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STRUKURA PRZECIĘTNEGO ZATRUDNIENIA 
WEDŁUG SEKCJI PKD W GRUDNIU 2017 R.

NR 12
STYCZEŃ 2018 r.

RYNEK PRACY

STATYSTYKA WARSZAWY

e-mail: InformatoriumUSWAW@stat.gov.pl   http://warszawa.stat.gov.pl

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w grudniu 2017 r. wynio-

sło 1044,8 tys. osób i było o 4,4 tys. osób, tj. o 0,4% wyższe niż w listopadzie 2017 r. oraz  

o 36,7 tys. osób, tj. o 3,6% wyższe niż w grudniu 2016 r. 

W porównaniu z listopadem 2017 r. wzrost przeciętnego zatrudnienia odnotowano  

w sekcjach: obsługa rynku nieruchomości (o 1,3%), działalność profesjonalna, naukowa i tech-

niczna oraz handel; naprawa pojazdów samochodowych (po 0,8%), budownictwo (o 0,6%), 

administrowanie i działalność wspierająca (o 0,4%), transport i gospodarka magazynowa  

(o 0,3%), przemysł (o 0,2%), zakwaterowanie i gastronomia (o 0,1%). 

Spadek przeciętnego zatrudnienia wystąpił w sekcjach działalność związana z kulturą, roz-

rywką i rekreacją (o 0,2%) oraz informacja i komunikacja (o 0,1%).

W stosunku do grudnia 2016 r. wzrost przeciętnego zatrudnienia odnotowano  

w sekcjach: administrowanie i działalność wspierająca (o 7,2%), zakwaterowanie i gastronomia 

(o 7,0%), obsługa rynku nieruchomości (o 6,7%), informacja i komunikacja (o 6,2%), handel; 

naprawa pojazdów samochodowych (o 5,1%), przemysł (o 4,0%), działalność związana z kul-

turą, rozrywką i rekreacją (o 2,9%), działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (o 2,2%), 

budownictwo (o 1,6%).

Spadek przeciętnego zatrudnienia wystąpił w sekcji transport i gospodarka magazynowa 

(o 0,7%).

21/22 STYCZNIA
DZIEŃ BABCI / DZIEŃ DZIADKA

Dzień Babci rozpowszechniony został  
w Polsce już pod koniec lat 60. ubiegłe-
go wieku. Dziadkowie dołączyli do świę-
ta  20 lat później.

• W I półroczu 2017 r. udział osób  
w wieku 60 lat i więcej w populacji ogó-
łem danej płci wyniósł dla mężczyzn — 
23,2%, dla kobiet — 30,4%.

więcej informacji 

Urząd Statystyczny w Warszawie
ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa; tel.: 22 464 23 15  faks: 22 846 76 67

http://warszawa.stat.gov.pl/SlYDQIfaQv 

http://ocena-publ.stat.gov.pl/?id=103&v=1
http://ocena-publ.stat.gov.pl/?id=103&v=2
http://ocena-publ.stat.gov.pl/?id=103&v=3
http://ocena-publ.stat.gov.pl/?id=103&v=4
http://ocena-publ.stat.gov.pl/?id=103&v=5
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Podstawowe dane o m.st. Warszawie

RYNEK PRACY (dok.)

Produkcja sprzedana przemysłu 

(w cenach stałych) w grudniu 2017 r. była 

o 5,7% większa niż przed rokiem.

W końcu grudnia 2017 r. liczba zarejestro-

wanych bezrobotnych wyniosła 26056 

osób i była o 21,5% mniejsza niż przed 

rokiem, a stopa bezrobocia ukształtowała 

się na poziomie 2,0%.

Przeciętne zatrudnienie w sektorze 

przedsiębiorstw w grudniu 2017 r. wyniosło 

1044,8 tys. osób i było o 3,6% wyższe  niż 

przed rokiem.

Produkcja budowlano-montażowa 

(w cenach bieżących) w grudniu 2017 r. 

była o 5,6% większa niż przed rokiem.

Sprzedaż detaliczna (w cenach bieżą-

cych) zrealizowana przez przedsiębior-

stwa handlowe i niehandlowe w grudniu  

2017 r. była o 2,8% większa niż w grudniu 

2016 r. 

Sprzedaż hurtowa (w cenach bieżą-

cych) w przedsiębiorstwach handlowych  

w grudniu 2017 r. była o 0,2% niższa niż 

przed rokiem.

Przeciętne miesięczne wynagrodze-

nie brutto w sektorze przedsiębiorstw  

w grudniu 2017 r. wyniosło 6232,77 zł i było  

o 7,9% wyższe niż w grudniu 2016 r.

W końcu grudnia 2017 r. liczba kobiet, któ-

re nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu 

dziecka wyniosła 3046, tj. 23,3% ogółu 

zarejestrowanych bezrobotnych kobiet.

















W końcu grudnia 2017 r. liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 26056 

osób i była o 541 osób, tj. o 2,0% mniejsza niż w końcu listopada 2017 r. oraz o 7156 osób,  

tj. o 21,5% mniejsza niż w analogicznym okresie 2016 r. 

Liczba zarejestrowanych bezrobotnych kobiet wyniosła 13070, co stanowiło 50,2% ogółu 

bezrobotnych (przed miesiącem 50,0%, a przed rokiem 50,1%) i 16,6% bezrobotnych kobiet  

w województwie mazowieckim. W stosunku do listopada 2017 r. liczba bezrobotnych kobiet 

zmniejszyła się o 236 osób, tj. o 1,8%, a w stosunku do grudnia 2016 r. zmniejszyła się  

o 3575 osób, tj. o 21,5%.

Stopa bezrobocia rejestrowanego wynosiła 2,0% (przed miesiącem 2,1%, a przed ro-

kiem 2,6%), średnia w województwie mazowieckim kształtowała się na poziomie 5,6% (tak 

jak przed miesiącem, a przed rokiem 7,0%), natomiast w kraju na poziomie 6,6% (przed mie-

siącem 6,5%, a przed rokiem 8,2%). 

W grudniu 2017 r. w urzędach pracy zarejestrowano 2722 osoby bezrobotne (3268  

w listopadzie 2017 r., a 3325 w grudniu 2016 r.). Bezrobotni zarejestrowani stanowili 15,0% 

ogółu zarejestrowanych bezrobotnych w województwie.

Liczba osób rejestrujących się po raz pierwszy wyniosła 682 (przed miesiącem 988), 

co stanowiło 25,1% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych, którzy zarejestrowali się w grud-

niu 2017 r. oraz 29,8% zarejestrowanych po raz pierwszy w województwie. Udział osób 

zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy wśród bezrobotnych zarejestrowanych  

w grudniu 2017 r. wyniósł 2,9% (w województwie mazowieckim 3,8%), przed miesiącem 2,2%,  

a przed rokiem 5,8%.

W grudniu 2017 r. wyrejestrowano z ewidencji bezrobotnych 3263 osoby (3608  

w listopadzie 2017 r., a 3940 w grudniu 2016 r.), co stanowiło 18,8% wyrejestrowanych  

z ewidencji bezrobotnych w województwie mazowieckim. Spośród wyrejestrowanych bezro-

botnych 1886 osób podjęło pracę. Ponadto 957 osób utraciło status bezrobotnego w wyniku 

niepotwierdzenia gotowości do podjęcia pracy. Przyczyną skreślenia z ewidencji było również 

dobrowolne zrezygnowanie ze statusu bezrobotnego, rozpoczęcie szkolenia lub stażu, naby-

cie uprawnień do zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego, nabycie praw emerytalnych lub 

rentowych i inne.

Prawa do zasiłku nie posiadały 22184 osoby, tj. 85,1% ogółu zarejestrowanych bez-

robotnych (przed rokiem 28517 osób, tj. 85,9%). Natomiast 3872 bezrobotnych posiadało 

prawo do zasiłku.

Do urzędów pracy zgłoszono w grudniu 2017 r. 5381 ofert pracy, co stanowiło 36,1% 

ofert pracy w województwie mazowieckim i w końcu tego miesiąca urzędy dysponowały 

ofertami pracy dla 3043 osób. Na jedną ofertę pracy przypadało w końcu grudnia 2017 r.  

9 osób (przed miesiącem 6, a przed rokiem 11), w województwie mazowieckim 19 osób 

(przed miesiącem 12, a przed rokiem 31) zarejestrowanych jako bezrobotne. 
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W stosunku do obowiązującej klasyfikacji 

PKD 2007 (Polskiej Klasyfikacji Dzia-

łalności 2007) dokonano dodatkowego 

grupowania, ujmując pod pojęciem „Prze-

mysł” sekcje: B — „Górnictwo i wydobywa-

nie”, C — „Przetwórstwo przemysłowe”,  

D — „Wytwarzanie i zaopatrywanie w ener-

gię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą 

wodę” oraz E — „Dostawa wody; gospoda-

rowanie ściekami i odpadami; rekultywacja”.

Prezentowane  dane o pracujących, za-

trudnieniu, wynagrodzeniach oraz o przy-

chodach ze sprzedaży produkcji przemysłu  

i budownictwa, a także o sprzedaży detalicz-

nej i hurtowej towarów  — w ujęciu miesięcz-

nym — dotyczą podmiotów gospodarczych, 

w których liczba pracujących przekracza  

9 osób.

***

Podmioty gospodarki narodowej 
a

Ogółem — 434676    

   w tym spółki handlowe — 135950   

       w tym z udziałem kapitału 

        zagranicznego — 30635 

   a W rejestrze REGON, bez osób prowadzących 
gospodarstwa indywidualne w rolnictwie; stan  
w końcu grudnia.

Podstawowe dane o m.st. Warszawie

WYNAGRODZENIA 

PRZECIĘTNE  MIESIĘCZNE  WYNAGRODZENIE  BRUTTO 
WEDŁUG  SEKCJI  PKD  W  GRUDNIU  2017 R.

Według wstępnych danych w okresie sty-

czeń—grudzień 2017 r. oddano do użyt-

kowania 20105 mieszkań (o 0,1% mniej niż   

w analogicznym okresie 2016 r.).





Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w grudniu 

2017 r. wyniosło 6232,77 zł i było o 8,0% wyższe w stosunku do listopada 2017 r. i o 7,9% wyż-

sze niż w analogicznym okresie 2016 r. 

W porównaniu z listopadem 2017 r. wzrost przeciętnego wynagrodzenia brutto wystąpił 

w sekcjach: działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją (o 37,1%), handel; naprawa 

pojazdów samochodowych (o 12,2%), transport i gospodarka magazynowa (o 11,6%), budow-

nictwo (o 8,2%), obsługa rynku nieruchomości (o 7,9%), działalność profesjonalna, naukowa 

i techniczna (o 7,6%), administrowanie i działalność wspierająca (o 5,7%), zakwaterowanie  

i gastronomia (o 5,5%), przemysł (o 4,1%), informacja i komunikacja (o 2,1%).

W stosunku do grudnia 2016 r. wzrost przeciętnego wynagrodzenia brutto odnotowano 

w sekcjach: transport i gospodarka magazynowa (o 11,3%), działalność związana  z kulturą, 

rozrywką i rekreacją (o 10,5%), przemysł (o 9,6%), zakwaterowanie i gastronomia (o 9,4%), 

działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (o 8,8%), handel; naprawa pojazdów samo-

chodowych (o 7,1%), administrowanie i działalność wspierająca oraz budownictwo (po 6,8%), 

informacja i komunikacja (o 3,8%), obsługa rynku nieruchomości (o 1,2%).
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Udostępnianie informacji 
statystycznych

w US w Warszawie prowadzi

Interesanci mogą korzystać
z usług Centrum Informacji Statystycznej
w godz. 730 - 1800 w poniedziałki
w godz. 730 - 1530 od wtorku do piątku
w Urzędzie Statystycznym w Warszawie  
i jego oddziałach.

Na miejscu w Centrum Informacji Statystycz-
nej udostępniane są:

  bieżące komunikaty GUS i informacje 
US o podstawowych wielkościach i wskaź-
nikach;

  publikacje US i GUS takie jak: roczniki sta-
tystyczne, biuletyny, publikacje branżowe, 
zeszyty metodyczne, klasyfikacje itp.;

 informacje o nowościach wydawniczych 
oraz planowanych do wydania publika-
cjach urzędów statystycznych i GUS.

Wyniki badań statystycznych statystyki
publicznej upowszechniane i udostępniane
są w formie:

 informacji udzielanych bezpośrednio,
      telefonicznie lub na piśmie;

 indywidualnych zamówień;

 wydawnictw statystycznych 
(np. miesięczników, kwartalników, 
roczników i publikacji jednorazowych);

 krótkich wiadomości statystycznych
       i komunikatów.

MAZOWIECKI OŚRODEK
BADAŃ REGIONALNYCH

Centrum Informacji Statystycznej  
parter
tel./faks  22 846-78-32
tel.  22 464-23-20,  22 464-20-85
e-mail: informatoriumUSWAW@stat.gov.pl

PRODUKCJA SPRZEDANA  PRZEMYSŁU 
(przeciętna miesięczna 2010=100; ceny stałe)

PRZEMYSŁ I BUDOWNICTWO

Produkcja sprzedana przemysłu w grudniu 2017 r. wyniosła (w cenach bieżących) 

10539,3 mln zł i była (w cenach stałych) większa w porównaniu z grudniem 2016 r. o 5,7%.

W stosunku do grudnia 2016 r. odnotowano wzrost produkcji sprzedanej w przetwórstwie 

przemysłowym o 4,8%.

W okresie styczeń—grudzień 2017 r. produkcja sprzedana przemysłu wyniosła 116448,5 mln zł 

(w cenach bieżących) i była (w cenach stałych) wyższa o 9,4% od osiągniętej w analogicznym 

okresie 2016 r. W przetwórstwie przemysłowym odnotowano wzrost produkcji o 8,3%.

Wśród działów zaliczanych do przetwórstwa przemysłowego wzrost sprzedaży wystąpił 

m.in.: w produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (o 182,0%), produkcji koksu  

i produktów rafinacji ropy naftowej (o 73,6%), w pozostałej produkcji wyrobów (o 34,1%), 

produkcji wyrobów tekstylnych (o 21,7%), produkcji komputerów, wyrobów elektronicznych  

i optycznych (o 18,9%), produkcji maszyn i urządzeń (o 18,4%),  produkcji wyrobów z gumy  

i z tworzyw sztucznych (o 15,6%), w naprawie, konserwacji i instalowaniu maszyn i urządzeń 

(o 15,0%).

Spadek sprzedaży odnotowano m.in.: w produkcji odzieży (o 26,2%), produkcji chemika-

liów i wyrobów chemicznych (o 8,7%), produkcji napojów (o 3,1%), produkcji metali (o 1,2%).

Wydajność pracy, w przemyśle mierzona wartością produkcji sprzedanej na 1 zatrudnio-

nego, w okresie styczeń—grudzień 2017 r. wyniosła 653,1 tys. zł (w cenach bieżących) i była 

— licząc w cenach stałych — o 5,4% wyższa niż przed rokiem.

Produkcja sprzedana budownictwa w grudniu 2017 r. wyniosła (w cenach bieżących) 

4522,5 mln zł i w stosunku do listopada 2017 r. była większa o 30,1%, a w stosunku do analo-

gicznego okresu poprzedniego roku zmniejszyła się o 6,6%. 

W okresie styczeń—grudzień 2017 r. produkcja sprzedana budownictwa osiągnęła war-

tość 44314,7 mln zł, tj. o 4,3%  większą niż w analogicznym okresie 2016 r.
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PRZEMYSŁ I BUDOWNICTWO (dok.) Publikacje  
Urzędu Statystycznego w Warszawie  
przewidziane do wydania w 2018 r.

Roczniki statystyczne 
Rocznik Statystyczny Województwa  
Mazowieckiego 2018 
    książka ........................................... 28,00  
    Internet
Województwo Mazowieckie 2018  
– Podregiony, Powiaty, Gminy 
    książka ........................................... 28,00 
    Internet
Rocznik Statystyczny Warszawy 2018 
    książka ............................................25,00 
    Internet

Informacje i opracowania statystyczne

Biuletyn Statystyczny Województwa  
Mazowieckiego (kwartalnik) ............ Internet
Przegląd Statystyczny Warszawy  
(kwartalnik) 
    książka ............................................15,00 
    Internet
Statystyka gmin i powiatów województwa 
mazowieckiego 2010 i 2016 
    Internet
Kobiety w województwie mazowieckim 
    książka .................................... bezpłatnie 
    Internet
Województwo mazowieckie w nowym  
podziale statystycznym. 
    książka..................................... bezpłatnie 
    Internet
Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej 
województwa mazowieckiego w 2017 r. 
    książka ............................................15,00
Dzieci w województwie mazowieckim  
w 2016 r.. 
    książka ............................................20,00 
    Internet
Ludność, ruch naturalny i migracje  
w województwie mazowieckim w 2017 r.  
    książka ............................................18,00 
    Internet
Rolnictwo województwa mazowieckiego na 
tle kraju i pozostałych województw w 2017 r. 
     Internet
Rynek pracy w województwie mazowieckim 
w 2017 r.  
    książka ............................................15,00 
    Internet
Portret Województwa Mazowieckiego w 2017 r. 
     książka ...........................................20,00 
     Internet
Województwo mazowieckie w liczbach 2018 
     książka ................................... bezpłatnie 
     Internet
Ze statystyką przez Warszawę 
     książka ................................... bezpłatnie 
     Internet
Region Warszawski Stołeczny w 2017 r.    
     książka ...........................................20,00 
     Internet
Panorama dzielnic Warszawy w 2017 r. 
    książka ............................................25,00 
    Internet

HANDEL

Produkcja budowlano-montażowa w grudniu 2017 r. ukształtowała się na poziomie 1394,1 

mln zł (w cenach bieżących) i stanowiła 30,8% produkcji sprzedanej budownictwa.

W stosunku do poprzedniego miesiąca produkcja budowlano-montażowa zwiększyła się  

o 17,2%, a w porównaniu z grudniem 2016 r. wzrosła o 5,6%.

W okresie styczeń—grudzień 2017 r. produkcja budowlano-montażowa ukształtowała się 

na poziomie 12179,1 mln zł i stanowiła 27,5% produkcji sprzedanej budownictwa (przed ro-

kiem 24,9%). W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku produkcja budowlano-

-montażowa była większa o 15,3%.

Wzrost produkcji w stosunku do analogicznego okresu 2016 r. wystapił w jednostkach zaj-

mujących się budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej (o 28,1%) i w podmiotach zajmują-

cych się budową budynków (o 15,3%). Natomiast spadek produkcji odnotowano w przedsię-

biorstwach wykonujących roboty budowlane specjalistyczne (o 16,5%).

Wydajność pracy, mierzona produkcją na 1 zatrudnionego w budownictwie, w grudniu 

2017 r. wyniosła 91,0 tys. zł i była o 29,4% wyższa niż przed miesiącem i o 8,1% niższa niż  

w grudniu 2016 r. 

Sprzedaż detaliczna zrealizowana przez przedsiębiorstwa handlowe i niehandlowe  

w grudniu 2017 r. (w cenach bieżących) była o 21,6% większa niż w listopadzie 2017 r. oraz  

o 2,8% wyższa w odniesieniu do grudnia 2016 r. 

W porównaniu z listopadem 2017 r. większa była m.in. sprzedaż: farmaceutyków, kosmety-

ków, sprzętu ortopedycznego (o 48,5%); prasy, książek, pozostała sprzedaż w wyspecjalizo-

wanych sklepach (o 47,5%); żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (o 35,1%); pozostała 

sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach (o 29,1%); tekstyliów, odzieży i obuwia  

(o 28,0%); mebli, RTV, AGD (o 25,6%).  

Natomiast mniejsza była sprzedaż: pojazdów samochodowych, motocykli, części (o 7,4%); 

paliw stałych, ciekłych i gazowych (o 1,5%).

W stosunku do grudnia 2016 r. większa była m.in. sprzedaż: tekstyliów, odzieży i obuwia  

(o 12,2%); prasy, książek, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach (o 8,9%); far-

maceutyków, kosmetyków, sprzętu ortopedycznego (o 6,1%); paliw stałych, ciekłych i gazo-

wych (o 4,3%); mebli, RTV, AGD (o 4,0%); żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (o 3,3%).

Natomiast mniejsza niż przed rokiem była m.in. sprzedaż w grupach „pozostałe” (o 11,9%) 

oraz „pozostała sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach” (o 0,7%).

W okresie styczeń—grudzień 2017 r. w porównaniu z analogicznym okresem 2016 r. sprze-

daż detaliczna zwiększyła się o 7,4%. 

Sprzedaż hurtowa w przedsiębiorstwach handlowych w grudniu 2017 r. (w cenach bie-

żących) była mniejsza o 10,2% w stosunku do poprzedniego miesiąca oraz o 0,2% niższa  

w odniesieniu do grudnia 2016 r., a w przedsiębiorstwach hurtowych była odpowiednio niższa 

o 12,9% i o 5,6%.

W okresie styczeń—grudzień 2017 r. przedsiębiorstwa handlowe zrealizowały sprzedaż 

hurtową o 7,8% większą niż przed rokiem, natomiast przedsiębiorstwa hurtowe wyższą o 6,0%.
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BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE

MIESZKANIA  ODDANE  DO  UŻYTKOWANIA
(analogiczny okres 2010=100)  

 1 Dane meldunkowe.

Opracowania sygnalne przewidziane 
do wydania w 2018 r. 

Komunikat o sytuacji społeczno- 
-gospodarczej województwa mazowieckiego.

Statystyka Warszawy.

Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze 
REGON w województwie mazowieckim. 
Stan na koniec 2017 r.

Aktywność ekonomiczna ludności  
w województwie mazowieckim. 
(IV kw. 2017 r., I, II, III kw. 2018 r.)

Turystyka w województwie mazowieckim  
w 2017 r.

Stan i ruch naturalny ludności w wojewódz-
twie mazowieckim w 2017 r.

Rolnictwo w województwie mazowieckim  
w 2017 r.

Budownictwo mieszkaniowe w województwie 
mazowieckim w 2017 r.

Ochrona zdrowia w województwie  
mazowieckim w 2017 r.

Funkcjonowanie pieczy zastępczej, 
placówek wsparcia dziennego oraz zakładów 
stacjonarnych pomocy społecznej w wojew-
ództwie mazowieckim w 2017 r.

Budżety gospodarstw domowych  
w województwie mazowieckim w 2017 r.

Budżety jednostek samorządu terytorialnego 
w województwie mazowieckim w 2017 r.

Zasoby mieszkaniowe w województwie 
mazowieckim w 2017 r.

Produkt krajowy brutto w województwie 
mazowieckim w latach 2010 i 2016. 

Według wstępnych danych1, w Warszawie w okresie styczeń—grudzień 2017 r. odda-

no do użytkowania 20105 mieszkań (o 0,1% mniej niż w analogicznym okresie 2016 r.),  

a w województwie mazowieckim 37100 mieszkań, tj. o 2,9% więcej niż w okresie styczeń— 

—grudzień 2016 r. Spadek liczby oddanych mieszkań odnotowano w budownictwie komu-

nalnym ze 135 do 54 mieszkań, tj. o 60,0% mniej oraz w budownictwie przeznaczonym na  

sprzedaż lub wynajem z 18400 do 17574 mieszkań, tj. o 4,5% mniej. Natomiast wzrost  

nastąpił w budownictwie indywidualnym z 1133 do 1993 mieszkań, tj. o 75,9% więcej oraz   

w budownictwie spółdzielczym z 301 do 484 mieszkań, tj. o 60,8% więcej.  

W okresie styczeń—grudzień 2017 r. rozpoczęto budowę 22770 mieszkań (o 3,5% wię-

cej niż w analogicznym okresie 2016 r.), z czego: 22092 w budownictwie realizowanym na 

sprzedaż lub wynajem, 678 w budownictwie indywidualnym. 

W okresie styczeń—grudzień 2017 r. liczba mieszkań, na budowę których wydano po-

zwolenia lub dla których dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym wyniosła 24069 

(o 10,4% więcej niż w analogicznym okresie 2016 r.), w tym 1573 mieszkania, tj. o 28,5% 

więcej niż w analogicznym okresie 2016 r. w budynkach realizowanych przez inwestorów 

indywidualnych.

Przeciętna powierzchnia mieszkania oddanego do użytkowania w okresie styczeń— 

—grudzień 2017 r. wyniosła 62,1 m2 i zwiększyła się w stosunku do analogicznego okresu 

2016 r. o 2,8 m2.  W budownictwie indywidualnym przeciętna powierzchnia użytkowa mieszka-

nia wyniosła — 114,2 m2 (o 24,0 m2 mniej niż w analogicznym okresie 2016 r.), w budownictwie 

spółdzielczym — 66,4 m2  (o 1,9 m2 więcej), w budownictwie przeznaczonym na sprzedaż 

lub wynajem — 56,2 m2 (o 1,6 m2 więcej), w budownictwie komunalnym — 41,1 m2  (o 1,2 m2 

mniej).

Serdecznie zapraszamy do oceny  
naszych opracowań
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W końcu grudnia 2017 r. w rejestrze REGON na terenie Warszawy było zarejestrowanych 

434676 podmiotów gospodarki narodowej, co stanowiło 53,7% zbioru województwa mazo-

wieckiego. 

W porównaniu z wrześniem 2017 r. liczba podmiotów gospodarki narodowej zwiększyła się  

o 4110 (tj. o 1,0%), a w stosunku do grudnia 2016 r. zwiększyła się o 15324 (tj. o 3,7%).

STRUKTURA  PODMIOTÓW  GOSPODARKI  NARODOWEJ 
WEDŁUG  FORM  PRAWNYCH  W  2017 R.

Stan w dniu 31 XII

W stolicy, w grudniu 2017 r., najwięcej było podmiotów zajmujących się: handlem; na-

prawą pojazdów samochodowych — 92405 (21,3%), działalnością profesjonalną, naukową 

i techniczną — 80516 (18,5%), informacją i komunikacją — 37717 (8,7%), budownictwem 

— 31612 (7,3%),  pozostałą działalnością usługową — 26852 (6,2%), obsługą rynku nieru-

chomości — 25645 (5,9%), przetwórstwem przemysłowym — 25329 (5,8%). 

W stosunku do września 2017 r. zwiększyła się liczba podmiotów m.in. w sekcjach: 

informacja i komunikacja (o 2,4%), opieka zdrowotna i pomoc społeczna (o 1,5%), działal-

ność profesjonalna, naukowa i techniczna oraz administrowanie i działalność wspierająca 

(po 1,4%), obsługa rynku nieruchomości (o 1,3%), zakwaterowanie i gastronomia (o 1,2%).

W porównaniu z grudniem 2016 r. liczba podmiotów zwiększyła się m.in. w sek-

cjach: informacja i komunikacja (o 9,5%), wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektrycz-

ną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 7,5%), administrowanie i działalność wspierająca  

(o 6,3%), zakwaterowanie i gastronomia (o 6,1%), działalność profesjonalna, naukowa i tech-

niczna (o 5,4%), obsługa rynku nieruchomości (o 4,9%), opieka zdrowotna i pomoc społeczna 

(o 4,6%).

 2 Bez osób prowadzących gospodarstwa indywidualne w rolnictwie. 

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ2

SPRZEDAŻ  DETALICZNĄ WYDAWNICTW  
URZĘDU STATYSTYCZNEGO 

PROWADZĄ:

Informacje na temat publikacji 
wydawanych 

przez urząd uzyskamy w:
Centrum Informacji Statystycznej,
parter 
tel.  22 464-23-20, 22 464-20-85
faks  22 846-78-32 

oraz 
w Centrach Informacji Statystycznej w:

Oddziale  w Ciechanowie
06-400 Ciechanów, ul. Nadrzeczna 1
tel. 23 672-32-08 wew. 3220, 3221

Oddziale  w Ostrołęce
07-410 Ostrołęka, ul. Insurekcyjna 3
tel. 29 760-78-50

Oddziale  w Płocku
09-407 Płock, ul. Otolińska 21
tel. 24 366-50-37

Oddziale  w Radomiu
26-610 Radom, ul. Planty 39/45
tel. 48 362-21-01 wew. 343, 344

Oddziale  w Siedlcach
08-110 Siedlce, 
ul. Kazimierza Pułaskiego 19/21
tel. 25 632-57-67

US w Warszawie,  
Centrum Informacji Statystycznej,  
parter

Punkt sprzedaży 
Zakładu Wydawnictw Statystycznych  
00-925 Warszawa, 
al. Niepodległości 208 (parter) 
tel. bezp. 22 608-34-27

U w a g a. Zamówienia na prenumeratę  
publikacji można składać przez Internet 
http://warszawa.stat.gov.pl - zakładka pu-
blikacje w sprzedaży, pisemnie, faksem lub  
e-mailem na adres Urzędu Statystycznego 
w Warszawie, podając pełny adres odbiorcy 
z kodem pocztowym oraz numerem identy-
fikacyjnym płatnika VAT (NIP).



 

TABL. 1. WYBRANE  DANE  O  M.ST. WARSZAWIE 
 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

A — 2016 r. 

B — 2017 r. 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

  

Bezrobotni zarejestrowani (w tys.; stan w końcu okresu) ......... A 40,9 40,9 40,2 39,5 38,6 37,7 36,9 36,4 35,6 34,4 33,8 33,2 

 B 34,3 33,9 33,2 32,3 31,4 30,4 30,1 29,9 29,1 26,9 26,6 26,1 

Stopa bezrobocia a (w %; stan w końcu okresu) ....................... A 3,4 3,4 3,3 3,3 3,2 3,1 3,1 3,0 3,0 2,9 2,8 2,6 

 B 2,7 2,6 2,6 2,5 2,4 2,4 2,3 2,3 2,3 2,1 2,1 2,0 

Oferty pracy (w ciągu miesiąca) ................................................ A 5154 7588 7401 6061 5044 5844 6258 6379 6637 6377 6824 5868 

 B 7965 6801 8491 6718 6939 6160 6333 6525 7556 9324 6930 5381 

Liczba bezrobotnych na 1 ofertę pracy (stan w końcu okresu) A 10 9 9 11 11 9 9 10 7 9 9 11 

 B 7 9 8 9 9 11 8 8 9 6 6 9 
Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw b 

(w tys. osób) .......................................................................... A 987,3 983,4 985,5 987,7 987,9 989,9 996,0 995,8 998,1 999,9 1004,4 1008,1 

 B 1029,3 1032,6 1030,3 1031,1 1030,6 1033,6 1040,5 1040,4 1042,6 1036,6 1040,5 1044,8 

poprzedni miesiąc = 100 ....................................................... A 100,8 99,6 100,2 100,2 100,0 100,2 100,6 100,0 100,2 100,2 100,4 100,4 

 B 102,1 100,3 99,8 100,1 99,9 100,3 100,7 100,0 100,2 99,4 100,4 100,4 

analogiczny miesiąc poprzedniego roku = 100 ..................... A 102,2 102,3 102,6 102,9 102,9 103,0 103,3 103,3 103,5 103,5 103,4 102,9 

 B 104,3 105,0 104,5 104,4 104,3 104,4 104,5 104,5 104,5 103,7 103,6 103,6 
Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w sektorze 

przedsiębiorstw b (w zł) .......................................................... A 5366,41 5466,88 5896,93 5741,35 5464,20 5413,32 5429,69 5371,34 5378,29 5608,36 5466,42 5775,80 

 B 5528,78 5612,75 6038,83 5929,77 5647,68 5715,26 5699,39 5649,83 5645,95 6009,45 5769,28 6232,77 

poprzedni miesiąc = 100 ....................................................... A 95,8 101,9 107,9 97,4 95,2 99,1 100,3 98,9 100,1 104,3 97,5 105,7 

 B 95,7 101,5 107,6 98,2 95,2 101,2 99,7 99,1 99,9 106,4 96,0 108,0 

analogiczny miesiąc poprzedniego roku = 100 ..................... A 104,5 103,2 104,8 106,0 104,2 103,8 103,1 102,9 102,4 103,0 103,1 103,1 

 B 103,0 102,7 102,4 103,3 103,4 105,6 105,0 105,2 105,0 107,2 105,5 107,9 

Mieszkania oddane do użytkowania (od początku roku) .......... A 1708 2867 4880 7131 8649 9702 11538 13298 14753 17801 19242 20119 

 B 2174 2954 4088 4778 6702 7694 8965 10851 12519 14994 17283 20105 

analogiczny okres poprzedniego roku = 100 ........................ A 132,4 162,4 189,4 197,5 193,2 169,7 172,7 180,0 154,4 165,2 157,7 151,2 

 B 127,3 103,0 83,8 67,0 77,5 79,3 77,7 81,6 84,9 84,2 89,8 99,9 
a Stosunek liczby bezrobotnych zarejestrowanych do liczby cywilnej ludności aktywnej zawodowo, tj. bez osób odbywających czynną służbę wojskową oraz pracowników jednostek budżetowych 

prowadzących działalność w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego. b W przedsiębiorstwach, w których liczba pracujących przekracza 9 osób.  



 

TABL. 1. WYBRANE  DANE  O  M.ST. WARSZAWIE (dok.) 
 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

A — 2016 r. 

B — 2017 r. 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

   
Produkcja sprzedana przemysłu a (w cenach stałych):   

analogiczny miesiąc poprzedniego roku = 100 .....................  A 96,7 100,5 99,2 103,0 100,4 104,1 93,2 102,1 101,1 95,6 99,5 97,3 
 B 107,3 98,9 113,2 103,3 113,2 118,0 109,0 109,4 102,7 111,7 110,6* 105,7 
Produkcja budowlano-montażowa a (w cenach bieżących):   

poprzedni miesiąc = 100 .......................................................  A 43,5 86,6 112,9 138,1 101,6 102,8 133,2 76,6 135,7 82,4 108,7 132,0 
 B 34,4 106,4 174,3 95,3 121,1 115,6 113,2 72,9 120,9 99,1 107,0 117,2 

analogiczny miesiąc poprzedniego roku = 100 .....................  A 130,6 72,9 82,9 67,3 89,3 84,9 94,0 78,2 118,6 71,4 91,6 100,3 
 B 79,5 97,6 150,7 104,0 124,0 139,4 118,5 112,7 100,4 120,8 118,9 105,6 
Sprzedaż detaliczna towarów a (w cenach bieżących):   

poprzedni miesiąc = 100 .......................................................  A 67,9 98,5 110,9 106,1 98,5 104,0 98,9 99,3 98,4 104,3 98,7 129,5 
 B 71,1 95,5 118,6 96,9 101,5 100,9 100,6 98,7 101,6 102,0 102,8 121,6 

analogiczny miesiąc poprzedniego roku = 100 .....................  A 96,0 99,0 94,9 100,8 96,7 100,9 99,5 105,1 102,0 101,5 105,8 103,1 
 B 107,9 104,6 111,9 102,2 105,2 102,0 104,6 104,0 107,4 105,1 109,4 102,8 
Wskaźnik rentowności obrotu w przedsiębiorstwachb:   

brutto c (w %) ......................................................................  A . . 4,7 . . 5,3 . . 5,2 . . 4,4 
 B . . 4,8 . . 6,5 . . 6,1 . . . 
netto d (w %) .......................................................................  A . . 3,7 . . 4,6 . . 4,4 . . 3,7 

 B . . 3,8 . . 5,5 . . 5,2 . . . 
Podmioty gospodarki narodowej e (stan w końcu okresu) ......  A 402537 404713 406375 407873 409566 409420 410838 412344 414375 415949 417293 419352 
 B 420444 421461 423066 424195 425667 426807 427640 429237 430566 432002 433218 434676 

w tym spółki handlowe .......................................................  A 113651 114912 115860 117151 118074 119096 120247 121146 122304 123356 124415 126071 
 B 127192 128026 128865 129564 130370 130809 131369 132388 133289 134098 134913 135950 

w tym z udziałem kapitału zagranicznego .........................  A 27792 27931 28094 28272 28417 28530 28650 28747 28859 28975 29079 29204 
 B 29336 29446 29532 29592 29710 29835 29942 30068 30206 30335 30415 30635 

a W przedsiębiorstwach, w których liczba pracujących przekracza 9 osób. b W których liczba pracujących przekracza 49 osób, bez przedsiębiorstw rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa i rybactwa 
oraz działalności finansowej i ubezpieczeniowej; dane prezentowane są narastająco. c Relacja wyniku finansowego brutto do przychodów z całokształtu działalności. d Relacja wyniku finansowego 
netto do przychodów z całokształtu działalności. e W rejestrze REGON, bez osób prowadzących gospodarstwa indywidualne w rolnictwie. 

U w a g a. W tablicy zastosowano następujące znaki umowne: (.) zupełny brak informacji albo brak informacji wiarygodnych, znak * oznacza, że dane zostały zmienione  
w stosunku do wcześniej opublikowanych. 


