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Przetwórstwo przemysłowe oraz handel i naprawa pojazdów samochodowych – te dwie branże są 

liderami na rynku zatrudnienia w miastach powiatowych. Jednak na przestrzeni ostatnich lat 

wzrost znaczenia w tworzeniu miejsc pracy odnotowały firmy z sektora usług. 

Spośród niemal 1,2 mln pracujących (w podmiotach o liczbie pracujących powyżej 9 osób) w miastach 

powiatowych w końcu 2012 r. najwięcej osób pracowało w handlu i naprawie pojazdów – 15,5% 

ogółu pracujących. Maków Mazowiecki, Piaseczno, Płońsk, Pułtusk, Warszawa – w tych miastach 

firmy związane z handlem dają największe zatrudnienie. Stosunkowo wysoki udział liczby pracujących 

odnotowano również w przetwórstwie przemysłowym (12,3%). Branża ta jest liderem zatrudnienia 

w Mławie, Garwolinie, Lipsku, Ostrowi Mazowieckiej, Nowym Dworze Mazowieckim, Grójcu, 

Grodzisku Mazowieckim, Sokołowie Podlaskim i Węgrowie. Znaczący udział w zatrudnieniu 

ma również edukacja (9,3%) – największy w Legionowie i Łosicach. 

Analizując dane z lat 2008 – 2012 można jednak zauważyć, że udział dwóch najbardziej znaczących 

sekcji w generowaniu miejsc pracy zmniejszył się. Wzrosło natomiast znaczenie firm prowadzących 

działalność finansową i ubezpieczeniową. Firmy te są wsparciem sektora usług nowoczesnych, 

ich obecność na lokalnych rynkach pracy zwiększa efektywność, wydajność i konkurencyjność 

podmiotów gospodarczych. To pozytywny sygnał dla rozwoju sektora usług. 

Lokalne rynki pracy w województwie mazowieckim są zróżnicowane pod względem płci – różnica 

pomiędzy minimalną i maksymalną wartością udziału kobiet w liczbie pracujących wynosi 18,3 

p. proc. Szczególnie sfeminizowane rynki pracy są w dwóch miastach: Otwocku i Legionowie, gdzie 

w latach 2008 – 2012 odsetek kobiet wśród pracujących przekraczał 60%. W 2012 r. w miastach 

powiatowych na Mazowszu najwięcej kobiet pracowało w opiece zdrowotnej (aż 83,2% ogółu 

pracujących), edukacji (74,2%), administracji publicznej (63,7%) oraz działalności finansowej 

i ubezpieczeniowej (60,7%).  

Zróżnicowana jest również struktura pracujących ze względu na sektor własności. Najwyższy udział 

pracujących w sektorze publicznym w 2012 r. odnotowano w Przysusze (65,0%), najniższy 

w Piasecznie (17,1%). Wyraźna przewaga pracujących w sektorze publicznym charakterystyczna jest 

dla małych miast powiatowych, zlokalizowanych w słabiej rozwiniętych, rolniczych częściach regionu. 

 

Opracowano na podstawie publikacji Wielkość i struktura rynków pracy w miastach powiatowych 

na Mazowszu. Publikacja zawiera szczegółową analizę lokalnych rynków pracy, ich strukturę ze 

względu na płeć, sektory własności, sekcje Polskiej Klasyfikacji Działalności. 

Opracowanie dostępne jest na stronie internetowej Urzędu Statystycznego w Warszawie pod 

linkiem: 

http://warszawa.stat.gov.pl/publikacje-i-foldery/praca-wynagrodzenie/wielkosc-i-struktura-rynkow-

pracy-w-miastach-powiatowych-na-mazowszu,4,1.html 
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