
2018

1 671,7
2019

Pracujący 
na 1000 ludności

Sekcje 
o największej

i najmniejszej liczbie 
pracujących

Pracujący ogółem w tys.

284,5 tys.

Pracującya w 2019 r.
Dane dla województwa mazowieckiego

867,5 804,2

51,9% 
OGÓŁU

48,1% 
OGÓŁU

2019

316

52,0% 
OGÓŁU

48,0% 
OGÓŁU

Handel; naprawa 
pojazdów 

samochodowych
1,7 tys.Górnictwo 

i wydobywanie

opracowanieopracowanie

3,0% wzrost r/r w %  wzrost r/r w %
 2,3%

893,1 823,1

2,7% 
wzrost r/r w %1 716,2

Pracujący według rodzajów działalności

Rolnictwo, leśnictwo, 
łowiectwo i rybactwo

Handel; naprawa pojazdów samochodowych; transport 
i gospodarka magazynowa; zakwaterowanie i gastronomia; 
informacja i komunikacja

Przemysł 
i budownictwo

Działalność finansowa i ubezpieczeniowa; obsługa rynku 
nieruchomości oraz pozostałe usługi

a Według faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób oraz 
gospodarstw indywidualnych w rolnictwie. 

2018

wzrost r/r 
w punktach 

7
309

OGÓŁem 
1716,2

osób
osób

7,6 tys.

0,4% 
OGÓŁU

803,2 tys. 
46,8% 
OGÓŁU

523,4 tys. 
30,5% 
OGÓŁU

382,0 tys. 
22,3% 
OGÓŁU

https://ocena-publ.stat.gov.pl/?id=253&v=1
https://ocena-publ.stat.gov.pl/?id=253&v=2
https://ocena-publ.stat.gov.pl/?id=253&v=3
https://ocena-publ.stat.gov.pl/?id=253&v=4
https://ocena-publ.stat.gov.pl/?id=253&v=5


2018

953,0
2019

Pracujący 
na 1000 ludności

Sekcje 
o największej

i najmniejszej liczbie 
pracujących

Pracujący ogółem w tys.

157,3 tys.

Pracującya w 2019 r.
Dane dla m.st. Warszawy

504,3 448,7

52,9% 
OGÓŁU

47,1% 
OGÓŁU

2019

53,0% 
OGÓŁU

47,0% 
OGÓŁU

Handel; 
naprawa pojazdów 

samochodowych
0,8 tys.

Rolnictwo, 
leśnictwo, 
łowiectwo 
i rybactwo

opracowanieopracowanie

3,3% wzrost r/r w %  wzrost r/r w %
 2,9%

521,0 461,9

3,1% 
wzrost r/r w %982,9

Pracujący według rodzajów działalności

Rolnictwo, leśnictwo, 
łowiectwo i rybactwo

Handel; naprawa pojazdów samochodowych; transport 
i gospodarka magazynowa; zakwaterowanie i gastronomia; 
informacja i komunikacja

Przemysł 
i budownictwo

Działalność finansowa i ubezpieczeniowa; obsługa rynku 
nieruchomości oraz pozostałe usługi

a Według faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób oraz 
gospodarstw indywidualnych w rolnictwie. 

2018

wzrost r/r 
w punktach

13
536 549

OGÓŁem 
982,9

osób
osób

315,8 tys. 
32,1% 
OGÓŁU

533,7 tys. 
54,3% 
OGÓŁU

0,8 tys.

0,1% 
OGÓŁU

132,6 tys. 
13,5% 
OGÓŁU

https://ocena-publ.stat.gov.pl/?id=253&v=1
https://ocena-publ.stat.gov.pl/?id=253&v=2
https://ocena-publ.stat.gov.pl/?id=253&v=3
https://ocena-publ.stat.gov.pl/?id=253&v=4
https://ocena-publ.stat.gov.pl/?id=253&v=5

