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WST P
Niniejsze opracowanie zosta o przygotowane przez Urz d Statystyczny w Warszawie w celu
zobrazowania skutków zimy 2009/2010 w województwie mazowieckim.
Spo ród wielu dziedzin ycia, wybrano do zbadania 5 grup zagadnie (Warunki naturalne, Gospodarka,
Rynek pracy, Infrastruktura, Spo eczne warunki

ycia ludno ci) a w ich ramach dziedzin, które zosta y

bezpo rednio dotkni te przez skutki mro nej i wyj tkowo nie nej zimy. Dokonano porównania okresów miesi cy
zimowych z dwóch ostatnich lat.
Decyduj c si na taki dobór danych przyj to za

enie, e b dzie to swoisty zbiór informacji, który mo e

by u yteczny m.in. wojewódzkim i lokalnym w adzom przy planowaniu przedsi wzi

na okres kolejnych zim.

Ze wzgl du na termin opracowania niektóre informacje zosta y podane na podstawie danych
nieostatecznych. Natomiast dane o zatrudnieniu oraz przychodach ze sprzeda y produkcji przemys u
i budownictwa, a tak e o sprzeda y detalicznej towarów dotycz podmiotów gospodarczych, w których liczba
pracuj cych przekracza 9 osób. Wszystkie dane prezentowane s w uk adzie Polskiej Klasyfikacji Dzia alno ci
(PKD 2007).
Do czasu zako czenia opracowania otrzymane informacje pochodzi y od cz
pozastatystycznych, do których zwrócili my si

z pro

ci

jednostek

o udost pnienie danych dotycz cych skutków zimy.

Pozyskane informacje nie zawiera y kompletnych danych, st d te nale y traktowa je jako reprezentatywne i nie
odzwierciedlaj ce pe nego obrazu analizowanych zjawisk.
Nale y

równie

pami ta ,

e

nie

wszystkie

oddzia ywania

i gospodarcze by y mo liwe do policzenia, a jej skutki mog

by

zimy

na

ycie

spo eczne

odczuwalne w kolejnych miesi cach dla

samorz dów terytorialnych, instytucji i organizacji odpowiedzialnych za jako

ycia, przedsi biorców czy

wreszcie mieszka ców wsi i miast na Mazowszu.
Wyj tkowo nie na i mro na zima wp yn a na przebieg wielu procesów i zjawisk gospodarczych. Mrozy
i niegi z jednej strony ujemnie wp yn y na niektóre dzia y gospodarki, w innych wida jednak ich pozytywne
skutki. Analiza dost pnych danych statystycznych oraz informacji zebranych od instytucji dzia aj cych na terenie
województwa mazowieckiego pozwala na wyodr bnienie obszarów, w których wp yw zimy by decyduj cy:
zwi kszona liczba podtopie oraz powi kszony obszar zagro ony powodzi ,
wzrost kosztów poniesionych na likwidacj skutków podtopie i powodzi,
wzrost liczby interwencji Pa stwowej Stra y Po arnej zwi zanej z usuwaniem skutków zimy,
wi ksze koszty zwi zane z zimowym utrzymaniem dróg,
straty przewo ników: odwo ane kursy, wi ksza liczba awarii,
wi ksza liczba kolizji drogowych,
straty w le nictwie.
Na niektóre obszary zima mog a wp ywa w ograniczonym stopniu, ale nie by a jedynym czynnikiem
decyduj cym o skali zjawiska:
spadek liczby zatrudnionych,
wzrost liczby zarejestrowanych bezrobotnych oraz wy sza stopa bezrobocia,
zmniejszenie liczby mieszka oddanych do u ytkowania,
zmniejszenie produkcji sprzedanej budownictwa.
Oddaj c do r k Pa stwa niniejsze opracowanie wyra amy podzi kowanie wszystkim instytucjom, które
przez dostarczenie danych liczbowych przyczyni y si do wzbogacenia jego tre ci.
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I. WARUNKI NATURALNE
Warunki pogodowe
Warunki pogodowe w okresie tegorocznej zimy by y du o trudniejsze ni w poprzednim roku.
Wskazuj

na to pomiary prowadzone przez stacje meteorologiczne zlokalizowane na terenie

województwa mazowieckiego: Warszawa-Ok cie, M awa, P ock, Kozienice, Siedlce. U rednione dane
z tych stacji pokazuj , e w okresie zimy 2009/2010 najzimniejszym miesi cem by stycze , w którym
rednia temperatura na terenie województwa mazowieckiego wynios a minus 8,6oC i by a o 5,5oC
ni sza ni przed rokiem.
Du

ró nic

temperatur w porównaniu z sytuacj

sprzed roku odnotowano równie

w Warszawie. W styczniu 2010 r. rednia temperatura wynios a minus 8,0oC i by a o 5,3oC ni sza ni
przed rokiem. Najni sza temperatura powietrza zarejestrowana w tym miesi cu w Warszawie mia a
warto

minus 23,4oC, a przy gruncie minus 26,6oC. Z informacji uzyskanych od poszczególnych

stacji meteorologicznych funkcjonuj cych na terenie województwa mazowieckiego wynika,

e w

ka dym dniu stycznia temperatura przy gruncie przybiera a warto ci poni ej zera. Najni sz
temperatur przy gruncie zanotowa a stacja w Siedlcach – minus 33,2ºC.
Stosunkowo niskie temperatury utrzymywa y si równie w lutym, cho ró nica w stosunku
do

redniej z ubieg ego roku nie by a ju

tak du a. W lutym 2010 r.

rednia temperatura

o

w województwie mazowieckim wynios a minus 2,4 C, natomiast w Warszawie minus 1,9oC.

rednie temperatury w sezonie zimowym 2008/2009 i 2009/2010
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Suma opadów atmosferycznych w styczniu 2010 r. nie odbiega a istotnie od normy notowanej dla
tego miesi ca1. Jedynie w Siedlcach suma opadów ukszta towa a si

na poziomie 37,3 mm,

co stanowi o 162,0% normy uzyskiwanej w tym miesi cu. Bardziej obfite opady odnotowano w lutym,
w Siedlcach kiedy ich suma osi gn a warto
(166,0% normy). W marcu sum

32,7 mm (169,0% normy), a w Warszawie – 36,6 mm

opadów przekraczaj

norm

dla tego miesi ca zanotowano

jedynie w P ocku – wynios a ona 40,6 mm (125,0% normy). W

pozosta ych stacjach

meteorologicznych województwa mazowieckiego suma opadów sytuowa a si
uzyskiwanej w tym miesi cu. Najmniejsz

sum

poni ej normy

opadów atmosferycznych zarejestrowano

w Kozienicach – 15,1 mm, co stanowi o 50,0% normy.

Suma opadów atmosferycznych odnotowana w stacjach meteorologicznych województwa
mazowieckiego w okresie stycze – marzec 2010 r. (w mm)

Zimowe miesi ce 2009/2010 r. charakteryzowa y si
niegu (wysoko

du ymi opadami niegu.

rednie opady

2

przyrostu dobowego) notowane w ka dym miesi cu tegorocznej zimy utrzymywa y

si powy ej 2,0 cm. Najwy szy redni opad zosta odnotowany w marcu i wyniós 7,7 cm. W czasie
ubieg orocznej zimy miesi cem o najwi kszych

rednich opadach

niegu by równie

marzec,

w którym zarejestrowano 3,8 cm wysoko ci przyrostu dobowego niegu.

1

Norma wieloletnia z okresu 1971-2000.
rednia liczona z dobowych przyrostów pokrywy nie nej (do analizy brane s tylko dni z przyrostem dodatnim), u rednione
dane ze stacji Warszawa-Ok cie, M awa, P ock, Kozienice, Siedlce.
2
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Efektem du ych opadów niegu i stale utrzymuj cych si niskich temperatur by o utworzenie si
stosunkowo grubej warstwy pokrywy

nie nej. Maksymalna grubo

pokrywy

nie nej w ka dym

miesi cu tegorocznej zimy znacznie przewy sza a warto ci sprzed roku. W lutym osi gn a najwy sze
warto ci – przeci tnie 44,8 cm w województwie i 53,0 cm w Warszawie.

Maksymalna grubo

pokrywy nie nej (w cm)

Województwo mazowieckie

Warszawa

53,0
44,8
39,0
33,0
24,0
19,0

16,6
11,2

9,0

8,2

9,8

12,0
6,0

2,8
grudzie
2008/2009

stycze

luty

marzec

2009/2010

14,0

grudzie
2008/2009

stycze

luty

marzec

2009/2010

Warunki pogodowe panuj ce podczas tegorocznej zimy (niskie temperatury, du e opady
niegu) powodowa y przekroczenia stanów alarmowych i ostrzegawczych na rzekach województwa
mazowieckiego. Najwi ksze zagro enia zarejestrowano na g ównych rzekach województwa: Wi le
i Bugu. Wed ug danych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej stany alarmowe na Wi le by y
przekraczane w ka dym miesi cu tegorocznej zimy. W Wyszogrodzie, w okresie od 1 grudnia 2009 r.
do 31 marca 2010 r., liczba dni z przekroczonym stanem alarmowym

cznie wynios a 29, ze stanem

ostrzegawczym 40 dni. W K pie Polskiej przez 43 dni woda przekroczy a poziom alarmowy, a przez
32 poziom ostrzegawczy. Dla porównania w czasie ubieg orocznej zimy w K pie Polskiej zanotowano
tylko 2 dni z przekroczonym stanem alarmowym, w Wyszogrodzie natomiast 2 dni z przekroczonym
stanem ostrzegawczym. Przekroczenie stanu alarmowego na rzece Bug zarejestrowano w Wyszkowie
–

cznie przez 26 dni i miejscowo ci Frankopol – przez 45 dni. W tym samym okresie roku

poprzedniego w miejscowo ciach tych odnotowano przekroczenie stanu ostrzegawczego (Wyszków
cznie przez 6 dni, Frankopol przez 4 dni).
Znaczne podwy szenie si stanu wód rejestrowano tak e w marcu, kiedy wzrost temperatury
powodowa szybkie topnienie

niegu. Stacje hydrologiczne na Wi le: w Modlinie, Wyszogrodzie

i K pie Polskiej, zarejestrowa y w tym czasie przekroczenia zarówno stanów alarmowych, jak
i ostrzegawczych. Du a skala wyst powania zjawiska spowodowa a przekroczenia stanów
alarmowych tak e na mniejszych rzekach: Liwcu w miejscowo ci: Zaliwie-Piegawki (19 dni) i ochów
(3 dni), Pilicy w miejscowo ci Bia obrzegi (6 dni), oraz Wkrze w miejscowo ci Borkowo
(4 dni).
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Przekroczenia stanów alarmowych i ostrzegawczych na rzekach województwa
mazowieckiego w okresie od 1 grudnia do 31 marca

Rzeka

Stacja wodowskazowa

Wysoko
maksymalna
przekroczenia
stanów
ostrzegawczych
w cm

Liczba dni
przekroczenia
stanów
ostrzegawczych

Wysoko
maksymalna
przekroczenia
stanów alarmowych
w cm

Liczba dni
przekroczenia
stanów
alarmowych

2008/2009
Wyszogród

2

502

-

-

8

448

2

466

Bia obrzegi

26

216

-

-

Frankopol

4

260

-

-

Wyszków

6

420

-

-

19

239

19

297

40

547

29

762

4

691

-

-

32

449

43

728

Bia obrzegi

54

250

6

294

Frankopol

51

348

45

451

Wyszków

17

449

26

541

Zaliwie-Piegawki

Wis a
pa Polska
Pilica
Bug
Liwiec

Zaliwie-Piegawki

2009/2010
Wyszogród
Wis a

Modlin
pa Polska

Pilica
Bug

47

239

31

338

ochów

5

346

3

381

Wkra

Borkowo

-

-

4

374

Omulew

Bia obrzegi

6

203

-

-

Trzciniec

21

330

-

-

Borkowo

5

282

-

-

Zambski Ko cielne

3

430

-

-

Liwiec

Wkra
Narew

ród o: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

W wyniku przekroczenia stanów alarmowych w okresie tegorocznej zimy – od 1 grudnia
2009 r. do 31 marca 2010 r., na terenie województwa mazowieckiego dosz o do 2 128 podtopie
budynków i gospodarstw. W porównaniu z analogicznym okresem ubieg ego roku liczba ta by a prawie
dwunastokrotnie wy sza. Wyj tkowo intensywne opady

niegu spowodowa y,

e ju

w grudniu

odnotowano trzydziestokrotny wzrost liczby podtopie (z 10 w 2008 r. do 321 w 2009 r.). W lutym
i marcu ró nica by a ponad dziesi ciokrotnie wy sza: w lutym liczba wzros a z 34 do 378, w marcu
z 121 do 1 391.
W

badanym

okresie tegorocznej

niezabudowanych (powierzchni rolnych,

zimy podtopieniom

uleg o 28 583 ha obszarów

k), 73,5 km dróg oraz 9 obiektów u yteczno ci publicznej

zajmuj cych obszar 9,7 ha. W ubieg ym roku ich liczba by a du o ni sza – zarejestrowano wówczas
podtopienia: 13 038 ha obszarów niezabudowanych i 56,6 km dróg. Do najwi kszej liczby podtopie
dochodzi o w ci gu ostatniego miesi ca kalendarzowej zimy. W marcu br. zarejestrowano podtopienia
18 000,5 ha obszarów niezabudowanych, o 61,3% wi cej ni w roku ubieg ym oraz 58,9 km dróg
(o 5,0% wi cej ni przed rokiem).
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Topnienie grubej pokrywy niegu zalegaj cej na obszarze woj. mazowieckiego powodowa o
równie

zagro enia powodziowe. W okresie od 1 grudnia 2009 r. do 31 marca 2010 r. w 75

miejscowo ciach

po

onych

na

obszarze

68 993

ha

odnotowano

W analogicznym okresie ubieg ego roku zagro onych powodzi

zagro enie

powodzi .

by o 20 miejscowo ci zajmuj cych

obszar 25 791 ha.
Obszary zagro one powodzi
(w ha)

21042
18334

18260
12649

11357
7244
2949

2949
grudzie

stycze

rok 2008/2009

luty

marzec

rok 2009/2010

Interwencje zwi zane z usuwaniem skutków zimy

Wed ug informacji Mazowieckiego Urz du Wojewódzkiego w okresie tegorocznej zimy
w skutek niebezpiecznie podnosz cych si poziomów wód, przekraczaj cych cz sto stan alarmowy,
ewakuowano ludno

z 48 rejonów ewakuacji ludno ci (ponad dwukrotnie wi cej ni przed rokiem)

oraz 17 gospodarstw rolnych (przed rokiem nie ewakuowano adnego gospodarstwa).
Na skutek zagro
mazowieckiego.

powodzi

udzielono pomocy 118 osobom z terenu województwa

czny koszt pomocy wyniós 4 419 z . W analogicznym okresie zimy ubieg ego roku

nie zarejestrowano informacji o pomocy udzielonej w zwi zku z powodzi .
W wyniku podtopie

i zagro enia powodziowego zaistnia a potrzeba u ycia dodatkowego

sprz tu i materia ów oraz zatrudnienia dodatkowych osób, co spowodowa o poniesienie dodatkowych
kosztów. W ci gu tegorocznych miesi cy zimowych na likwidacj

zatorów na rzekach wydano

202,5 tys. z , w tym 92,5 tys. z na materia y i u ycie dodatkowego sprz tu oraz 110,0 tys. z na
zatrudnienie dodatkowych osób. Najwi cej wydano w marcu br. – kwota ta wynios a 155,6 tys. z
i stanowi a 76,8% sumy wszystkich wydatków w tym okresie (na materia y i sprz t wydano 84,9 tys. z ,
na zatrudnienie dodatkowych osób – 70,6 tys. z ). W analogicznym okresie ubieg ego roku nie
poniesiono dodatkowych kosztów z tego tytu u.
Poniesione podczas zimy dodatkowe koszty wi za y si

równie

z uszczelnianiem wa ów

przeciwpowodziowych. W ci gu miesi cy zimowych tego roku na uszczelnianie wa ów wydano
496,5 tys. z , z tego 442,7 tys. z na materia y i u ycie dodatkowego sprz tu oraz 53,8 tys. z na
zatrudnienie dodatkowych osób. Najwi ksze koszty poniesiono w marcu br., kiedy stany wód
przekracza y cz sto stan alarmowy – wydano wówczas 255,4 tys. z na materia y i sprz t (stanowi o
to 57,7%

cznych kosztów wydanych na dodatkowe urz dzenia i materia y) oraz 38,0 tys. z na

zatrudnienie dodatkowych osób (co stanowi o 70,7%

cznej kwoty wydanej na dodatkowe
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zatrudnienie). W analogicznym okresie ubieg ego roku na prace zwi zane z uszczelnianiem wa ów
cznie wydano 11,5 tys. z , w tym 8,4 tys. z na materia y i sprz t oraz 3,1 tys. z na zatrudnienie
dodatkowych osób.

czna kwota wydana w ubieg ym roku stanowi a 2,3% sumy wydatków

tegorocznych. Najwi ksze koszty poniesione w okresie zimy ubieg ego roku odnotowano w lutym –
kwota ta wynios a 2,7 tys. z , a i tak stanowi a 1,7% kwoty wydanej w analogicznym miesi cu
bie

cego roku.
Trudne warunki pogodowe – du e opady niegu i niskie temperatury, spowodowa y znaczny

wzrost liczby interwencji Pa stwowej Stra y Po arnej. W okresie od 1 grudnia 2009 r. do 31 marca
2010 r., na terenie województwa mazowieckiego, Stra Po arna interweniowa a 5 665 razy. Liczba
ta wzros a ponad dwukrotnie w stosunku do analogicznego okresu przed rokiem – w okresie
ubieg orocznej zimy zarejestrowano 2 757 interwencji.
Podobna sytuacja wyst pi a w Warszawie, w wyniku trudnych warunków atmosferycznych
wyst puj cych w badanym okresie Pa stwowa Stra

Po arna interweniowa a 955 razy – 73,6%

wi cej ni przed rokiem.

Liczba interwencji w woj. mazowieckim
rok 2008/2009
rok 2009/2010

Liczba interwencji w Warszawie
rok 2008/2009

1735

1676

rok 2009/2010

185

874
647

734

147 149

707

123 109

529

grudzie

stycze

ród dzia

luty

348

349

1520

marzec

grudzie

95

stycze

luty

marzec

podejmowanych przez jednostki Pa stwowej Stra y Po arnej na terenie

województwa mazowieckiego: 2 095 zwi zanych by o z opadami niegu (w ub. roku 380), 2 093
z wypadkami (w ub. roku 2 032), 1 172 z podtopieniami (w ub. roku 66), a 305 z usuwaniem
powalonych konarów drzew (w ub. roku 279).
W ci gu miesi cy zimowych bie

cego roku najwi cej interwencji zwi zanych z podtopieniami

odnotowano w ko cowym okresie zimy – marcu br. – ich liczba wynios a 800 i by a ponad
pi tnastokrotnie wy sza od marca ubieg ego roku (odnotowano wówczas 50 tego typu interwencji).
Równie w lutym br. w zwi zku z podtopieniami Stra Po arna interweniowa a 301 razy – prawie
pi

dziesi ciokrotnie wi cej ni

przed rokiem (w lutym 2009 r. by o ich 6). W porównaniu

z analogicznym okresem ubieg ego roku wzrost zarejestrowano równie

w styczniu i grudniu –

odpowiednio o: 31 i 30 interwencji wi cej ni przed rokiem.
Zwi kszy a si

tak e liczba wyjazdów do zdarze

zwi zanych z usuwaniem skutków

intensywnych opadów niegu. Najwi cej takich interwencji odnotowano w styczniu br. – by o ich 1
036, ponad dwudziestokrotnie wi cej ni

przed rokiem (zarejestrowano wówczas 45 tego typu

interwencji).
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Struktura interwencji podejmowanych przez Pa stwow Stra Po arn
na terenie woj. mazowieckiego
XII 2008 - III 2009 r.
2,4%

XII 2009 - III 2010 r.

13,8%
73,7%

10,1%

36,9%

37,0%

2 757

5 665
20,7%

wypadki

usuwanie drzew

podtopienia

5,4%

opady niegu

W okresie od 1 grudnia 2009 r. do 31 marca 2010 r., w m.st. Warszawie Pa stwowa Stra
Po arna podj a

cznie 955 interwencji (o 73,6% wi cej ni przed rokiem), w tym najwi cej w styczniu

i lutym br. – odpowiednio: 349 i 348 interwencji. Znaczny wzrost w porównaniu z analogicznym
okresem ubieg ego roku nast pi w styczniu, kiedy ogólna liczba interwencji wzros a prawie
czterokrotnie. W strukturze dzia

zarejestrowanych w okresie tegorocznej zimy odnotowano: 545

interwencji zwi zanych z usuwaniem skutków intensywnych opadów

niegu, 351 zwi zanych

z wypadkami, 40 z usuwaniem drzew i 19 z podtopieniami. Najwi kszy, ponad pi ciokrotny wzrost
w porównaniu z sytuacj sprzed roku nast pi w ród dzia

zwi zanych z podtopieniami.

Na skutek rekordowo du ych opadów niegu, ju w miesi cach, kiedy rednia temperatura
si ga a poni ej zera, dochodzi o do licznych podtopie . Najwi cej interwencji zwi zanych
z podtopieniami odnotowano w lutym br. – 10, przed rokiem tylko 1.
Struktura interwencji podejmowanych przez Pa stwow Stra Po arn
na terenie m.st. Warszawy
XII 2008 - III 2009 r.
18,9%

36,7%

57,1%

0,5%
7,5%

XII 2009 - III 2010 r.

550

955
4,2%

73,1%

2,0%

wypadki

usuwanie drzew

podtopienia

opady niegu
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Le nictwo
Regionalna

Dyrekcja

przekazanych z nadle nictw po

Lasów Pa stwowych

w

Warszawie

na

podstawie

informacji

onych w zasi gu województwa mazowieckiego oszacowa a straty

lasów zniszczonych w czasie tegorocznej zimy – ich obszar wyniós 171,15 ha, z tego 84,2%
zniszczonych powierzchni stanowi y m odniki.
Skutki mro nej i nie nej zimy by y odczuwalne tak e dla zwierz t le nych. Gruba pokrywa
zamarzni tego niegu niemal ca kowicie pozbawi a je dost pu do pokarmu, st d te – jak co roku,
zosta a

podj ta

akcja

dokarmiania

zwierz t.

Regionalna

Dyrekcja

Lasów

Pa stwowych

w Warszawie wyda a na ten cel 44 146 z . (o 4,2% mniej ni przed rokiem). Najwi cej wydano w lutym
br. – 12 066 z , w grudniu 2009 r. i styczniu br. koszty utrzyma y si

na zbli onym poziomie.

W porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego jedynie w marcu koszty zwi kszy y si
ponad dwukrotnie i wynios y 9 946 z .

Koszty dokarmiania zwierz t w województwie mazowieckim (w z )

II. GOSPODARKA
Budownictwo
Budownictwo nale y do tych sekcji dzia alno ci wed ug PKD, których dzia alno

uzale niona

jest w du ym stopniu od warunków pogodowych. Silne mrozy bowiem hamuj , a nawet potrafi
zmusi przedsi biorców do wstrzymania prowadzonych prac.
W okresie stycze –marzec 2010 r. produkcja sprzedana budownictwa w województwie
mazowieckim wynios a 6 933,2 mln z (w cenach bie cych) i by a o 18,3% mniejsza w stosunku
do analogicznego okresu ub. r. Produkcja budowlano–monta owa ukszta towa a si na poziomie 2 649,1 mln
, tj. o 15,5% ni szym od notowanego przed rokiem.
Trudne warunki pogodowe w styczniu: niskie temperatury oraz du a ilo

niegu

spowodowa y znacz cy spadek produkcji sprzedanej w budownictwie, która w województwie
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mazowieckim w styczniu 2010 r. wynios a 2 182,5 mln z i by a o 56,9% ni sza ni przed miesi cem
oraz o 15,8% mniejsza ni w styczniu 2009 r. Spadek o 61,2% w stosunku do poprzedniego miesi ca,
odnotowano równie w przypadku produkcji budowlano–monta owej, która w styczniu br. wynios a
848,5 mln z .
Produkcja sprzedana budownictwa w województwie mazowieckim

W czasie ubieg orocznej zimy sytuacja w budownictwie zacz a si

poprawia

w lutym,

natomiast niesprzyjaj ce warunki pogodowe utrzymuj ce si w analogicznym okresie b.r. mia y wp yw
na dalsze, obni enie si

poziomu produkcji budowlanej (o 10,7% w stosunku do stycznia br.).

Produkcja budowlano–monta owa w lutym br. wynios a 780,2 mln z (w cenach bie

cych) i by a

mniejsza o 8,0%, w stosunku do poprzedniego miesi ca oraz o 38,5% ni sza w porównaniu z lutym
ub.r. Dopiero w marcu w zwi zku z lepszymi warunkami pogodowym sytuacja zacz a si poprawia .
Produkcja budowlana zwi kszy a si

o 29,3% w stosunku do poprzedniego miesi ca i wynios a

2 521,7 mln z . Produkcja budowlano–monta owa ukszta towa a si

na poziomie 1 013,0 mln z ,

tj. o 29,8% wy szym ni przed miesi cem.
Produkcja sprzedana budownictwa w Warszawie w okresie stycze –marzec 2010 r., podobnie
jak w województwie by a znacznie ni sza ni

przed rokiem, wynios a (w cenach bie

cych)

4 650,1 mln z tj. mniej o 29,9% ni w analogicznym okresie ub.r. Produkcja budowlano–monta owa
osi gn a warto

1 672,0 mln z – mniej o 26,7% w stosunku do analogicznego okresu roku

poprzedniego.
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Dynamika produkcji sprzedanej budownictwa oraz produkcji budowlano–monta owej w 2010 r.
stycze

Wyszczególnienie

luty

marzec

stycze –marzec

A – woj. mazowieckie
analogiczny okres roku poprzedniego=100

B – Warszawa
Ogó em.................................. .A

84,2

70,0

83,7

81,7

B

53,2

70,5

74,0

70,1

Produkcja budowlano–
monta owa ............................ A

83,9

61,5

87,2

84,5

B

59,0

69,7

81,1

73,3

Budowa budynków ..................A

78,4

52,1

91,5

83,2

B

43,9

59,4

80,4

66,9

Budowa obiektów in ynierii
dowej i wodnej ......................A

112,5

74,6

80,8

86,7

B

94,7

87,4

91,4

89,4

Roboty budowlane
specjalistyczne.........................A

88,6

90,2

81,6

86,8

B

104,7

101,0

79,3

86,9

W styczniu i lutym 2010 r. – miesi cach, w których panowa y najtrudniejsze warunki
pogodowe, mo na zauwa

znaczny spadek produkcji budowlano–monta owej realizowanej przez

podmioty zajmuj ce si budow budynków (o 56,1% w styczniu i 40,6% w lutym). Natomiast pogoda
nie mia a du ego wp ywu na prowadzone roboty budowlane specjalistyczne (m.in. rozbiórka obiektów
budowlanych i przygotowanie terenu pod budow , wykonywanie instalacji budowlanych, robót
wyko czeniowych). W jednostkach prowadz cych tego typu dzia alno

w styczniu i lutym wyst pi

wzrost produkcji w stosunku do analogicznego okresu 2009 r.
Rezultatem s abych wyników produkcji sprzedanej budownictwa jest zmniejszenie liczby
mieszka oddanych do u ytkowania
W okresie od 1 grudnia 2009 r. do 31 marca 2010 r. w województwie mazowieckim oddano
do u ytkowania 10 505 mieszka – o 35,9% mniej ni przed rokiem. Najwi kszy spadek zanotowano
ród mieszka przekazywanych przez inwestorów buduj cych na sprzeda lub wynajem – ich liczba
zmniejszy a si o 41,1% oraz mieszka przekazywanych przez inwestorów indywidualnych – o 34,8%
mniej ni przed rokiem.
W porównaniu z analogicznym okresem ubieg ego roku du y spadek liczby mieszka
oddanych do u ytkowania nast pi ju w pierwszym miesi cu zimy – w grudniu (o 50,2%). Wzrost
odnotowano

tylko

w marcu,

kiedy

rednia

temperatura

osi gn a

ju

warto

dodatni

i pozwala a na wznowienie prac budowlanych, wówczas liczba mieszka oddanych do u ytkowania
wzros a o 10,5% (z 2 178 w marcu 2009 r. do 2 407 w marcu br.).
Surowa zima mia a tak e du y wp yw na rozpoczynanie nowych inwestycji. Silne mrozy,
daj ce o sobie zna

zw aszcza w styczniu, wstrzyma y prace rozpoczynaj ce budow

nowych

mieszka . W styczniu br. rozpocz to budow tylko 620 mieszka – o 55,1% mniej ni w analogicznym
miesi cu ubieg ego roku. Wstrzymane w styczniu inwestycje w najwi kszym stopniu dotyczy y

12

mieszka

przeznaczonych na sprzeda

lub wynajem, ich liczba spad a o 56,7% w porównaniu

z ubieg ym rokiem oraz mieszka indywidualnych, których liczba zmniejszy a si o 25,9%. W styczniu
nie rozpocz to równie

adnej budowy mieszka komunalnych – w analogicznym miesi cu ubieg ego

roku zacz to budow 306 takich mieszka .
Wp yw warunków atmosferycznych na rozpoczynanie nowych inwestycji mieszkaniowych
uwidoczni si wyra nie w marcu. Skutki zimy nie by y ju tak odczuwalne, ruszy y wówczas realizacje
wstrzymanych we wcze niejszych miesi cach inwestycji. W marcu br. liczba mieszka , których
budow

rozpocz to, by a o 9,3% wy sza ni

czna liczba mieszka

w styczniu i lutym br.,

jednocze nie wzros a o 66,8% w porównaniu z marcem ubieg ego roku.

Mieszkania, których budow rozpocz to

2517

2343
1672

1682

1382

1148

1509

620
grudzie

stycze

rok 2008/2009

luty

marzec

rok 2009/2010

W okresie od 1 grudnia do 31 marca 2010 r. wed ug informacji ze 159 Urz dy Gmin i Miast
zaplanowano realizacj

67 inwestycji. Trudne warunki pogodowe spowodowa y, e w realizacji 24

nast pi y opó nienia. Czasokres opó nie to 705 dni. W analogicznym okresie ubieg orocznej zimy na
planowan liczb 67 inwestycji tylko w 5 wyst pi y opó nienia.
Z informacji uzyskanych od 15 Starostw Powiatowych, wynika e zaplanowa y one realizacj
36 inwestycji, w realizacji wszystkich wyst pi y opó nienia –

czny czasookres opó nie to 60 dni.

Na terenie m.st. Warszawy (wed ug informacji z 13 Urz dów Dzielnic) w okresie miesi cy zimowych
planowano rozpocz cie 37 inwestycji. Opó nienia zosta y odnotowane w realizacji 24 inwestycji,
czny czasookres opó nie inwestycji wyniós 458 dni. Inwestycje dotyczy y budowy budynków, ulic
oraz cie ek rowerowych.
Przemys

W

województwie

na dzia alno

mazowieckim

warunki

atmosferyczne

nie

wp yn y

negatywnie

wi kszo ci przedsi biorstw przemys owych. W ka dym miesi cu tegorocznej zimy

odnotowano wzrost produkcji sprzedanej w stosunku do analogicznych miesi cy roku poprzedniego.
W okresie stycze –marzec br. produkcja sprzedana przemys u wynios a 47 138,9 mln z
(w cenach bie

cych) i by a (w cenach sta ych) wi ksza o 13,1% ni w analogicznym okresie ub.r.

Wzrost produkcji sprzedanej odnotowano w sekcjach: dostawa wody; gospodarowanie

ciekami

i odpadami; rekultywacja (o 22,4%), przetwórstwo przemys owe (o 15,0%) oraz wytwarzanie
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i zaopatrywanie w energi elektryczn , gaz, par wodn i gor

wod (o 6,0%), natomiast spadek

w górnictwie i wydobywaniu (o 30,7%).
Produkcja sprzedana przemys u w 2010 r.
stycze

Wyszczególnienie

luty

marzec

stycze –marzec

A – woj. mazowieckie
analogiczny okres roku poprzedniego=100

B – Warszawa
Ogó em .................................. .A

105,8

114,4

116,6

113,1

B

102,9

110,3

116,5

112,4

Górnictwo i wydobywanie ...... .A

68,8

62,1

90,2

69,3

B

68,3

62,8

91,3

68,5

Przetwórstwo przemys owe ... .A

107,9

118,5

120,4

115,0

B

107,1

116,2

124,1

116,3

Wytwarzanie i zaopatrywanie w
energi elektryczn , gaz, par
wodn i gor
wod ............. A

98,5

101,9

101,2

106,0

B

96,2

101,1

101,1

105,9

Dostawa wody; gospodarowanie
ciekami i odpadami,
rekultywacja............................. A

117,5

113,5

126,0

122,4

B

120,8

113,8

126,3

125,1

Najwi ksze wzrosty odnotowano w jednostkach prowadz cych dzia alno

w zakresie dostaw

wody, gospodarki ciekami i odpadami. W styczniu produkcja sprzedana w tej sekcji wzros a o 17,5%,
a w marcu o 26,0% w stosunku do analogicznych miesi cy roku poprzedniego. Trudne warunki
panuj ce w czasie tegorocznej zimy spowodowa y jedynie spadek wielko ci produkcji sprzedanej
w sekcji górnictwo i wydobywanie (wi kszo

firm maj cych swoj siedzib na terenie województwa

mazowieckiego i Warszawy prowadzi dzia alno

zaklasyfikowan do grupy: wydobywanie kamienia,

piasku i gliny). W styczniu 2010 r. kiedy notowano rekordowo niskie temperatury produkcja obni
si o 31,2% w stosunku do analogicznego miesi ca roku poprzedniego, w lutym wci

a

utrzymuj ce

si niskie temperatury spowodowa y spadek o 37,9% .
Zmiany produkcji sprzedanej przemys u w Warszawie w okresie stycze –marzec 2010 r.
w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku
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Podobna sytuacja wyst pi a w m.st. Warszawie, gdzie w okresie stycze –marzec 2010 r.
produkcja sprzedana przemys u wynios a 23 018,2 mln z (w cenach bie

cych) i by a (w cenach

sta ych) wy sza o 12,4% od osi gni tej w analogicznym okresie 2009 r.
Handel

Surowa zima by a jednym z czynników, które w ró nym stopniu wp yn y na wielko
sprzeda y w okresie od stycznia do marca b.r. W województwie mazowieckim wielko

sprzeda y

ogó em nie zmieni a si , zmiany nast pi y w jej strukturze. Sprzeda detaliczna zrealizowana przez
przedsi biorstwa handlowe i niehandlowe w okresie stycze –marzec br. wynios a 32 928,8 mln z
i utrzymywa a si na podobnym poziomie jak przed rokiem.
Sprzeda detaliczna wybranych grup bran owych w 2010 r.
stycze

Wyszczególnienie

luty

marzec

stycze –marzec

A – woj. mazowieckie
analogiczny okres roku poprzedniego=100

B – Warszawa
Ogó em................................... A

102,2

99,7

103,2

100,0

B

101,6

90,9

91,9

89,8

Pojazdy samochodowe;
motocykle, cz ci.....................A

113,8

99,7

103,5

92,4

B

102,4

84,5

105,6

90,2

gazowe.....................................A

118,8

114,0

118,1

116,5

B

95,3

88,0

82,8

82,6

ywno , napoje i wyroby
tytoniowe ..................................A

83,9

83,6

86,5

83,3

B

76,0

75,8

77,2

74,7

Farmaceutyki, kosmetyki, sprz t
ortopedyczny............................A

143,0

126,8

131,8

126,3

B

146,4

129,3

134,4

128,4

ókno, odzie , obuwie...........A

121,8

129,9

123,4

120,9

B

123,5

133,0

125,5

123,5

Meble, RTV, AGD ................... A

102,7

84,2

146,0

135,6

B

104,5

79,1

158,3

144,3

sklepach ...................................A

105,9

102,1

77,6

76,0

B

106,9

102,6

75,0

74,7

Paliwa sta e, ciek e i

Prasa, ksi ki, pozosta a
sprzeda w wyspecjalizowanych

W styczniu – najzimniejszym miesi cu minionej zimy – cz sto nabywano artyku y z grupy
farmaceutyków i kosmetyków, sprz tu ortopedycznego (wzrost o 43,0% w stosunku do ub. r.) oraz
ókno, odzie i obuwie (wzrost o 21,8%). Sprzeda tych artyku ów utrzymywa a si

na wysokim

poziomie w ca ym okresie zimowym. W ka dym z miesi cy odnotowano równie wzrost sprzeda y
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paliwa – w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2010 r. wyniós on 16,5% – systematycznie ros a
równie jego cena.
Cena 1 l benzyny silnikowej „Euro–Super” w województwie mazowieckim

Surowa zima negatywnie wp yn a na sprzeda

ywno ci, napojów i wyrobów tytoniowych.

W okresie stycze –marzec 2010 r. w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego
odnotowano spadek warto ci sprzeda y o 16,7% w tej grupie wyrobów. Wynika to najprawdopodobniej z trudnych warunków atmosferycznych, które ograniczy y popyt na niektóre artyku y, a tak e
powodowa y wr cz zamykanie straganów ulicznych i bazarów.
Wyniki przedsi biorstw handlowych i niehandlowych w Warszawie by y nieco gorsze ni przed
rokiem. W okresie stycze –marzec 2010 r., w porównaniu z analogicznym okresem 2009 r. sprzeda
detaliczna zmniejszy a si o 10,2% i wynios a 21 528,3 mln z . W stosunku do analogicznego okresu
ub. r. spad a m.in.: sprzeda
(po 25,3%). Obni

ywno ci, napojów i wyrobów tytoniowych oraz prasy i ksi

ek

a si równie sprzeda paliw (o 17,4%). Mia o to zwi zek z trudnymi warunkami

drogowymi powsta ymi w wyniku du ych opadów niegu, które spowodowa y, e wielu mieszka ców
miasta ch tniej korzysta o ze

rodków komunikacji miejskiej rezygnuj c z samochodu, co z kolei

wp yn o na mniejsze zu ycie paliwa, a przez to spadek sprzeda y.
Wzros a natomiast sprzeda

mebli, sprz tu RTV i AGD (o 44,4%), farmaceutyków

i kosmetyków, sprz tu ortopedycznego (o 28,4%) oraz w ókna, odzie y i obuwia (o 23,5%).

III. RYNEK PRACY
Zatrudnienie
Mro na zima w ró nym stopniu wp yn a na kondycj

firm, niektóre z nich z powodzeniem

opar y si jej skutkom, w innych zanotowano spadek zatrudnienia.
W okresie stycze –marzec 2010 r. zatrudnienie w sektorze przedsi biorstw w województwie
mazowieckim wynios o 1 289,5 tys. osób i by o mniejsze o 0,2% ni w analogicznym okresie ub. r.
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W omawianym okresie spadek zatrudnienia o 18,0% w stosunku do analogicznego okresu
roku poprzedniego odnotowano w firmach nale
(obejmuj ca m.in. dzia alno

zwi zan

z napraw

cych do sekcji pozosta a dzia alno
i konserwacj

us ugowa

komputerów i artyku ów u ytku

osobistego i domowego, praniem i czyszczeniem wyrobów w ókienniczych i futrzarskich, fryzjerstwem
i pozosta ymi zabiegami kosmetycznymi). Mniejsze zatrudnienie wykaza y równie
prowadz ce dzia alno

jednostki

w zakresie zakwaterowania i gastronomii (spadek o 4,3%) oraz transporcie

i gospodarce magazynowej (spadek o 4,0%). Cech
budowlano–monta owej, wyra aj ca si

budownictwa jest sezonowo

znacznymi wahaniami w nat

w poszczególnych okresach. Niskie temperatury oraz obfite opady

produkcji

eniu i rodzaju robót

niegu spowodowa y znaczne

utrudnienia w prowadzonych pracach, co znalaz o odzwierciedlenie w zmniejszonym zatrudnieniu
(spadek o 3,5%).
Wzrost zatrudnienia wykaza y firmy, których przedmiotem dzia alno ci jest: dostawa wody;
gospodarowanie ciekami i odpadami; rekultywacja (wzrost o 16,2%), administrowanie i dzia alno
wspieraj ca (16,0%), dzia alno

profesjonalna, naukowa i techniczna (8,3%).

Dynamika przeci tnego zatrudnienia w sektorze przedsi biorstw w województwie mazowieckim
w okresie stycze –marzec 2010 r. (analogiczny okres roku poprzedniego=100)

Podobnie kszta towa a si sytuacja na rynku pracy na terenie m.st. Warszawy. W okresie stycze –
marzec 2010 r. przeci tne zatrudnienie wynios o 937 578 i by o o 0,5% ni sze ni przed rokiem. Liczb osób
zatrudnionych ograniczy y firmy prowadz ce dzia alno

w zakresie budownictwa (spadek o 8,2% w stosunku

do tego samego okresu roku poprzedniego), zakwaterowanie i gastronomia (spadek o 6,2%) oraz transport
i gospodarka magazynowa (spadek o 4,6%).
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Zatrudnienie

wzros o

natomiast

w

firmach

prowadz cych

dzia alno

w

zakresie

administrowania i dzia alno ci wspieraj cej (wzrost o 20,8%) oraz dostawa wody; gospodarowanie
ciekami i odpadami; rekultywacja (wzrost o 17,8%).
Bezrobocie

Skutkiem ograniczania przez firmy zatrudnienia by w analizowanym okresie wzrost liczby
bezrobotnych. W miesi cach zimowych z regu y zdecydowanie wi cej osób pozostaje bez pracy.
Miesi ce te zazwyczaj charakteryzuj

si

wzrostem bezrobocia zwi zanym z zawieszeniem robót

m. in. w budownictwie, a tak e z wyga ni ciem umów zawartych na czas okre lony w wielu bran ach,
w których prace maj charakter sezonowy, np. transporcie czy niektórych rodzajach handlu. Wida te
wyra nie, e liczba bezrobotnych z miesi ca na miesi c systematycznie ros a.
W ko cu marca 2010 roku w urz dach pracy województwa mazowieckiego by o
zarejestrowanych 246 213 bezrobotnych, w tym 114 128 kobiet (46,4% ogó u bezrobotnych).
W odniesieniu do marca 2009 roku liczba bezrobotnych w województwie zwi kszy a si o 40 807 osób
(o 19,9%), a w Warszawie o 13 609 osób (o 56,4%).
Liczba bezrobotnych ogó em (w tys.)

W marcu 2010 r. w województwie mazowieckim stopa bezrobocia wynosi a 9,8%
(w Warszawie 3,4%). W porównaniu do marca 2009 roku stopa bezrobocia w województwie wzros a
o 1,5 punktu procentowego (w Warszawie o 1,2 punktu procentowego).
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Stopa bezrobocia (%)

Na terenie województwa mazowieckiego z tytu u skutków zimy nie zatrudniono osób
bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych. Zak ady pracy nie zg asza y w tym okresie
zapotrzebowania na takiego rodzaju prace. Nale y doda ,

e z tytu u skutków zimy jedynie PUP

w Siedlcach kierowa osoby bezrobotne, ale w ramach robót publicznych (16 bezrobotnych w styczniu
2010 roku oraz 10 bezrobotnych w lutym 2010 roku).
Mimo niesprzyjaj cych warunków na rynku pracy w województwie mazowieckim firmy
w marcu 2010 r. zg osi y do urz dów pracy 11 791 ofert pracy tj. o 69,2% wi cej ni w lutym 2010 r.
oraz o 11,5% wi cej ni w marcu 2009 r. W Warszawie natomiast firmy zg osi y w marcu 2010 r. 1986
ofert tj. o 76,4% wi cej ofert pracy ni w lutym 2010 r. i o 42,0% wi cej ni w marcu 2009 roku.
Wynika to st d, e marzec jest miesi cem, w którym warunki atmosferyczne maj mniejszy wp yw na
organizacj pracy i nast puje o ywienie na rynku pracy.
Oferty pracy (w miesi cu sprawozdawczym)
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W porównaniu do ubieg ego roku znacznemu zwi kszeniu uleg a liczba osób przypadaj cych
na 1 ofert pracy zarówno w województwie mazowieckim, jak i w Warszawie. Jest to konsekwencj
wzrostu liczby bezrobotnych oraz mniejsz ilo ci ofert pracy pojawiaj cych si na rynku pracy.

Liczba bezrobotnych na 1 ofert (w ko cu okresu sprawozdawczego)

IV. INFRASTRUKTURA

Sie drogowa

A. Drogi krajowe
Niskie temperatury oraz du e opady niegu spowodowa y,
od odpowiednich s

e utrzymanie dróg wymaga o

b zwi kszenia w stosunku do poprzedniej zimy nak adów, zwi zanych zarówno

z zaanga owaniem wi kszej liczby osób, sprz tu, jak i z zakupem dodatkowych materia ów. Wed ug
danych Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddzia w Warszawie, w okresie tegorocznej
zimy, faktycznie poniesione wydatki na utrzymanie dróg krajowych w województwie mazowieckim
wynios y 65,7 mln z . Koszty te by y prawie dwukrotnie wi ksze ni

planowane nak ady i prawie

trzykrotnie wy sze ni w analogicznym okresie roku poprzedniego.
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Planowane nak ady oraz faktycznie poniesione wydatki na zimowe utrzymanie dróg krajowych
w województwie mazowieckim w tys. z

Najwy sze koszty w badanym okresie poniesiono na od nie anie dróg, stanowi y one 87,0%
ogó u wydatków i wynios y 57,2 mln z . Do

du e koszty poniesiono równie na remonty dróg –

7,3 mln z (11,1% ogó u wydatków), a tak e na zatrudnienie dodatkowych osób – 0,9 mln z (1,4%
ogó u wydatków) oraz zakup dodatkowego sprz tu – 0,4 mln z (0,6% ogó u wydatków).
Wyj tkowo nie na zima przyczyni a si

tak e do wykorzystania wi kszej liczby sprz tu –

o 18,1% wi cej ni w tym samym okresie roku poprzedniego. W ka dym miesi cu tegorocznej zimy
do od nie ania u yto rednio 284 szt. sprz tu, który pracowa
ugo

od nie anych dróg by a ponad trzykrotnie wi ksza ni

cznie na 1 317,9 tys. km dróg –
w ubieg ym roku. Poza tym, do

utrzymania dróg krajowych na terenie województwa zu yto 20,7 tys. ton piasku – prawie czterokrotnie
wi cej ni rok wcze niej, a tak e 55,5 ton soli i 1,3 tys. ton chlorku – prawie dwukrotnie wi cej ni
przed rokiem.
B. Drogi wojewódzkie
Za utrzymanie dróg wojewódzkich na obszarze Mazowsza odpowiada Mazowiecki Zarz d
Dróg Wojewódzkich w Warszawie. Wed ug danych tej instytucji, faktycznie poniesione wydatki
na utrzymanie dróg wojewódzkich w okresie tegorocznej zimy (od grudnia 2009 r. do marca 2010 r.)
wynios y 17,8 mln z i by y o 29,0% wi ksze ni planowane nak ady. Na od nie anie wydano 12,2 mln
, z tego 44,9% w samym styczniu, kiedy opady niegu by y najwi ksze.
Trudne warunki pogodowe panuj ce w styczniu i lutym br. spowodowa y, e utrzymanie dróg
podczas tych miesi cy wymaga o wykorzystania wi kszej ilo ci sprz tu do od nie ania. W styczniu
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na drogach wojewódzkich pracowa o 169 szt. specjalistycznego sprz tu, a w lutym 170 szt.
Wydajno

u ytego sprz tu w km to odpowiednio: 110,6 tys. km w styczniu br. i 69,1 tys. km w lutym

br. Do utrzymania dróg wojewódzkich podczas miesi cy zimowych zu yto 32,9 tys. ton piasku –
o 38,2% wi cej ni przed rokiem, a tak e 20,8 tys. ton soli – o 49,1% wi cej ni przed rokiem.

C. Drogi powiatowe
Za zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie województwa odpowiadaj

w

ciwe

Starostwa Powiatowe. Wed ug informacji uzyskanych od 15 z 42 Starostw z terenu województwa
mazowieckiego faktycznie poniesione koszty zwi zane z zim

wynios y 17,9 mln z i by y o 57,9%

wy sze ni w roku ubieg ym. Do prac na drogach powiatowych w okresie miesi cy zimowych tego
roku wykorzystano rednio 235 szt. sprz tu do od nie ania, w tym najwi cej w styczniu br. – 294 szt.
W analogicznym okresie ubieg ego roku do usuwania skutków zimy na drogach powiatowych u yto
o 28,4% mniej sprz tu. Wykorzystany podczas tegorocznej zimy sprz t pracowa

cznie przez

134 712 h.
W okresie od 1 grudnia 2009 r. do 31 marca br. do posypywania dróg powiatowych zu yto
cznie 26 851 ton piasku i soli, o 32,7% mniej ni w analogicznym okresie ubieg ego roku.

D. Drogi na terenie Warszawy (krajowe, wojewódzkie, powiatowe oraz gminne), po których kursuje
komunikacja zbiorowa ZTM
Na terenie m.st. Warszawy do utrzymania dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych oraz
cz

ci gminnych, zobligowany jest Zarz d Oczyszczania Miasta, który obs uguje

cznie 1331 km

jezdni ulic.
Wed ug danych Zarz du Oczyszczania Miasta do dzia
-

w ramach Akcji Zima u yto:

38 szt. posypywarek do posypywania niebezpiecznych odcinków jezdni ulic, w tym mostów,
zjazdów i podjazdów – w ramach akcji „GAMMA”;

-

166 szt. posypywarek do posypywania wszystkich jezdni ulic b

cych w gestii ZOM –

w ramach akcji „ALFA”;
-

308 szt. p ugów wykorzystywanych do mechanicznego zgarniania niegu z ulic – w ramach
akcji „BETA”; oraz do mechanicznego zgarniania niegu z jednoczesnym asymetrycznym
posypywaniem wszystkich jezdni ulic b

cych w gestii ZOM – w ramach akcji „BETA-

sypanie”;
Z powodu du ych opadów niegu w sezonie 2009/2010 r. zwi kszono liczb akcji zimowego
utrzymania jezdni ulic na terenie Warszawy. Przeprowadzono 70 dzia

, o 48,9 % wi cej ni

w zesz ym roku.
W celu zlikwidowania

lisko ci zimowej jezdni w okresie tegorocznej zimy zu yto oko o

2

1,5 kg/m chlorku sodu, o 66,7% wi cej ni w analogicznym okresie ubieg ego roku. Wykorzystywanie
chlorku sodu (NaCl) to tzw. zwil ona technologia (chlorek sodu w trakcie posypywania zwil ony
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zostaje solank o st

eniu 20%) stosowana na jezdniach b

cych w gestii Zarz du Oczyszczania

Miasta.

Liczba akcji zimowego utrzymania jezdni ulic b
Akcje

Sezon 2008/2009

Sezon 2009/2010

GAMMA

15

18

ALFA

32

43

BETA

0

1

BETA-S

0

8

Razem

47

70

Zarz d Oczyszczania Miasta zajmowa si
korzystaj piesi m.in. doj

cych w gestii ZOM

równie

oczyszczaniem terenów, z których

do stacji metra, schodów, k adek, chodników na mostach, ci gów pieszych

wokó sze ciu parków administrowanych przez ZOM (Park Saski, Park Ujazdowski, Park Praski, Park
Skaryszewski, Pole Mokotowskie, Park Fosa i Stoki Cytadeli), reprezentacyjnych placów zwi zanych
z przyjmowaniem delegacji pa stwowych, przej
parkingowych nale

na skrzy owaniach g ównych ulic oraz miejsc

cych do Strefy P atnego Parkowania Niestrze onego. W okresie zimy 2009/2010
cznej powierzchni ok. 1,8 mln m2.

prace prowadzone by y na obszarze o

W zale no ci od rodzaju wyst puj cych warunków atmosferycznych prace realizowane by y
przez wykonawców w jednym z trzech wariantów oczyszczania (A, B, C).
Wariant A realizowany w przypadku wyst powania opadów zalegaj cego
na

oczyszczeniu

terenów

do

ich

zabezpieczeniu nawierzchni przed

naturalnej

lisko ci

nawierzchni

poprzez

niegu. Polega

spryzmowanie

niegu,

przez posypywanie piaskiem oraz zebraniu innych

zanieczyszcze z oczyszczanych terenów.
Wariant B realizowany w przypadku wyst powania zjawisk atmosferycznych powoduj cych
lisko

( nieg niewymagaj cy pryzmowania, go oled , szad , marzn ca m awka). Polega

na zabezpieczeniu powierzchni przed lisko ci przez posypywanie piaskiem z rozstawionych skrzy
oraz zebraniu zanieczyszcze z oczyszczanych terenów.
Wariant C realizowany przy braku zjawisk atmosferycznych powoduj cych
obejmuj cy jedynie zamiecenie oczyszczanych powierzchni. Wykonawcy przez ca

lisko

,

dob obserwuj

warunki atmosferyczne i natychmiast podejmuj stosowne dzia ania w przypadku wyst pienia zjawisk
mog cych powodowa

lisko .

Liczba wariantów oczyszczania
Wariant

Sezon 2008/2009

Sezon 2009/2010

A

16

28

B

33

24

C

102

99
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Warunki pogodowe tegorocznej zimy spowodowa y wzrost dzia

zwi zanych z usuwaniem

zalegaj cego niegu. Du e i intensywne opady sprawi y, e zmniejszy a si liczba stosowania dwóch
pozosta ych wariantów, wykorzystywanych przy niewielkich opadach.
Wed ug informacji Zarz du Oczyszczania Miasta w okresie zimy br. faktycznie poniesione
wydatki na oczyszczanie mechaniczne wynios y 70 mln z i by y o 68,7% wi ksze w porównaniu
z analogicznym okresem sprzed roku. Koszty oczyszczania r cznego wynios y 38,5 mln z i by y
o 17,2% mniejsze ni

przed rokiem. Liczba osób zatrudnionych przy usuwaniu skutków zimy nie

zwi kszy a si – zarówno w tym, jak i ubieg ym roku do pracy zaanga owano ok. 2,7 tys. osób.

E. Drogi gminne
Utrzymanie dróg gminnych podczas tegorocznych miesi cy zimowych przyczyni o si do znacznego
zwi kszenia kosztów i wykorzystania du o wi kszej liczby rodków ni
uzyskanych ze 159 (spo ród 314) Urz dów Gmin i Miast po

planowano. Wed ug informacji

onych na terenie województwa

mazowieckiego, kwota wydatków prawie dwukrotnie przekroczy a planowane nak ady. Na tegoroczn zim
planowano przeznaczy

cznie 14,3 mln z , natomiast faktycznie poniesione wydatki wynios y 26,2 mln z .

Najwi ksze koszty poniesiono w styczniu i lutym br. ( cznie stanowi y 67,1% ogó u).
W strukturze kosztów poniesionych przez Urz dy Gmin i Miast najwi cej – 75,3% wydano
na od nie anie dróg.
Struktura poniesionych kosztów na utrzymanie dróg gminnych
w okresie od 1 grudnia 2009 r. do 31 marca 2010 r.

Do od nie ania dróg gminnych w okresie tegorocznej zimy wykorzystano rednio 580 szt.
sprz tu miesi cznie, który pracowa

cznie przez 129 730 h. Zu yto przy tym

cznie 35,1 tys. ton

piasku i soli, o 67,9% wi cej ni przed rokiem.
W celu usuwania skutków zimy Urz dy Gmin zatrudnia y dodatkowe osoby. Najwi cej dodatkowych
osób pracowa o w styczniu br. – 221 osób (prawie czterokrotnie mniej ni w analogicznym okresie ubieg ego
roku) oraz w lutym br. – 222 osoby (prawie pi ciokrotnie mniej ni przed rokiem). W czasie trwania
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tegorocznej zimy Urz dy Gmin zatrudni y dodatkowo 598 osób, co daje rednio 3,8 osoby na gmin .
Zatrudnienie dodatkowych osób zwi kszy o wydatki, które wynios y cznie 216,5 tys. z .
Z informacji uzyskanych od 13 (spo ród 18) dzielnic m.st. Warszawy wynika, e na zimowe
utrzymanie dróg – b

cych w gestii Urz dów Dzielnicowych – zaplanowano wydanie 9,1 mln z ,

faktycznie poniesione koszty wynios y natomiast 12,7 mln z , tj. o 39,1% wi cej ni

zak adano.

Do zimowego od nie ania dróg wykorzystano przeci tnie miesi cznie 40 szt. specjalistycznego
sprz tu, który pracowa

cznie przez 5 413 h. Do zlikwidowana zimowej lisko ci dróg u yto

cznie

7 847 ton piasku i soli. Urz dy Dzielnic zatrudni y dodatkowo 26 osób.
Informacje uzyskane z Urz dów Dzielnic, oraz Urz dów Gmin i Miast nie ukazuj
ca

ciowych danych, poniewa

w celu usuwania skutków zimy cz

Urz dów zatrudnia a firmy

zewn trzne, z którymi rozlicza a si jedynie z efektów wykonanej pracy.
Zgodnie z przepisami Ustawy o utrzymaniu porz dku w gminach z dn. 13 wrze nia 1996 r.
(Dz. U. nr 136, poz 622 z pó n. zm.) w

ciciele, administratorzy lub dzier awcy posesji s

zobligowani do od nie ania chodnika przylegaj cego do posesji oraz usuwania niebezpiecznych dla
mieszka ców czy przechodniów sopli. Ignorowanie przepisów w okresie tegorocznej zimy w wielu
przypadkach znacznie uszczupli o bud ety gospodarstw domowych. Wed ug danych Stra y Miejskiej
m.st. Warszawy liczba mandatów karnych za nieod nie one chodniki wynios a 234 – prawie
pi ciokrotnie wi cej ni
Miejska na

w analogicznym okresie roku poprzedniego. Najwi cej mandatów Stra

a w styczniu br. – 149 (ponad sze ciokrotnie wi cej ni przed rokiem) oraz lutym br. –

71 (ponad czterokrotnie wi cej ni w roku ubieg ym).

Transport
Wed ug danych Zarz du Transportu Miejskiego – odpowiadaj cego za organizacj ,
zarz dzanie i nadzorowanie lokalnego transportu zbiorowego na terenie m.st. Warszawy wynika,
e w miesi cach zimowych tego roku liczba awarii rodków komunikacji miejskiej wzros a o 33,3%
w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego i wynios a 13 559 awarii. Do najwi kszej
liczby awarii dochodzi o w styczniu br. – miesi cu niskich temperatur i intensywnych opadów niegu.

Liczba awarii rodków komunikacji miejskiej na terenie m.st. Warszawy
3530

3504

3344

3181
2880
2489

grudzie

rok 2008/2009

styc ze

luty

2529

marzec

rok 2009/2010
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Trudne warunki jazdy oraz nieprzejezdne odcinki dróg lokalnych spowodowane intensywnymi
opadami

niegu opó nia y, a nawet prowadzi y do odwo ywania kursów komunikacji publicznej.

Wed ug danych Przedsi biorstwa Pa stwowej Komunikacji Samochodowej w okresie od 1 grudnia
2009 r. do 31 marca br. odwo ano 563 kursy autobusowe realizowane na obszarze województwa
mazowieckiego, ich liczba by a ponad dziesi ciokrotnie wy sza ni w analogicznym okresie ubieg ego
roku. Najwi cej kursów odwo ano w styczniu br., kiedy intensywne opady niegu parali owa y ruch
– ich liczba stanowi a 40,5%

cznej liczby kursów odwo anych w okresie tegorocznej zimy i by a

dziewi tnastokrotnie wy sza ni w styczniu ubieg ego roku.
Liczba odwo anych kursów autobusów na terenie woj. mazowieckiego

228
164
103
68
17

12

11
grudzie

stycze

rok 2008/2009

14
luty

marzec

rok 2009/2010

Trudne warunki pogodowe wp yn y równie

na funkcjonowanie komunikacji szynowej.

Wed ug informacji rejestrowanych przez Koleje Mazowieckie, w okresie od 1 grudnia 2009 r.
do 31 marca br., odwo ano 1949 kursów poci gów.

rednie opó nienie poci gu wynios o 22 min.

W zwi zku z niedogodno ciami i licznymi utrudnieniami podró y z
najwi cej – a
mo liwo

ono 178 reklamacji, z tego

67 w styczniu br. Zarz d Kolei Mazowieckich chc c zapewni

spo ecze stwu

dojazdów do pracy, czy szko y, w okresie najtrudniejszych warunków atmosferycznych

przypadaj cych na stycze

i luty uruchomi autobusow

komunikacj

zast pcz , na któr

wyda

3,1 tys. z – ponosz c tym samym dodatkowe koszty. W grudniu 2009 r. i marcu 2010 r. mimo
odwo anych kursów nie uruchomiono autobusowej komunikacji zast pczej.
Wypadki i kolizje
Trudne warunki drogowe utrzymuj ce si

w okresie miesi cy zimowych tego roku by y

przyczyn wi kszej liczby kolizji drogowych. Z danych Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu3
wynika, e w okresie od 1 grudnia 2009 r. do 31 marca br., dosz o do 8 903 kolizji i wypadków
drogowych – o 13,0% wi cej ni przed rokiem. Najwi cej kolizji odnotowano w styczniu i lutym br. –
odpowiednio: 2 072 (o 13,8% wi cej ni przed rokiem) i 2 353 (o 30,3% wi cej ni w roku ubieg ym).

3

Dane z Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu nie obejmuj m.st. Warszawy oraz powiatów: Grodziskiego,
Legionowskiego, Mi skiego, Nowodworskiego, Otwockiego, Piaseczy skiego, Pruszkowskiego, Warszawskiego Zachodniego
i Wo omi skiego.
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Wed ug informacji Komendy Sto ecznej Policji4 w okresie tegorocznej zimy na terenie m.st.
Warszawy oraz powiatów o ciennych dosz o do 7 618 kolizji drogowych – o 9,2% wi cej ni przed
rokiem. Najwi cej kolizji odnotowano w styczniu i lutym br., kiedy du e opady

niegu i

liska

nawierzchnia znacznie utrudnia y jazd . Zarejestrowano wówczas 2 019 kolizji w styczniu br. (o 14,1%
wi cej ni przed rokiem) i 2 048 w lutym br. (o 5,8% wi cej ni w roku ubieg ym). Najwi kszy wzrost
w porównaniu z analogicznym okresem ubieg ego roku nast pi w grudniu br. – o 54,4% kolizji wi cej
ni przed rokiem.
W ci gu badanego okresu tego roku na terenie Warszawy5 dosz o do 262 wypadków
drogowych, w których zgin o 178 osób, a 65 zosta o rannych. Jednak mro na zima nie mia a wp ywu
na zwi kszenie liczby wypadków, gdy

zarejestrowano ich o 29,2% mniej ni

przed rokiem.

W porównaniu z analogicznym okresem ub.r. – o 43,3% zmniejszy a si te liczba zabitych. Analizuj c
statystyki zdarze

zarejestrowanych przez Komend

Sto eczn

Policji mo na pokusi

si

o wniosek, e trudne warunki panuj ce na drogach zmusi y kierowców do zmniejszenia pr dko ci
i dostosowania jej do sytuacji na drogach. Poza tym cz

kierowców rezygnowa a z w asnego rodka

transportu, decyduj c si na korzystanie z komunikacji miejskiej. Dzi ki temu liczba wypadków i osób
poszkodowanych by a mniejsza ni przed rokiem. Poprawa pogody, a tym samym warunków jazdy
w marcu przyczyni a si

do ponad pi ciokrotnego wzrostu liczby rannych w wypadkach

na terenie m.st. Warszawy oraz powiatów o ciennych, w stosunku do analogicznego miesi ca ub.r.
V SPO ECZNE WARUNKI YCIA LUDNO CI
Edukacja
Wyj tkowo mro na i nie na zima mia a wp yw na funkcjonowanie placówek o wiatowych.
Wed ug danych Kuratorium O wiaty w Warszawie niskie temperatury i trudne warunki pogodowe
przyczyni y si

do odwo ania zaj

lekcyjnych, a nawet czasowego zamkni cia szkó i przedszkoli.

W najbardziej mro nym miesi cu – styczniu br., kiedy termometry wskazywa y rekordowo nisk
temperatur , na terenie województwa mazowieckiego zamkni to 48 szkó i 5 przedszkoli – przed
rokiem 6 szkó i 1 przedszkole.
Niskie temperatury powodowa y równie

liczne awarie pr du, wodoci gów i kanalizacji,

w wyniku których odwo ywano zaj cia. Tylko w styczniu br. z powodu awarii zamkni to 17 szkó
i 3 przedszkola – w analogicznym miesi cu ubieg ego roku awarie spowodowa y zamkni cie tylko
1 szko y.

czny czasokres zamkni cia szkó z powodu awarii i trudnych warunków pogodowych,

w okresie od grudnia 2009 r. do marca 2010 r. – wyniós 68 dni (przed rokiem 7), z czego 66 dni
przypad o na stycze tego roku. Zamkni cia szkó nie mia y jednak wp ywu na realizacj programu
nauczania, gdy

w zwi zku z konieczno ci

nadrobienia przez uczniów zaleg

ci, zaj cia

odpracowywano w soboty.
Usuwanie

skutków

zimy

oraz

zapewnienie

odpowiednich

warunków

pracy

kadry

pedagogicznej i uczniów, przyczyni o si do poniesienia przez placówki o wiatowe wi kszych kosztów
4
5

Dane z Komendy Sto ecznej Policji obejmuj m.st. Warszaw oraz powiaty wy ej wymienione.
Dotyczy m.st. Warszawy oraz powiatów o ciennych.
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utrzymania (od nie anie i remonty dachów, koszty ogrzewania). Zauwa alny wzrost dodatkowych
kosztów by proporcjonalny do up ywu miesi cy przed

aj cej si

zimy. Najwi ksz

ró nic

w porównaniu z analogicznym okresem sprzed roku odnotowano w marcu – dodatkowo poniesione
koszty by y o 1 747,9 tys. z wy sze w porównaniu z marcem 2009 r.
Dodatkowe koszty poniesione w zwi zku z usuwaniem skutków zimy
przez placówki o wiatowe w woj. mazowieckim
1 795 318 z

rok 2008/2009
rok 2009/2010
1 360 687 z

826 352 z

81 488 z

56 067 z

grudzie

55 651 z

47 436 z

21 294 z

stycze

marzec

luty

Suma dodatkowych kosztów poniesionych przez placówki o wiatowe funkcjonuj ce na terenie
m.st. Warszawy w ci gu zimowych miesi cy bie

cego roku, by a ponad dwunastokrotnie wy sza

(o 2 330,3 tys. z ) w porównaniu z analogicznym okresem ubieg ego roku. Najwy sz kwot wydatków
odnotowano w styczniu br. – wynios a ona 1 050,8 tys. z i by a o 1 010,5 tys. z wy sza ni przed
rokiem. Kwota dodatkowo poniesionych kosztów zmniejsza a si wraz z up ywem kolejnych miesi cy.
Dodatkowe koszty poniesione w zwi zku z usuwaniem skutków zimy
przez placówki o wiatowe w Warszawie
1 050 779 z

rok 2008/2009
rok 2009/2010

859 291 z

578 101z

24 677 z

49 646 z

grudzie

40 251 z
stycze

Surowe warunki pogodowe przyczyni y si

67 707 z
luty

74 869 z
marzec

tak e do ni szej frekwencji uczniów. W grudniu

2009 r. wynios a ona 83,3% i by a o 3,2 pkt proc. ni sza ni

przed rokiem. W styczniu ró nica

zmniejszy a si i wynios a ju tylko 0,6 pkt proc. W lutym ze wzgl du na przypadaj ce na pocz tku
miesi ca ferie zimowe, ró nica wynios a ju tylko 0,2 pkt proc. w porównaniu z rokiem ubieg ym,
a w marcu by a ju o 0,1 pkt proc. wy sza.
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Frekwencja uczniów w szko ach w woj. mazowieckim
%

88

87 ,6
87,0

87

87,5

86,5
86,8

86
8 5,2
85
84,6
84
83

83,3

82

grudzie

luty

stycze

rok 2008/2009

marzec

rok 2009/2010

W szko ach funkcjonuj cych na terenie m.st. Warszawy najni sz

frekwencj

uczniów

odnotowano w grudniu 2009 r. – wynios a ona 74,5% i by a o 4,4 pkt proc. ni sza ni przed rokiem.

Frekwencja uczniów w szko ach w Warszawie
%

82
80,8

81
80,0
7 9,7

80
79

79 ,9

7 8,9

79,7

78
7 7,9
77
76
75
74 ,5
74

grudzie
rok 2008/2009

stycze

luty

marzec

rok 2 009/2010

Zachorowania na gryp

Rekordowo niskie temperatury panuj ce w okresie tegorocznej zimy mia y równie
pozytywne skutki, w postaci mniejszej liczby zachorowa

swoje

na gryp . Wed ug danych Narodowego

Instytutu Zdrowia Publicznego – Pa stwowego Zak adu Higieny w czasie miesi cy zimowych tego
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roku, na terenie województwa mazowieckiego, zarejestrowano 65 494 przypadki zachorowa

na

gryp – o 18,7% mniej ni w analogicznym okresie ubieg ego roku.
Sytuacja zaistnia a podczas tegorocznej zimy dowodzi, e w okresie wysokich mrozów spada
liczba zachorowa na gryp i inne choroby wirusowe, gdy niskie temperatury ograniczaj mo liwo
rozwoju

drobnoustrojów,

zmniejszaj c

przy

tym

ryzyko

wyst pienia

chorób

wirusowych.

W grudniu 2009 r., kiedy rednie temperatury spad y niewiele poni ej zera, liczba zachorowa

na

gryp wzros a prawie czterokrotnie w porównaniu z analogicznym miesi cem roku wcze niejszego
(z 8 397 w grudniu 2008 r. do 30 865 w grudniu 2009 r.). Jednak ju w styczniu i lutym br., kiedy
rednie temperatury by y rekordowo niskie, liczba zachorowa na gryp zmniejszy a si : w styczniu a
o 60,0%, w lutym o 62,3% – w porównaniu z rokiem ubieg ym.
Pomoc bezdomnym

Wyj tkowo mro na zima spowodowa a, e bezdomni z terenu województwa mazowieckiego
cz

ciej korzystali z noclegowni, punktów

ywieniowych i innych form pomocy oferowanej przez

samorz d i organizacje spo eczne. W okresie miesi cy zimowych – od 1 grudnia 2009 r. do 31 marca
2010 r. – ze schronienia w noclegowniach skorzysta o 5 649 osób (w tym 5 009 w m.st. Warszawie),
ich liczba wzros a o 8,9% w porównaniu z tym samym okresem ubieg ego roku (w Warszawie wzrost
o 4,4%). Zarówno w województwie, jak i w m.st. Warszawie, najwi ksz

frekwencj

odnotowano

w lutym br. – kiedy liczba bezdomnych korzystaj cych z noclegowni wynios a 1 481 osób (w tym 1 300
w m.st. Warszawie) i by a o 13,1% wy sza ni przed rokiem (w Warszawie – wzros a o 13,0%).
Wed ug danych Mazowieckiego Urz du Wojewódzkiego na pro

Ministerstwa Pracy

i Polityki Spo ecznej dokonano liczenia osób bezdomnych, którym udzielono schronienia w nocy z 15
na 16 grudnia 2009 r. na terenie Mazowsza. Liczba bezdomnych wynios a wówczas 2 710 osób.
Ze wzgl du na silne mrozy na pocz tku roku, w nocy z 26 na 27 stycznia 2010 r., ponownie policzono
osoby bezdomne – ich liczba wzros a wówczas o 18,5% i wynios a 3 210 osób.

Korzystaj cy z noclegowni w okresie miesi cy zimowych
woj. mazowieckie

Warszawa

rok 2008/2009

rok 2008/2009

rok 2009/2010

rok 2009/2010

13111322

1481

1467
1229

1310

1339 1379

1250
1223

1250

1300

1270

1216
1150

grudzie

stycze

luty

marzec

grudzie

stycze

luty

1150
marzec
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W badanym okresie zimy bie

cego roku wydano tak e 72 311 posi ków – o 15,5% wi cej ni

przed rokiem. Najwi cej posi ków wydano w styczniu br. – ich liczba wynios a wówczas 19 297 i by a
o 18,9% wi ksza ni w roku ubieg ym.
Wed ug danych Mazowieckiego Urz du Wojewódzkiego w 2008 roku na terenie woj.
mazowieckiego funkcjonowa y 32 jad odajnie i punkty ywieniowe (w tym 15 w m.st. Warszawie), które
by y w stanie zapewni 6 925 posi ków dziennie (w tym 3 270 w m.st. Warszawie). W roku 2009 liczba
placówek zmniejszy a si

do 28 (w tym 12 w m.st. Warszawie), w zwi zku w tym zmniejszy a

si liczba wydawanych posi ków – w 2009 r. wydano ich o 16,2% mniej ni w 2008 r. (w Warszawie
liczba ta spad a z 3 270 wydanych posi ków w 2008 r. do 2 680 wydanych w roku 2009).
Oprócz posi ków bezdomni otrzymali równie odzie , obuwie, koce i materia y opatrunkowe.
W okresie od grudnia 2008 r. do marca 2009 r. wydano

cznie 5 339 tego typu rodków – o 14,8%

wi cej ni przed rokiem.
Liczba posi ków wydanych bezdomnym w woj. mazowieckim
(bez m. st. Warszawy)
rok 2008/2009
rok 2009/2010
18103
15376

grudzie

19297
16228

17834
15410

15608

stycze

luty

17077

marzec

Liczba rodków w postaci: odzie y, obuwia, koców i materia ów opatrunkowych
wydanych bezdomnym (bez m. st. Warszawy)
rok 2008/2009
rok 2009/2010
1201

1335

grudzie

1363
1178

stycze

1187

1339

1302
1084

luty

marzec

Wraz ze wzrostem liczby wydawanych posi ków oraz rodków w postaci: odzie y, koców,
obuwia i materia ów opatrunkowych, zwi kszy y si koszty pomocy udzielanej osobom bezdomnym.
W województwie mazowieckim (bez m. st. Warszawy) w okresie miesi cy zimowych – od 1 grudnia
2009 r. do 31 marca 2010 r. – wynios y one 547,4 tys. z i by y o 9,8 tys. z wi ksze ni
w analogicznym okresie ubieg ego roku. Najwi ksze koszty poniesiono w lutym br. – wydano wówczas
145,6 tys. z , o 7,5% wi cej ni przed rokiem.
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Koszty poniesione na pomoc osobom bezdomnym w woj. mazowieckim
(bez m. st. Warszawy)

stycze

grudzie

luty

rok 2008/2009

W ci gu zimowych miesi cy bie

marzec

rok 2009/2010

cego roku

czne koszty pomocy bezdomnym, którzy

korzystali z noclegowni w Warszawie wynios y 2 620,2 tys. z i by y o 23,8% wy sze ni przed rokiem.
Przeci tne miesi czne wydatki wynios y 655,0 tys. z i by y o 135,8 tys. z wy sze ni

podczas

ubieg ego roku.
Wed ug danych Stra y Miejskiej m.st. Warszawy, w okresie badanych miesi cy zimowych
tego roku, ogólna liczba interwencji wzros a ponad trzykrotnie w stosunku do analogicznego okresu
przed rokiem. W okresie tegorocznej zimy zarejestrowano 22 490 interwencji (przed rokiem – 6 259),
z czego 1 724 interwencji (7,7% ogólnej liczby) stanowi y zdarzenia zwi zane z poszukiwaniem osób
bezdomnych – kontroli prowadzonej w miejscach przebywania bezdomnych.
W okresie od 1 grudnia 2009 r. do 31 marca 2010 r. Stra Miejska m.st. Warszawy uratowa a
przed zamarzni ciem 651 osób bezdomnych – przewo

c je do noclegowni, izby wytrze wie b

przekazuj c pogotowiu ratunkowemu. Liczba bezdomnych uratowanych przed zamarzni ciem
podczas tegorocznej zimy wzros a o 51,0% w porównaniu z rokiem ubieg ym.

Liczba osób bezdomnych uratowanych przed zamarzni ciem na terenie Warszawy
rok 2008/2009
231

rok 2009/2010

188
157

146
108

117
95

40
grudzie

stycze

luty

marzec

Niestety, nie do wszystkich pomoc dotar a na czas. W ród ofiar rekordowo niskich temperatur
znalaz y si równie osoby, które zmar y na skutek wyzi bienia. Z danych Komendy Wojewódzkiej
Policji w Radomiu wynika, e w wyniku zamarzni cia w okresie tegorocznych miesi cy zimowych na
terenie Mazowsza zmar o 21 osób – trzykrotnie wi cej ni

w ubieg ym roku. Najwi cej zgonów

odnotowano w styczniu br. – 10, ponad trzykrotnie wi cej ni przed rokiem.
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Turystyka

Województwo mazowieckie jest rejonem posiadaj cym wiele atrakcji turystycznych. Przez
dogodne po

enie geograficzne,

bogate walory krajobrazowe oraz

wypoczynkowej i biznesowej, potrafi przyci gn
zima, nie przyczyni a si

szeroki

zasób oferty

turystów niezale nie od sezonu. Wyj tkowo mro na

do spadku liczby turystów przyje

aj cych i korzystaj cych z obiektów

noclegowych na terenie województwa mazowieckiego. W styczniu br. województwo odwiedzi o
203,8 tys. turystów – o 13,7% wi cej ni
miesi cu – lutym br., pomimo wci

w analogicznym miesi cu ubieg ego roku. W kolejnym

utrzymuj cych si

niskich temperatur, liczba korzystaj cych

z obiektów turystycznych nadal ros a osi gaj c wynik 205,3 tys. osób – o 3,8% wy szy ni przed
rokiem. Podobna sytuacja wyst pi a w ród korzystaj cych z obiektów turystycznych na terenie
Warszawy. W styczniu br. ich liczba wynios a 155,4 tys. i by a o 15,3% wy sza ni przed rokiem.
W lutym br. liczba korzystaj cych zwi kszy a si o 1,6 tys. w stosunku do wcze niejszego miesi ca
i by a o 3,6% wy sza ni w lutym poprzedniego roku.
Korzystaj cy z noclegów w turystycznych obiektach zbiorowego zakwaterowania
w województwie mazowieckim
I 2009 r.
2,6%
7,6%
1,7%

4,3%

I 2010 r.

1,2%

5,1%
5,5%

11,2%

hotele

179176

203795

76,9%

83,9%

inne obiekty
hotelowe

W zwi zku z wi ksz

szkolne schroniska
odzie owe

liczb

rodki
szkoleniowo-wypoczynkowe

pozosta e
obiekty

odwiedzaj cych wzros a tak e liczba noclegów udzielonych

w obiektach turystycznych na terenie województwa mazowieckiego. W styczniu br. udzielono 371,1 tys.
noclegów (w tym 262,3 tys. w Warszawie), w lutym o 7,6 tys. wi cej ni w miesi cu wcze niejszym
(w Warszawie 264,1 tys.).
Bez wzgl du na wyj tkowo mro

zim , zwi kszy a si liczba obcokrajowców korzystaj cych

z bazy noclegowej. Najwi kszy wzrost w stosunku do ubieg ego roku odnotowano w styczniu br.
– o 21,6% w województwie i – o 22,7% w Warszawie. W porównaniu z analogicznym okresem
zesz orocznej zimy zwi kszy a si

tak e liczba noclegów udzielonych obcokrajowcom. Najwi kszy

wzrost odnotowano w styczniu br., kiedy na terenie Mazowsza zarejestrowano o 21,9% wi cej
noclegów udzielonych turystom zagranicznym ni przed rokiem (w Warszawie o 22,8% wi cej).
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RÓD A DANYCH:

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie
Komenda G ówna Pa stwowej Stra y Po arnej w Warszawie
Komenda Sto eczna Policji w Warszawie
Komenda Stra y Miejskiej m.st. Warszawy
"Koleje Mazowieckie - KM" sp. z o.o. w Warszawie
Kuratorium O wiaty w Warszawie
Mazowiecka Komenda Wojewódzka Policji w Radomiu
Mazowiecki Urz d Wojewódzki w Warszawie
Mazowiecki Zarz d Dróg Wojewódzkich w Warszawie
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Pa stwowy Zak ad Higieny w Warszawie
Oddzia Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie
Urz d Miasta Sto ecznego Warszawy - Biuro Infrastruktury
Urz d Regulacji Energetyki w Warszawie
Przedsi biorstwo Pa stwowe „Porty Lotnicze” w Warszawie
Przedsi biorstwo Pa stwowej Komunikacji Samochodowej w Warszawie
Regionalna Dyrekcja Lasów Pa stwowych w Warszawie
Starostwa Powiatowe
Urz dy Miast i Gmin
Wodoci gi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o.
„Wodoci gi P ockie” Sp. z o.o.
Wojewódzki Urz d Pracy w Warszawie
Zarz d Oczyszczania Miasta
Zarz d Transportu Miejskiego w Warszawie
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