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Objaśnienia znaków umownych
Symbols
Symbol

Opis

Symbol

Description

Kreska (–)

oznacza, że zjawisko nie wystąpiło
magnitude zero

Zero

(0)

zjawisko istniało w wielkości mniejszej od 0,5
magnitude not zero, but less than 0,5 of a unit

(0,0)

zjawisko istniało w wielkości mniejszej od 0,05
magnitude not zero, but less than 0,05 of a unit

Kropka (.)

oznacza: brak informacji, konieczność zachowania tajemnicy statystycznej lub że
wypełnienie pozycji jest niemożliwe albo niecelowe
data not available, classified data (statistical confidentiality) or providing data
impossible or purposeless

Znak *

oznacza, że dane zostały zmienione w stosunku do już opublikowanych
data revised

Znak Δ

oznacza, że nazwy zostały skrócone w stosunku do obowiązującej klasyfikacji
categories of applied classification are presented in abbreviated form

„W tym”

oznacza, że nie podaje się wszystkich składników sumy

„Of which”

term „of which” indicates that not all elements of sum are given

Ważniejsze skróty
Major abbreviations
Skrót

Pełna nazwa

Abbreviation

Complete name

art.

artykuł

Art.

article

°C

stopień Celsjusza
centigrade

cd.

ciąg dalszy

cont.

continued

dok.

dokończenie

cont.

continued

Dz. U.

Dziennik Ustaw
Journal of Laws

GUS

Główny Urząd Statystyczny
Statistics Poland
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Skrót

Pełna nazwa

Abbreviation

Complete name

h

godzina
hour

ha

hektar
hectare

km

kilometr
kilometre

km

2

kilometr kwadratowy
square kilometre

Lp.

liczba porządkowa
number

m

2

metr kwadratowy
square metre

mln

milion
million

mm

milimetr
milimetre

m.st.

miasto stołeczne
the Capital City

nr (Nr)

numer
number

PKD

Polska Klasyfikacja Działalności
Polish Classification of Activities

NACE

Statistical Classification of Economic Activities in the
European Community

pkt

punkt
point

p. proc.

punkt procentowy

pp

percentage point

poz.

pozycja
item

r.

rok
year

str.

strona
page

tj.

to jest

i.e.

that is

tys.

tysiąc
thousand

zł

złoty

PLN

Polish zloty
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Symbol

Opis

Symbol

Description
sekcje PKD

wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,
gaz, parę wodną i gorącą wodę

section of the NACE
wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę
wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych

x
dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami;
rekultywacja
x

electricity, gas, steam and air conditioning supply
dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
water supply; sewerage, waste management and remediation
activities

handel; naprawa pojazdów samochodowych

handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów
samochodowych włączając motocykle

trade; repair of motor vehicles
zakwaterowanie i gastronomia

wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles
działalność związana z zakwaterowaniem i usługami
gastronomicznymi

accommodation and catering

accommodation and food service activities

obsługa rynku nieruchomości

działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
real estate activities

x
administrowanie i działalność wspierająca

działalność w zakresie usług administrowania i działalność
wspierająca
administrative and support service activities

x

działy PKD
divisions of the NACE
produkcja wyrobów z metali

produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń

manufacture of metal products
produkcja maszyn i urządzeń

manufacture of fabricated metal products, except machinery
and equipment
produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana

x
produkcja pojazdów samochodowych, przyczep
i naczep

produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wyłączeniem motocykli

budowa budynków

x

x
budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej
x

manufacture of machinery and equipments n.e.c.

manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailers
roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków
construction of buildings
roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej
civil engineering

handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi oraz ich naprawa

handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych

x

wholesale and retail trade and repair of motor vehicles and
motorcycles
handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi

handel hurtowy
wholesale trade
handel detaliczny

wholesale trade, except of motor vehicles and motorcycles
handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami
samochodowymi

retail trade

retail trade, except of motor vehicles and motorcycles

transport lądowy i rurociągowy

transport lądowy oraz transport rurociągowy

land and pipeline transport

land transport and transport via pipelines
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Demografia
Demography

W końcu grudnia 2020 r. liczba ludności Warszawy była o 3,5 tys. osób większa niż przed rokiem, ale tempo
wzrostu było wolniejsze niż w 2019 r. W ciągu 2020 r. odnotowano mniej urodzeń i znaczny wzrost liczby zgonów
spowodowany pandemią COVID–19. W strukturze ludności według ekonomicznych grup wieku w porównaniu
z analogicznym okresem 2019 r. zwiększył się udział ludności w wieku przedprodukcyjnym i poprodukcyjnym,
a zmniejszył się udział osób w wieku produkcyjnym. W wyniku tych zmian wzrósł współczynnik obciążenia demograficznego. W województwie mazowieckim w 2020 r. zaobserwowano podobne tendencje zmian.
Przyrost liczby ludności był mniejszy niż w 2019 r., a współczynnik obciążenia demograficznego większy niż
rok wcześniej.
Stan i ruch naturalny ludności
Population and vital statistics
Wyszczególnienie
Specification
Ludność (stan w dniu 31 grudnia)
Population (as of 31 December)
w tym kobiety
of which females
Kobiety na 100 mężczyzn (stan w dniu 31 grudnia)
Females per 100 males (as of 31 December)
Ludność na 1 km2 powierzchni ogólnej (stan w dniu 31 grudnia)
Population per 1 km2 of total area (as of 31 December)
W % ogółu ludności (stan w dniu 31 grudnia) – ludność w wieku:
In % of total area (as of 31 December) – population of age:
przedprodukcyjnym
pre-working
produkcyjnym
working
poprodukcyjnym
post-working
Małżeństwa na 1000 ludności
Marriages per 1000 population

2019

2020
1790658

1794166

966319

967383

117

117

3462

3469

18,3

18,6

57,3

56,9

24,4

24,5

5,16

4,04

Urodzenia żywe na 1000 ludności
Live births per 1000 population

11,98

11,52

Zgony na 1000 ludności
Deaths per 1000 population

10,70

12,37

Przyrost naturalny na 1000 ludności
Natural increase per 1000 population

1,28

–0,84

Saldo migracji wewnętrznych i zagranicznych na pobyt stały na 1000
ludności
Net internal and international migration for permanent residence per
1000 population

5,74

2,49

W końcu 2020 r. w m.st. Warszawie mieszkało 1794166 osób, co stanowiło 33,1% ludności województwa mazowieckiego. Wskaźnik feminizacji, tj. liczba kobiet na 100 mężczyzn, wyniósł 117. Kobiety stanowiły 53,9% ogółu
ludności. W porównaniu z analogicznym okresem 2019 r. liczba ludności wzrosła o 0,2%. Najwyższy wzrost
liczby ludności odnotowano w dzielnicach: Wilanów (o 3,1%), Białołęka (o 2,5%), Ursus (o 1,8%), a najniższy
w dzielnicach Bemowo (o 0,1%) oraz Żoliborz (o 0,2%).
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DEMOGRAPHY

Wskaźnik zaludnienia wyniósł 3469 osób na 1 km2 i był zróżnicowany przestrzennie. Wśród dzielnic m.st. Warszawy najwyższym wskaźnikiem zaludnienia charakteryzowały się dzielnice: Ochota (8438 osób/km2), Praga-Południe (8046 osób/km2) i Wola (7409 osób/km2). Natomiast najmniej osób na 1 km2 mieszkało w Wawrze
(992), Wesołej (1130) oraz Wilanowie (1182).
Mapa 1. Gęstość zaludnienia w 2020 r.
Stan w dniu 31 grudnia

Map 1. Population density in 2020
As of 31 December

6952–8438
5462–6951
3972–5461
2482–3971
992–2481

W stosunku do końca 2019 r. w strukturze ludności według ekonomicznych grup wieku zwiększył się udział
ludności w wieku przedprodukcyjnym i poprodukcyjnym odpowiednio o 0,3 p. proc. i o 0,1 p. proc. Natomiast
udział osób w wieku produkcyjnym zmniejszył się o 0,4 p. proc. Wskaźnik obciążenia, obrazujący liczbę osób
w wieku nieprodukcyjnym przypadającą na 100 osób w wieku produkcyjnym, w 2020 r. wyniósł 76 wobec 75 rok
wcześniej.
W badanym okresie w m.st. Warszawie zanotowano 20669 urodzeń żywych, co w porównaniu z analogicznym
okresem 2019 r. dało spadek o 3,3%. Współczynnik urodzeń (rodność) liczony na 1000 ludności wynosił 11,52
i był o 0,46 pkt niższy niż w 2019 r.
W 2020 r. zmarło 22181 osób, w tym 63 niemowlęta. Współczynnik natężenia zgonów liczony na 1000 ludności
kształtował się na poziomie 12,37, a w 2019 r. – 10,70. Liczba zgonów niemowląt zmniejszyła się o 4 w stosunku
do notowanej w 2019 r. Współczynnik natężenia liczony na 1000 urodzeń żywych wyniósł 3,05 i był niższy w skali
roku o 0,09 pkt. Przyrost naturalny był ujemny, a współczynnik natężenia wyniósł –0,84‰.
Ujemny przyrost naturalny wystąpił w 10 dzielnicach, przy czym najniższy był w Śródmieściu (–1875) i Mokotowie
(–842). Dodatni przyrost odnotowano w 8 dzielnicach, a najwyższy zaobserwowano w dzielnicach Białołęka
(+1564) i Wilanów (+551).
W 2020 r. w m.st. Warszawie zawarto 7251 związków małżeńskich, tj. o 1951 mniej niż w 2019 r. Współczynnik
małżeństw wyniósł 4,04‰ i był o 1,12 pkt mniejszy niż w analogicznym okresie 2019 r.
Saldo migracji wewnętrznych i zagranicznych ludności na pobyt stały w 2020 r. było dodatnie i wyniosło plus
4466 osób, w tym saldo migracji zagranicznych plus 1031. Przyrost rzeczywisty wyniósł 3508 osób. Stopa przyrostu rzeczywistego wyniosła 0,2%, co oznacza, że na każde 1000 ludności przybyły 2 osoby.
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Rynek pracy

Labour market
W I półroczu 2021 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw obniżyło się w skali roku, natomiast
wzrosło miesięczne wynagrodzenie brutto. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych oraz stopa bezrobocia
w końcu czerwca 2021 r. były wyższe niż przed rokiem.

Przeciętne zatrudnienie
Average paid employment

W I półroczu 2021 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w Warszawie wyniosło 1086,5 tys.
osób i było niższe o 0,4% w stosunku do roku poprzedniego, w województwie natomiast ukształtowało się na
poziomie 1535,5 tys. osób i było niższe o 0,2%. Wśród ogółu osób zatrudnionych w sektorze przedsiębiorstw
najliczniejszą grupę stanowili zatrudnieni w sekcji handel; naprawa pojazdów samochodowych (235,2 tys.
osób, tj. 21,6% ogółu zatrudnionych) oraz transport i gospodarka magazynowa (222,8 tys. osób, tj. 20,5% ogółu
zatrudnionych).
Wykres 3. Struktura przeciętnego zatrudnienia według sekcji w I półroczu 2021 r.
Chart 3.
Structure of average paid employment by sections in the 1st half of 2021
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W stosunku do analogicznego okresu 2020 r. najbardziej zmniejszyło się zatrudnienie w zakwaterowaniu
i gastronomii (o 12,3%) oraz obsłudze rynku nieruchomości (o 4,5%). Więcej niż przeciętnie uległo spadkowi
zatrudnienie w budownictwie (o 1,8%), transporcie i gospodarce magazynowej (o 1,7%), handlu; naprawie pojazdów samochodowych oraz działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej (po 1,4%). Natomiast wzrost
przeciętnego zatrudnienia odnotowano w sekcjach administrowanie i działalność wspierająca (o 7,0%), informacja i komunikacja (o 1,1%).
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Wynagrodzenia

Wages and salaries
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Warszawie w sektorze przedsiębiorstw w okresie styczeń–
–czerwiec 2021 r. ukształtowało się na poziomie 7118,31 zł (w województwie mazowieckim – 6741,35 zł) i było
wyższe o 6,1% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego (w województwie o 6,6%).
Najwyższe przeciętne wynagrodzenie brutto zanotowano w sekcji informacja i komunikacja (10855,00 zł),
było ono wyższe od przeciętnego wynagrodzenia brutto ogółem w Warszawie o 52,5%. Najniższe przeciętne
wynagrodzenie brutto w I półroczu 2021 r. odnotowano w sekcji zakwaterowanie i gastronomia (4657,47 zł)
i było ono niższe od najwyższego w tym okresie o 57,1%, a od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto
ogółem o 34,6%.

Wykres 4.	Odchylenia względne przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń brutto w wybranych sekcjach
od średniego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w I półroczu 2021 r.
Relative deviations of average monthly gross wages and salaries in selected sections
Chart 4.	
from the average wages and salaries in the enterprise sector in the 1st half of 2021
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W okresie styczeń–czerwiec 2021 r. w relacji do poprzedniego roku odnotowano wzrost płac we wszystkich
sekcjach, najwyższy w informacji i komunikacji (o 8,1%). Wzrost (w granicach 8,0%–7,0%) zaobserwowano również w budownictwie, działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej, przemyśle oraz w administrowaniu
i działalności wspierającej. W mniejszym stopniu zwiększyło się przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto
np. w handlu; naprawie pojazdów samochodowych (o 5,9%), obsłudze rynku nieruchomości (o 5,1%), zakwaterowaniu i gastronomii (o 3,3%).
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Bezrobocie rejestrowane
Registered unemployment

W końcu czerwca 2021 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych wyniosła 26386 osób i była o 16,5% większa
niż przed rokiem. Kobiety stanowiły 48,7% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych, a ich udział był o 0,1 p. proc.
niższy w porównaniu z analogicznym miesiącem 2020 r. Bezrobotni zarejestrowani w warszawskim urzędzie
pracy stanowili 18,7% ogólnej liczby bezrobotnych zarejestrowanych w województwie mazowieckim.
Bezrobotni zarejestrowani, oferty pracy i stopa bezrobocia
Stan w dniu 30 czerwca

Registered unemployed persons, job offers and registered unemployment rate
As of 30 June

Wyszczególnienie
Specification
Bezrobotni zarejestrowani
Registered unemployed persons
w tym kobiety
of which women
Oferty pracy
Job offers
Liczba bezrobotnych na 1 ofertę pracy
Number of unemployed persons per 1 job offer
0Stopa bezrobocia rejestrowanego w %
Registered unemployment rate in %

2020

2021
22642

26386

11046

12858

887

1487

26

18

1,7

2,0

Wśród bezrobotnych zarejestrowanych w końcu czerwca 2021 r. było 24210 osób poprzednio pracujących i 2176
osób dotychczas niepracujących. W stosunku do czerwca 2020 r. liczba ich zwiększyła się odpowiednio o 15,3%
i o 31,9%. Prawa do zasiłku nie posiadało 22715 osób, tj. 86,1% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych. W ujęciu
rocznym nastąpił wzrost liczby osób nieposiadających prawa do zasiłku o 23,2%. W porównaniu z czerwcem
2020 r. zwiększyła się także liczba osób pozostających bez pracy dłużej niż rok o 69,9%, osób nieposiadających
kwalifikacji zawodowych o 35,4%. Zmniejszyła się natomiast liczba bezrobotnych absolwentów o 17,1%.
W końcu czerwca 2021 r. zarejestrowano 1487 ofert pracy, tj. więcej o 600 w stosunku do analogicznego okresu
roku poprzedniego. Na jedną ofertę przypadało 18 bezrobotnych, w czerwcu 2020 r. – 26 osób. Spośród wszystkich ofert pracy – 151, tj. 10,2% było przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
W czerwcu 2021 r. zarejestrowano 1918 nowych bezrobotnych tj. o 32,3% mniej niż przed rokiem. Najliczniejszą
grupę stanowiły osoby rejestrujące się po raz kolejny, a ich udział w nowo zarejestrowanych ogółem zwiększył
się z 64,0% w czerwcu 2020 r. do 68,9% w czerwcu 2021 r.
Z ewidencji bezrobotnych wyrejestrowano 2336 osób, tj. o 99,0% więcej niż w analogicznym okresie 2020 r.
Spośród wyrejestrowanych bezrobotnych 1796 osób, tj. 76,9% podjęło pracę, a 160 osób, tj. 6,8% utraciło
status bezrobotnego w wyniku niepotwierdzenia gotowości do podjęcia pracy. W ujęciu rocznym udział
tych grup bezrobotnych w ogólnej liczbie wyrejestrowanych odpowiednio zmniejszył się o 5,3 p. proc.
i zwiększył się o 5,5 p. proc.
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W końcu czerwca 2021 r. w Warszawie w zbiorowości bezrobotnych znajdujących się w szczególnej sytuacji
na rynku pracy przeważały osoby długotrwale bezrobotne, których udział wyniósł 44,0% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych wobec 34,8% przed rokiem. Zwiększył się także udział bezrobotnych powyżej 50 roku życia
(o 0,7 p. proc. do 30,9%) oraz bezrobotnych niepełnosprawnych (o 0,1 p. proc. do 6,5%). Zmniejszył się
natomiast odsetek bezrobotnych w wieku poniżej 30 roku życia (o 2,3 p. proc. do 13,7%), w tym osób bezrobotnych do 25 roku życia (o 0,5 p. proc. do 5,1%) oraz osób bezrobotnych posiadających co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia (o 0,3 p. proc. do 10,7%). Liczba bezrobotnych znajdujących się w szczególnej
sytuacji na rynku pracy we wszystkich wymienionych wyżej kategoriach, oprócz osób bezrobotnych w wieku
poniżej 30 roku życia, wzrosła w skali roku. Bezrobotni znajdujący się w szczególnej sytuacji na rynku pracy
w końcu czerwca 2021 r. stanowili 73,1% ogółu bezrobotnych (wobec 68,6% w 2020 r.).
W końcu czerwca 2021 r. stopa bezrobocia rejestrowanego w Warszawie wyniosła 2,0% i była o 0,3 p. proc.
wyższa niż przed rokiem.
Wykres 5.	Stopa bezrobocia rejestrowanego w %
Stan w końcu miesiąca

Chart 5.	Registered unemployment rate in %
As of the end of month
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W Warszawie, w strukturze bezrobotnych według wieku największą grupę stanowiły osoby w przedziale wiekowym 35–44 lata (30,5% ogółu), których udział w skali roku zwiększył się o 1,0 p. proc. W przekroju dzielnic
miasta, udział bezrobotnych w wieku 35–44 lata w stosunku do ogółu bezrobotnych w dzielnicy największy
odnotowano na Białołęce (35,8%), a najmniejszy na Pradze-Północ (27,9%).
Ze względu na poziom wykształcenia najliczniejszą grupę stanowili bezrobotni z wykształceniem wyższym
(31,4%). W porównaniu z czerwcem 2020 r. nastąpił spadek odsetka tej grupy bezrobotnych o 3,6 p. proc.
Największy udział bezrobotnych z wykształceniem wyższym wśród ogółu bezrobotnych w dzielnicy był w Wilanowie (53,8%), natomiast najmniejszy na Pradze-Północ (15,1%).
Biorąc pod uwagę długość okresu pozostawania bez pracy, najliczniejszą grupą bezrobotnych były osoby
pozostające bez pracy przez okres od 12 do 24 miesięcy (23,5% ogółu bezrobotnych), a ich udział był o 9,0 p. proc.
wyższy niż przed rokiem. Relacja liczby bezrobotnych pozostających bez pracy przez okres 12–24 miesięcy
do ogółu bezrobotnych w dzielnicy największa była w Wesołej (27,7%), zaś najmniejsza w Ursusie (19,9%).
Rozpatrując natomiast długość stażu pracy zarejestrowanych bezrobotnych dominującą grupą były osoby ze
stażem pracy nieprzekraczającym 1 roku; w końcu czerwca 2021 r. ich udział wyniósł 24,8% (przed rokiem 24,2%).
Spośród dzielnic Warszawy największym odsetkiem bezrobotnych ze stażem pracy do 1 roku charakteryzowało
się Śródmieście, tj. 30,2% ogółu bezrobotnych w dzielnicy, a najmniejszym Białołęka i Wesoła po 19,2%.
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Mapa 2.	Bezrobotni zarejestrowani w dzielnicach w II kwartale 2021 r.
Stan w końcu okresu

Map 2.	Registered unemployed persons in districts in the 2nd quarter of 2021
As of the end of period
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PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ

Podmioty gospodarki narodowej
Entities of the national economy

W końcu czerwca 2021 r. w rejestrze REGON na terenie m.st. Warszawy zarejestrowanych było 486377 podmiotów gospodarki narodowej (bez osób prowadzących gospodarstwa indywidualne w rolnictwie), które stanowiły
53,6% ogółu podmiotów zarejestrowanych w województwie mazowieckim. W stosunku do czerwca 2020 r. liczba
podmiotów gospodarki narodowej zwiększyła się o 21740 tj. o 4,7%.

Wykres 6. S
 truktura podmiotów gospodarki narodowej według form prawnych w 2021 r.
Stan w dniu 30 czerwca

Chart 6.	Structure of entities of the national economy by legal forms in 2021
As of 30 June
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Dominującą formą organizacyjną zarejestrowanych podmiotów były osoby fizyczne prowadzące działalność
gospodarczą. W czerwcu 2021 r. do rejestru REGON wpisanych było 267798 osób fizycznych, tj. o 4,2% więcej niż
przed rokiem. Oprócz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą znaczącą grupę stanowiły także
spółki handlowe (150557, tj. 31,0% ogółu podmiotów), których liczba na przestrzeni roku zwiększyła się o 7,1%.
Wśród spółek handlowych przeważały spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (88,0%). W tej grupie podmiotów odnotowano wzrost o 8,1% w relacji do analogicznego okresu roku poprzedniego. W końcu czerwca 2021 r.
w m.st. Warszawie zarejestrowanych było 7297 fundacji, co w ujęciu rocznym dało wzrost o 4,9%. W rejestrze
REGON wpisanych było 7410 stowarzyszeń i organizacji społecznych, tj. o 3,0% więcej niż w końcu czerwca
2020 r. Liczba spółdzielni (837) zmniejszyła się o 2 podmioty w relacji do poprzedniego roku, a liczba przedsiębiorstw państwowych zmniejszyła się z 9 do 8 jednostek.
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W czerwcu 2021 r. najwięcej podmiotów zarejestrowanych było w dzielnicach: Śródmieście, Mokotów,
Wola i Praga-Południe, co stanowiło łącznie 47,2% podmiotów wpisanych do rejestru REGON w m.st. Warszawie. W stosunku do czerwca 2020 r. wzrost liczby podmiotów gospodarki narodowej wystąpił we
wszystkich dzielnicach, w tym największy w dzielnicach: Wilanów (o 6,9%), Białołęka i Wola (po 6,6%),
Włochy i Żoliborz (po 5,9%).
Najwięcej osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą miało swoją siedzibę w dzielnicach Mokotów (34489) i Praga-Południe (26854), a stanowiły one odpowiednio 53,1% i 66,7% ogółu podmiotów w danej
dzielnicy. W porównaniu z czerwcem 2020 r. wzrost liczby osób fizycznych wystąpił m.in. w dzielnicach: Wilanów
(o 6,8%), Włochy (o 6,7%), Białołęka (o 6,4%) Wola (o 6,0%), Żoliborz (o 5,8%).
W Warszawie, w czerwcu 2021 r. wśród podmiotów gospodarki narodowej największy odsetek stanowiły
jednostki funkcjonujące w sekcjach związanych z: działalnością profesjonalną, naukową i techniczną (19,5%),
handlem; naprawą pojazdów samochodowych (18,4%), informacją i komunikacją (10,3%), budownictwem (7,4%),
obsługą rynku nieruchomości (6,2%), pozostałą działalnością usługową (5,9%).
W skali roku największy wzrost liczby podmiotów wystąpił w sekcjach: wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 28,2%), informacja i komunikacja (o 9,6%), zakwaterowanie
i gastronomia (o 7,6%), opieka zdrowotna i pomoc społeczna oraz działalność związana z kulturą, rozrywką
i rekreacją (po 7,2%), administrowanie i działalność wspierająca (o 6,7%), budownictwo (o 5,4%), działalność
profesjonalna, naukowa i techniczna (o 5,1%).
Natomiast spadek liczby podmiotów odnotowano w sekcjach górnictwo i wydobywanie (o 2,4%) oraz dostawa
wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja (o 0,8%).
Mapa 3. Podmioty gospodarki narodowej w 2021 r.
Stan w dniu 30 czerwca

Map 3. Entities of the national economy in 2021
As of 30 June
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W czerwcu 2021 r. do rejestru REGON wpisane zostały 3373 nowe podmioty, tj. o 34,9% więcej niż w analogicznym miesiącu ub. roku. Wśród nowo zarejestrowanych podmiotów przeważały osoby fizyczne prowadzące
działalność gospodarczą, których wpisano do rejestru REGON 1966 (o 41,1% więcej niż przed rokiem).
W czerwcu br. wykreślono z rejestru REGON 1219 podmiotów (o 16,9% więcej niż przed rokiem), w tym 893 osoby
fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.
Wykres 7. Podmioty gospodarki narodowej nowo zarejestrowane i wyrejestrowane z rejestru REGON
według sekcji w 2021 r.
Chart 7.
		

Stan w końcu czerwca

Entities of the the national economy newly registered and removed from the REGON register
by sections in 2021

As of the end of June

Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
Professional, scientific and technical activities
Informacja i komunikacja
Information and communication

727

221
611

112

Handel; naprawa pojazdów samochodowych∆
Trade; repair of motor vehicles∆

394

230

Budownictwo
Construction

96

Administrowanie i działalność wspierająca∆
Administrative and support service activities

83

Obsługa rynku nieruchomości∆
Real estate activities

315
192
163

48

Transport i gospodarka magazynowa
Transportation and storage

154

98

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
Human health and social work activities

137

42

Pozostała działalność usługowa
Other service activities

122

59

Zakwaterowanie i gastronomia∆
Accommodation and catering∆
Edukacja
Education
Przetwórstwo przemysłowe
Manufacturing

111

37

103

42
66

Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
Financial and insurance activities

56

Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
Arts, entertainment and recreation

17
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Według stanu w końcu czerwca 2021 r. w rejestrze REGON 46452 podmioty miały zawieszoną działalność
(o 9,7% więcej niż przed rokiem). Zdecydowaną większość stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność
gospodarczą (85,3%, wobec 86,1% w czerwcu 2020 r.). Biorąc pod uwagę sekcje PKD najwięcej procentowo
podmiotów z zawieszoną działalnością wystąpiło w sekcjach: działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (24,1%), handel; naprawa pojazdów samochodowych (15,7%), informacja i komunikacja (11,1%), transport
i gospodarka magazynowa (7,9%), budownictwo (6,5%).
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Finanse przedsiębiorstw niefinansowych
22

Finances of non-financial enterprises

W I kwartale 2021 r. wyniki finansowe badanych przedsiębiorstw (o liczbie pracujących powyżej 49 osób) były
znacznie wyższe od uzyskanych rok wcześniej. Korzystniej niż przed rokiem kształtowały się również podstawowe wskaźniki ekonomiczno-finansowe.
Przychody, koszty oraz wyniki finansowe przedsiębiorstw
Revenues, cost and financial results of enterprises
Wyszczególnienie
Specification

01–03 2020

01–03 2021

w mln zł in million PLN

Przychody z całokształtu działalności
Revenues from total activity
Koszty uzyskania przychodów z całokształtu działalności
Cost of obtaining revenues from total activity
Wynik finansowy ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
Financial result from sale of products, goods and materials
Wynik finansowy z pozostałej działalności operacyjnej
Financial result on other operating activity
Wynik na operacjach finansowych
Result on financial operations
Wynik finansowy brutto
Gross financial result
Wynik finansowy netto
Net financial result

185383,1

207971,2

179874,8

191035,5

6937,2

9942,9

854,0

6731,9

–2283,0

260,9

5508,2

16935,7

3937,4

14034,1

Przychody z całokształtu działalności przedsiębiorstw w I kwartale 2021 r. były o 12,2% wyższe niż w analogicznym okresie poprzedniego roku, a koszty uzyskania tych przychodów zwiększyły się o 6,2% w skali roku. Udział
kosztów w przychodach ogółem w omawianym okresie wyniósł 91,9%, tj. o 5,1 p. proc. mniej niż przed rokiem.
Wynik finansowy ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów wypracowany przez przedsiębiorstwa
w I kwartale 2021 r. wyniósł 9942,9 mln zł i był o 43,3% wyższy niż w 2020 r. Wynik z pozostałej działalności
operacyjnej osiągnął wartość 6731,9 mln zł, tj. prawie 8-krotnie wyższą niż w poprzednim roku. Lepszy niż
przed rokiem był wynik na operacjach finansowych (260,9 mln zł wobec minus 2283,0 mln zł w okresie styczeń–
marzec 2020 r.). Wyniki finansowe były wyższe – brutto o 207,5%, a netto o 256,4% w porównaniu z wynikami
osiągniętymi rok wcześniej.
Podstawowe wskaźniki ekonomiczno-finansowe przedsiębiorstw
The main economic-financial rates of enterprises
Wyszczególnienie
Specification
Wskaźnik poziomu kosztów
Cost level indicator
Wskaźnik rentowności sprzedaży brutto
Gross sales profitability indicator
Wskaźnik rentowności obrotu brutto
Gross turnover profitability indicator
Wskaźnik rentowności obrotu netto
Net turnover profitability indicator
Wskaźnik płynności finansowej I stopnia
First degree financial liquidity indicator
Wskaźnik płynności finansowej II stopnia
Second degree financial liquidity indicator
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01–03 2020

01–03 2021
w%

in %

97,0

91,9

3,9

5,1

3,0

8,1

2,1

6,7

49,8

61,7

117,3

128,0

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW NIEFINANSOWYCH

W omawianym okresie w badanych przedsiębiorstwach podstawowe wskaźniki ekonomiczno-finansowe były
korzystniejsze niż przed rokiem. W stosunku do 2020 r. wskaźniki poziomu kosztów z całokształtu działalności
i rentowności obrotu brutto poprawiły się po 5,1 p. proc., wskaźnik rentowności obrotu netto poprawił się o 4,6
p. proc., a wskaźnik rentowności sprzedaży brutto o 1,2 p. proc. Wskaźniki płynności finansowej I i II stopnia
były wyższe, tj. odpowiednio o 11,9 i o 10,7 p. proc.
W I kwartale 2021 r. do najbardziej opłacalnych rodzajów prowadzonej działalności gospodarczej należały m.in.
sekcje: informacja i komunikacja (wskaźnik rentowności obrotu netto 24,8%), obsługa rynku nieruchomości
(wskaźnik 18,4%), dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja (wskaźnik 9,6%), wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę i gorącą wodę (wskaźnik 9,3%), edukacja (wskaźnik
8,7%). W porównaniu z analogicznym okresem ub. roku poprawę wskaźników rentowności obrotu netto odnotowano w 11 sekcjach, natomiast w 5 sekcjach pogorszenie.
Wykres 8. Struktura przychodów z całokształtu działalności w I kwartale 2021 r.
Chart 8. Structure of revenues from total activity in the 1st quarter of 2021
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Wykres 9. Struktura kosztów uzyskania przychodów z całokształtu działalności w I kwartale 2021 r.
Chart 9. Structure of cost of obtaining revenues from total activity in the 1st quarter of 2021
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Wartość aktywów obrotowych badanych podmiotów w końcu marca 2021 r. wyniosła 336846,7 mln zł i była
Przychody ﬁnansowe
o 14,5% wyższa niż przed rokiem; przy czym inwestycje krótkoterminowe były wyższe o 33,8%, należności krótPozostałe
przychody
operacyjne
koterminowe o 5,9%, zapasy
o 4,3%,
a krótkoterminowe
rozliczenia międzyokresowe o 1,7%.
Aktywa obrotowe finansowane były głównie zobowiązaniami krótkoterminowymi, których relacja do aktywów
obrotowych wyniosła 61,6% wobec 65,4% w końcu marca 2020 r. W skali roku zobowiązania długoterminowe
badanych przedsiębiorstw były wyższe o 62,7%, a zobowiązania krótkoterminowe o 7,9%. Zobowiązania z tytułu
dostaw i usług (stanowiące 46,4% ogółu zobowiązań krótkoterminowych) w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku były wyższe o 4,1%, a z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń – o 38,9%.
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Wykres 10. Wskaźniki rentowności obrotu netto według sekcji w I kwartale
Chart 10.

II kwartał 2021

Net turnover profitability indicator by sections in the 1st quarter
2,9
24,8

Obsługa rynku nieruchomości∆
Real estate activities

3,5
18,4

Dostawa wody; gospodarowanie
ściekami i odpadami; rekultywacja∆
Water supply; sewerage, waste
managementand remediation activities
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię
elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę∆
Electricity, gas, steam and air conditioning supply

-5,0
9,6
6,8
9,3
11,1

Edukacja
Education

8,7
6,9

Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
Professional, scientific and technical activities

7,7
2,9

Budownictwo
Construction

6,7
-3,0

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
Human health and social work activities

4,2
1,1

Administrowanie i działalność wspierająca∆
Administrative and support service activities

3,8
3,8

Przetwórstwo przemysłowe
Manufacturing

3,6
1,1

Handel; naprawa pojazdów samochodowych∆
Trade; repair of motor vehicles∆

3,1
-5,5

Transport i gospodarka magazynowa
Transportation and storage

0,5

Działalność związana z kulturą,
rozrywką i rekreacją
Arts, entertainment and recreation

2,0
0,4
-76,6

Górnictwo i wydobywanie
Mining and quarrying

-7,8
-6,9

Zakwaterowanie i gastronomia∆
Accommodation and catering∆

-24,1
-9,5

Pozostała działalność usługowa
Other service activities

-25,8
-80
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Przemysł i budownictwo
Industry and construction
Przemysł
Industry

Produkcja sprzedana przemysłu w m.st. Warszawie w I półroczu 2021 r. osiągnęła wartość 76331,9 mln zł
(w cenach bieżących), tj. więcej o 11,4% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. W województwie mazowieckim nastąpił wzrost o 18,5% do wartości na poziomie 173956,8 mln zł.
Wydajność pracy w przemyśle, mierzona produkcją sprzedaną na 1 zatrudnionego w m.st. Warszawie
w okresie styczeń–czerwiec 2021 r. wyniosła 407,3 tys. zł (w cenach bieżących) i była o 11,4% wyższa w ujęciu
rocznym (przy takim samym przeciętnym zatrudnieniu i wzroście przeciętnego wynagrodzenia o 7,2%).
W województwie mazowieckim wskaźnik ten ukształtował się na poziomie 446,1 tys. zł (w cenach bieżących)
i był o 18,1% wyższy niż rok wcześniej.
Największy wpływ na ogólną wartość produkcji sprzedanej przemysłu (w cenach bieżących) – zarówno w mieście, jak i w województwie – miała produkcja sprzedana przetwórstwa przemysłowego, która w I półroczu 2021 r.
wyniosła 54485,5 mln zł, tj. 71,4% wartości sprzedanej ogółem (w województwie odpowiednio 141292,5 mln zł
i 81,2%). W skali roku udział ten zwiększył się w Warszawie o 1,1 p. proc., a w województwie o 0,3 p. proc.
W okresie styczeń–czerwiec 2021 r. produkcja sprzedana w przetwórstwie przemysłowym była o 13,2%
wyższa niż przed rokiem (wobec wzrostu o 9,6% w okresie styczeń–czerwiec 2020 r.). Wydajność pracy
w przetwórstwie przemysłowym, mierzona produkcją sprzedaną na 1 zatrudnionego, była w I półroczu 2021 r.
o 13,0% wyższa w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. W województwie mazowieckim
w skali roku zwiększyła się produkcja sprzedana w przetwórstwie przemysłowym o 19,0%, a wydajność
pracy na 1 zatrudnionego o 18,3%.
Wykres 11. Dynamika produkcji sprzedanej przemysłu – ceny bieżące
(analogiczny okres roku poprzedniego=100)

Chart 11. 		Indices of sold production of industry – current prices
(corresponding period of previous year=100)
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Budownictwo
Construction

W okresie styczeń–czerwiec 2021 r. w m.st. Warszawie produkcja sprzedana budownictwa (w cenach bieżących)
kształtowała się na poziomie 24552,4 mln zł i zwiększyła się w skali roku o 6,9% (wobec spadku o 7,9% w 2020 r.).
W województwie mazowieckim produkcja sprzedana budownictwa była o 6,8% wyższa od notowanej przed
rokiem i wynosiła 37631,8 mln zł.
W mieście wartość sprzedaży robót budowlano-montażowych w omawianym okresie wyniosła 5442,5 mln zł
(tj. 22,2% ogółu produkcji sprzedanej budownictwa) i zmniejszyła się w skali roku o 0,5% (wobec spadku
o 10,8% przed rokiem). W województwie spadek wartości robót budowlano-montażowych w odniesieniu do
2020 r. wyniósł 2,9%.
Spadek produkcji budowlano-montażowej w stosunku do analogicznego okresu 2020 r. wystąpił w podmiotach
specjalizujących się w budowie budynków (o 15,7%), w jednostkach zajmujących się budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej (o 1,2%). Natomiast wzrost produkcji odnotowano w przedsiębiorstwach wykonujących
roboty budowlane specjalistyczne (o 22,7%).
Wydajność pracy w budownictwie, mierzona produkcją sprzedaną na 1 zatrudnionego w m.st. Warszawie
w I półroczu 2021 r. wyniosła 482,9 tys. zł (w cenach bieżących) i była o 8,9% wyższa w porównaniu
z analogicznym okresem roku poprzedniego (przy niższym o 1,8% przeciętnym zatrudnieniu i wyższym o 7,7%
przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniu brutto). W województwie przychody przypadające na 1 zatrudnionego
w budownictwie wyniosły 421,6 tys. zł (w cenach bieżących) i były o 7,8% wyższe niż rok wcześniej.
Wykres 12. Dynamika produkcji sprzedanej budownictwa – ceny bieżące
Chart 12.

(okres poprzedni=100)

Indices of sold production of construction – current prices
(previous period=100)
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Sprzedaż detaliczna zrealizowana przez przedsiębiorstwa handlowe i niehandlowe w I półroczu 2021 r. (w cenach bieżących) stanowiła 63,0% obrotu handlu detalicznego w województwie (przed rokiem 61,6%). Wartość
sprzedaży detalicznej wzrosła o 12,7% w stosunku do poprzedniego roku (w województwie odnotowano wzrost
o 10,0%).
W porównaniu z I półroczem 2020 r. większa była m.in. sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży
wysyłkowej (o 53,2%), sprzedaż paliw stałych, ciekłych i gazowych (o 22,8%), pozostała sprzedaż detaliczna
prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (o 19,2%), prasy, książek, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach (o 16,5%) oraz pojazdów samochodowych, motocykli, części (o 15,8%). Mniejsza niż przed
rokiem była natomiast sprzedaż żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (o 1,8%).
Wartość sprzedaży hurtowej w przedsiębiorstwach handlowych w okresie styczeń–czerwiec 2021 r. zwiększyła
się w skali roku średnio o 18,6% (w cenach bieżących). W przedsiębiorstwach specjalizujących się w sprzedaży
hurtowej w porównaniu z analogicznym okresem 2020 r. wartość sprzedaży zwiększyła się o 13,2%.
Sprzedaż detaliczna towarów według rodzaju działalności przedsiębiorstwaab
Retail sales of goods by type of enterprise activityab
Wyszczególnienie
Specification
OGÓŁEM
TOTAL
w tym:

2020
06

2021

01–06
06
01–06
analogiczny okres roku poprzedniego=100
corresponding period of previous year=100
96,7

91,0

115,2

112,7

95,0

83,4

91,5

115,8

74,8

82,2

143,2

122,8

Żywność, napoje i wyroby tytoniowe
Food, beverages and tobacco products

97,8

104,0

107,4

98,2

Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
Other retail sale in non-specialized stores

73,9

65,0

125,1

119,2

Farmaceutyki, kosmetyki, sprzęt ortopedyczny
Pharmaceuticals, cosmetics, orthopaedic equipment

86,1

84,1

120,6

113,0

Tekstylia, odzież, obuwie
Textiles, clothing, footwear

of which:

Pojazdy samochodowe, motocykle, części
Motor vehicles, motorcycles, parts
Paliwa stałe, ciekłe i gazowe
Solid, liquid and gaseous fuels

87,6

70,2

107,6

105,6

Meble, RTV, AGD
Furniture, radio, TV and household appliances

112,7

101,9

113,8

111,3

Prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach
Newspapers, books, other sale in specialized stores

105,4

91,7

117,6

116,5

a Wskaźniki dynamiki obliczono na podstawie wartości w cenach bieżących. b Grupowania przedsiębiorstw dokonano na podstawie Polskiej Klasyfikacji
Działalności – PKD 2007, zaliczając przedsiębiorstwo do określonej kategorii według przeważającego rodzaju działalności, zgodnie z aktualnym stanem
organizacyjnym. Kształtowanie się dynamiki sprzedaży wynika m.in. ze zmiany przeważającego rodzaju działalności przedsiębiorstw i zmian organizacyjnych.
a Indices are calculated on the basis of value at current prices. b Groups of enterprises were created of the basis of Polish Classification of Activities –
PKD 2007, and a given enterprises is included to a specific category by predominating kind of activity and according to its present organizational state.
The dynamic of the retail sale result from, among others, change both in the predominating kind of activity of the enterprise and in its organization.
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Mieszkania
Dwellings

W I półroczu 2021 r. liczba mieszkań oddanych do użytkowania była mniejsza niż przed rokiem. Natomiast
zwiększyła się w skali roku liczba mieszkań, na których realizację wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia
z projektem budowlanym oraz liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto.
Mieszkania oddane do użytkowania według form budownictwa w I półroczu 2021 r.
Dwellings completed by forms of housing construction in the 1st half of 2021

Wyszczególnienie
Specification

Mieszkania

Powierzchnia użytkowa w m2

Dwellings

Useful floor area in m2

w liczbach
bezwzględnych
in absolute
numbers

Ogółem
Total
Indywidualne
Private
Przeznaczone na
sprzedaż lub wynajem
For sale or rent
Komunalne
Municipal

analogiczny
okres roku
poprzedniego=100

Izby
mieszkań

Rooms

of dwellings

corresponding period
of previous year=100

przeciętna
1 mieszkania
average of one
dwelling

7625

85,1

22295

510957

67,0

358

129,7

2043

67113

187,5

7111

82,1

19978

437834

61,6

156

975,0

274

6010

38,5

Mieszkania wybudowane w m.st. Warszawie w I półroczu 2021 r. stanowiły 39,9% efektów budownictwa mieszkaniowego w województwie mazowieckim (przed rokiem – 48,9%). Oddano do użytkowania 7625 mieszkań,
tj. o 14,9% mniej niż w 2020 r. (kiedy notowano spadek w skali roku o 4,9%). Łączna powierzchnia użytkowa
oddanych mieszkań wyniosła 511,0 tys. m2 i była o 7,3% mniejsza niż w poprzednim roku. W okresie styczeń-czerwiec 2021 r. najwięcej mieszkań przekazali inwestorzy budujący na sprzedaż lub wynajem – 7111, tj. 93,3%
ogólnej liczby mieszkań oddanych do użytkowania. W budownictwie indywidualnym oddano do użytkowania
358 mieszkań, a w komunalnym – 156.
W skali roku wzrost liczby oddanych mieszkań odnotowano w budownictwie komunalnym oraz indywidualnym. Natomiast spadek liczby oddanych mieszkań wystąpił w budownictwie przeznaczonym na sprzedaż lub
wynajem.
W I półroczu 2021 r. najwięcej nowych zasobów mieszkaniowych oddano do użytkowania w dzielnicach: Białołęka i Praga-Południe (po 22,2% ogółu mieszkań oddanych do użytkowania w Warszawie) oraz Mokotów (10,6%).
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Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania oddanego do użytkowania w okresie styczeń–czerwiec 2021 r.
wyniosła 67,0 m2 i była większa o 8,8% niż rok wcześniej. Największe mieszkania wybudowali inwestorzy indywidualni. Mieszkanie w budownictwie indywidualnym miało średnio 187,5 m2 (tj. o 7,7% mniej w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku). Powierzchnia 1 mieszkania w budownictwie przeznaczonym
na sprzedaż lub wynajem w porównaniu z budownictwem indywidualnym była 3-krotnie mniejsza i wyniosła
61,6 m2 (o 7,9% więcej niż rok wcześniej). W budownictwie komunalnym powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
wyniosła 38,5 m2, tj. o 1,8% mniej niż w 2020 r.
Mieszkania o największej powierzchni użytkowej powstały w dzielnicach: Wilanów (187,3 m2), Wesoła (116,0 m2)
i Wawer (104,1 m2). Najmniejsze wybudowano w dzielnicach: Praga-Północ (41,6 m2), Praga-Południe (53,5 m2)
oraz Targówek (53,8 m2).
W I półroczu 2021 r. liczba mieszkań, na budowę których wydano pozwolenia lub dla których dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym wyniosła 8042 (o 18,0% więcej niż w analogicznym okresie 2020 r.), w tym 465
mieszkań w budynkach realizowanych przez inwestorów indywidualnych.
W okresie styczeń–czerwiec 2021 r. rozpoczęto budowę 8045 mieszkań (tj. o 29,6% więcej niż przed rokiem),
przy czym inwestorzy budujący na sprzedaż lub wynajem rozpoczęli budowę 7767 mieszkań, a w budownictwie
indywidualnym – 278.

Wykres 13.		Mieszkania, na których realizację wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem
budowlanym oraz mieszkania, których budowę rozpoczęto
Chart 13.  	Dwellings for which permits have been granted or which have been registered with a construction project and dwellings in which constrution has begun
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Turystyka
Tourism

W II kwartale 2021 r. we wszystkich rodzajach obiektów noclegowych odnotowano znaczące wzrosty liczby
turystów korzystających z noclegów. Jest to wynik zmniejszenia ograniczeń związanych z pandemią COVID-19.
W II kwartale 2021 r. z turystycznych obiektów noclegowych w Warszawie skorzystało 297,8 tys. osób, tj. ponad
4-krotnie więcej niż rok wcześniej. Turyści zagraniczni (52,2 tys.) stanowili 17,5% ogółu korzystających z noclegów (w II kwartale 2020 r. – 11,0%), a ich liczba zwiększyła się w ujęciu rocznym ponad 6-krotnie.
W okresie kwiecień–czerwiec 2021 r. udzielono 532,8 tys. noclegów (tj. w skali roku ponad 3-krotnie więcej),
w tym turystom z zagranicy 97,9 tys. noclegów (prawie 4-krotnie więcej w stosunku do analogicznego okresu
2020 r.). Turyści zagraniczni najczęściej zatrzymywali się w obiektach hotelowych, na które przypadło 76,4%
wszystkich noclegów udzielonych turystom zagranicznym.
Stopień wykorzystania miejsc noclegowych oferowanych przez turystyczne obiekty noclegowe w Warszawie
w II kwartale 2021 r. wyniósł 20,4% wobec 11,5% w II kwartale 2020 r. W obiektach hotelowych stopień wykorzystania miejsc noclegowych ukształtował się na poziomie 19,5% wobec 9,7% rok wcześniej. W pozostałych
obiektach bazy noclegowej wskaźnik ten wyniósł 26,8% (w II kwartale 2020 r. – 20,3%).
W okresie od kwietnia do czerwca 2021 r. w obiektach hotelowych wynajęto 287,0 tys. pokoi, w tym 52,6 tys.
turystom zagranicznym. Liczba wynajętych pokoi była prawie 4-krotnie większa niż w II kwartale 2020 r., a 93,8%
ogółu wynajętych pokoi znajdowało się w hotelach. Stopień wykorzystania pokoi w obiektach hotelowych
w II kwartale 2021 r. wyniósł 24,2% i był o 12,2 p. proc. wyższy niż w analogicznym okresie 2020 r.

Wykres 14. Stopień wykorzystania pokoi w obiektach hotelowych w II kwartale 2021 r.
Chart 14. Utilization of rooms in hotels and similar
establishments in the 2nd quarter of 2021

Wykres 15. Średni czas pobytu turysty w turystycznych obiektach noclegowych
w II kwartale 2021 r.
Chart 15.
Average length of stay of a tourist in
tourist accommodation establishments
in the 2nd quarter of 2021

(24,4%)
(21,3%)

1,8

noclegu/night

30

1,9

noclegu/night

Bezpieczeństwo publiczne
Public safety

Przestępstwa stwierdzone
Ascertained crimes

W I półroczu 2021 r. na terenie m.st. Warszawy, według danych Komendy Głównej Policji, odnotowano 25,0 tys.
przestępstw stwierdzonych w zakończonych postępowaniach przygotowawczych (tj. 40,0% przestępstw
stwierdzonych w województwie mazowieckim). W strukturze przestępstw według ich charakteru przeważały
przestępstwa kryminalne stanowiąc 66,0% ogółu przestępstw stwierdzonych w Warszawie. Przestępstwa gospodarcze stanowiły 27,5%.
Przestępstwa stwierdzone i wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw w I półroczu
Ascertained crimes and rates of detectability of delinquents in crimes in the 1st half year
Wyszczególnienie

Rate of detectability of delinquents in
crimes in %

Ascertained crimes

a – 2020
b – 2021
Ogółem
Total

Wskaźnik wykrywalności sprawców
przestępstw w %

Przestępstwa stwierdzone

Specification

a
b

23881
24969

61,1
63,2

o charakterze kryminalnym
criminal

a
b

o charakterze gospodarczym
economic

a
b

drogowe
traffic

a
b

16072
16478
6229
6859
1042
938

53,0
53,2
73,7
79,6
97,2
97,9

w tym przestępstwa:
of which crimes:

W stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku nastąpił wzrost liczby przestępstw ogółem o 4,6%.
W skali roku odnotowano więcej przestępstw o charakterze kryminalnym i gospodarczym, odpowiednio
o 2,5% i o 10,1%. Zmniejszyła się natomiast liczba przestępstw drogowych o 10,0%.
Zwiększyła się skuteczność wykrywania sprawców przestępstw. Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw zwiększył się z 61,1% w okresie styczeń–czerwiec 2020 r. do 63,2% w okresie styczeń–czerwiec 2021 r. W przypadku przestępstw o charakterze gospodarczym wskaźnik wykrywalności sprawców
przestępstw zwiększył się o 5,9 p. proc. W mniejszym stopniu w omawianym okresie wzrosła skuteczność
wykrywania sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym i przestępstw drogowych, tj. odpowiednio
o 0,2 p. proc. i o 0,7 p. proc.

Wypadki drogowe
Road accidents

W okresie styczeń–czerwiec 2021 r. na ulicach Warszawy, według danych Komendy Głównej Policji,
wydarzyło się 309 wypadków drogowych i 11501 kolizji drogowych. W stosunku do analogicznego okresu
2020 r. zwiększyła się liczba wypadków drogowych o 2,3%, a zmniejszyła liczba kolizji drogowych o 0,4%.
W Warszawie wśród ofiar wypadków drogowych było 15 ofiar śmiertelnych. Rannych zostało 337 osób,
tj. o 1,2% mniej niż w okresie styczeń–czerwiec 2020 r.
Na terenie Warszawy wydarzyło się 22,9% ogółu wypadków drogowych odnotowanych w województwie mazowieckim (w 2020 r. – 23,3%).
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Straż Pożarna
Fire Service

W II kwartale 2021 r. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy odnotowała 4968 interwencji (akcji ratowniczych), tj. o 16,3% mniej niż w II kwartale 2020 r. Strażacy wyjeżdżali w tym czasie do
gaszenia 954 pożarów (946 małych i 8 średnich). W stosunku do analogicznego kwartału roku poprzedniego
wybuchło o 2,9% pożarów mniej. Straż Pożarna była wzywana do pożarów obiektów mieszkalnych – 292 razy
(o 2,5% więcej niż przed rokiem), obiektów użyteczności publicznej – 34 razy (spadek o 15,0%), obiektów
produkcyjnych i magazynowych – 11 razy (spadek o 15,4%), lasów – 12 razy (spadek o 67,6%).
W omawianym okresie odnotowano 3089 miejscowych zagrożeń (o 23,6% mniej w skali roku) oraz 925 wyjazdów do fałszywych alarmów (o 1,0% więcej).
W wyniku pożarów i innych zagrożeń, w których interweniowała Straż Pożarna, śmierć poniosło 25 osób
(w II kwartale 2020 r. – 12 osób). Rannych lub poparzonych zostało 249 osób, tj. o 53 osoby więcej niż przed
rokiem (w tym 16 osób przy pożarach, tj. o 3 osoby mniej niż w analogicznym okresie 2020 r.).

Mapa 4. Pożary zarejestrowane przez Państwową Straż Pożarną m.st. Warszawy w II kwartale 2021 r.
Map 4. Fires registered by the State Fire Service of the Capital City of Warsaw in the 2nd quarter of 2021

Granice dzielnic
Borders of districts
= 1 miejsce występowania pożaru
1 place of fire

32

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

Straż Miejska

Municipal Police
W I półroczu 2021 r. w Warszawie do Straży Miejskiej wpłynęło ogółem 236466 zgłoszeń (o 8,7% więcej niż
w analogicznym okresie 2020 r.), w tym najwięcej od mieszkańców (76,4% ogółu zgłoszeń). Zgłoszenia własne
Straży stanowiły 20,8%, innych instytucji – 2,8%, a Policji – 0,1%.
Najczęściej zgłaszane były zdarzenia dotyczące porządku w ruchu drogowym (51,3%), bezpieczeństwa
i utrzymania porządku w miejscach publicznych (22,1%), jak również czystości i porządku w obiektach komunalnych i użyteczności publicznej oraz zdarzeń związanych z zagrożeniem środowiska (17,9%). Natomiast rzadziej
odnotowywano zgłoszenia dotyczące awarii technicznych oraz niezgodnych z prawem i obyczajnością zdarzeń
w instytucjach (po 0,9%).
Wykres 16. 	Struktura zgłoszeń od nadawców do Straży Miejskiej według kategorii zdarzenia w I półroczu 2021 r.
Chart 16.		Structure of notifications from senders to the Municipal Police by the category of incident
in the 1st half of 2021
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Dzielnicami charakteryzującymi się najwyższym udziałem zgłoszeń były: Praga-Południe (14,1%), Śródmieście
(12,6%) oraz Wola (12,2%). Natomiast najniższy udział posiadały dzielnice Rembertów oraz Wesoła (po 1,0%).
W strukturze zgłoszeń według kategorii zdarzenia prawie w każdej dzielnicy dominowały zgłoszenia dotyczące
porządku w ruchu drogowym. Spośród dzielnic z najwyższym ich udziałem charakteryzowały się: Wilanów – 66,2%,
Żoliborz – 65,2% i Wola – 65,1%.
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W I półroczu 2021 r. liczba podjętych czynności i nałożonych sankcji podczas służb patrolowych Straży Miejskiej
wyniosła łącznie 324281 w tym m.in. wezwanie do stawiennictwa – 21,0%, kontrola miejsc zagrożonych – 10,2%,
kontrola bezpieczeństwa szkół – 6,1%, inne środki wychowawcze – 5,7%, realizacja własna – 5,5%, nałożone
mandaty karne – 4,8%, działania przeciwko rozprzestrzenianiu się pandemii – 4,5%.
Najwięcej podjętych czynności i nałożonych sankcji odnotowano w dzielnicach: Śródmieście (14,7% ogółu),
Wola (11,8%), Praga-Południe (11,1%) oraz Mokotów (10,0%). Najczęściej podjęte czynności i nałożone sankcje
według kategorii zdarzenia dotyczyły porządku w ruchu drogowym (46,3%) oraz bezpieczeństwa i utrzymania
porządku w miejscach publicznych (24,9%).
Straż Miejska podejmuje również działania informacyjno-edukacyjne realizowane przez Referat Profilaktyki.
Programy edukacyjne skierowane były do przedszkoli, szkół, jak również osób dorosłych. W okresie styczeń-czerwiec 2021 r. zajęcia profilaktyczne prowadzone przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej dotyczyły
m.in. odpowiedzialności prawnej nieletnich (667 godz.), zasad udzielania pierwszej pomocy i właściwego
informowania służb ratunkowych (646 godz.), kształtowania umiejętności komunikowania się z innymi
zgodnie z normami społecznymi, sposobów radzenia sobie ze złością oraz w sytuacjach agresji i przemocy rówieśniczej (644 godz.), praw zwierząt, postępowania wobec zwierząt wolnożyjących (420 godz.), zasad
bezpiecznego zachowania się w kontaktach z osobami nieznajomymi (376 godz.), bezpiecznego korzystania
z Internetu, problemu cyberprzemocy (331 godz.). W I półroczu 2021 r. na realizację wszystkich zajęć
informacyjno-edukacyjnych przeznaczono łącznie 4081 godzin. Ponadto Referat Profilaktyki Straży Miejskiej
zorganizował w szkołach 23 spotkania dla rad pedagogicznych (tematy: Zasady udzielania pierwszej pomocy.
Karta rowerowa bez tajemnic – konsultacje), a także 7 spotkań z rodzicami uczniów na temat odpowiedzialności prawnej nieletnich.
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Uwagi ogólne
1.

Dane w Przeglądzie Statystycznym prezentuje się w układzie Polskiej Klasyfikacji Działalności – PKD 2007, opracowanej na podstawie Statystycznej Klasyfikacji Działalności Gospodarczych we Wspólnocie Europejskiej – Statistical Classification of Economic Activities in the
European Community – NACE Rev. 2. PKD 2007 wprowadzona została z dniem 1 stycznia 2008 r.
rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. (Dz. U. poz. 1885 z późn. zm.).
Dane statystyczne prezentowane są w układzie PKD 2007 według sekcji, działów i – w niektórych przypadkach – grup.
Prezentowane dane obejmują podmioty gospodarki narodowej bez względu na charakter własności.

2.

Dane opracowano zgodnie z każdorazowym stanem organizacyjnym gospodarki narodowej.

3.

Przez podmioty gospodarki narodowej rozumie się jednostki prawne, tj.: osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.

4.

Pod pojęciem podmiotów gospodarczych rozumie się podmioty prowadzące działalność gospodarczą,
tj. produkcyjną i usługową, na własny rachunek w celu osiągnięcia zysku.

5.

W zależności od częstotliwości i zakresu pozyskiwanego materiału źródłowego (sprawozdania, wyniki
badań i inne), dane prezentowane w Przeglądzie Statystycznym różnią się zakresem podmiotowym
i czasowym, i tak:
a)

dane o pracujących, zatrudnieniu i wynagrodzeniach – w ujęciu miesięcznym – dotyczą podmiotów
gospodarki narodowej, zaliczanych do sektora przedsiębiorstw, w których liczba pracujących przekracza 9 osób, przy czym (z wyjątkiem pracujących) dane nie obejmują zatrudnionych poza granicami
kraju oraz zatrudnionych w organizacjach społecznych, politycznych, związkach zawodowych i innych;

b) dane o wynikach finansowych przedsiębiorstw niefinansowych – w ujęciu kwartalnym – dotyczą podmiotów gospodarczych prowadzących księgi rachunkowe (z wyjątkiem podmiotów, których podstawowym rodzajem działalności jest działalność zaklasyfikowana według PKD 2007 do sekcji „Rolnictwo,
leśnictwo, łowiectwo i rybactwo” oraz „Działalność finansowa i ubezpieczeniowa”), w których liczba
pracujących przekracza 49 osób;
c)
6.

dane o produkcji sprzedanej przemysłu i budownictwa oraz sprzedaży detalicznej towarów dotyczą
podmiotów gospodarczych, w których liczba pracujących przekracza 9 osób.

Informacje odnoszące się do sektora przedsiębiorstw, prezentuje się w oparciu o definicję przedsiębiorstwa wprowadzoną w rozporządzeniu Rady (EWG) Nr 696/93 z dnia 15 marca 1993 r. w sprawie jednostek statystycznych do celów obserwacji i analizy systemu produkcyjnego we Wspólnocie. Zgodnie z ww.
rozporządzeniem, przedsiębiorstwo jest traktowane jako jednostka organizacyjna produkująca wyroby
lub świadcząca usługi, która osiąga korzyści z pewnego stopnia samodzielności w podejmowaniu decyzji,
w szczególności w zakresie alokacji swoich bieżących zasobów. Przedsiębiorstwo prowadzi jedną lub kilka
rodzajów działalności w jednym lub kilku miejscach i jest tworzone przez jednostkę prawną lub grupę
jednostek prawnych. Sektor przedsiębiorstw obejmuje podmioty prowadzące działalność gospodarczą
w zakresie: leśnictwa i pozyskiwania drewna; rybołówstwa w wodach morskich; górnictwa i wydobywania; przetwórstwa przemysłowego; wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz, parę
wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych; dostawy wody; gospodarowania ściekami
i odpadami oraz działalności związanej z rekultywacją; budownictwa; handlu hurtowego i detalicznego; naprawy pojazdów samochodowych, włączając motocykle; transportu i gospodarki magazynowej; działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi; informacji i komunikacji;
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działalności związanej z obsługą rynku nieruchomości; działalności prawniczej, rachunkowo-księgowej
i doradztwa podatkowego, działalności firm centralnych (head offices); doradztwa związanego z zarządzaniem; działalności w zakresie architektury i inżynierii; badań i analiz technicznych; reklamy, badania rynku
i opinii publicznej; pozostałej działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej; działalności w zakresie
usług administrowania i działalności wspierającej; działalności związanej z kulturą, rozrywką i rekreacją;
naprawy i konserwacji komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego; pozostałej indywidualnej
działalności usługowej.
7.

Ilekroć w Przeglądzie Statystycznym jest mowa o „Przemyśle”, dotyczy to dodatkowego grupowania, które
obejmuje sekcje PKD 2007: B – „Górnictwo i wydobywanie”, C – „Przetwórstwo przemysłowe”, D – „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów
klimatyzacyjnych” oraz E – „Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją”.

8.

W tablicach – jeśli nie zaznaczono inaczej – dane w ujęciu wartościowym oraz wskaźniki struktury i dynamiki podano w cenach bieżących.

9.

Dane według sekcji, działów i grup PKD 2007 opracowano metodą przedsiębiorstw (podmiotową).

10. Niektóre dane mają charakter tymczasowy i mogą ulec zmianie w następnych wydaniach Przeglądu Statystycznego. Wprowadzone zmiany oznaczono „*”.
11. Ze względu na zaokrąglenia danych, w niektórych przypadkach sumy składników mogą się różnić od podanych wielkości „ogółem”.
12. Liczby względne (wskaźniki, odsetki) obliczono z reguły na podstawie danych bezwzględnych, wyrażonych
z większą dokładnością niż podano w tablicach.
13. W tablicach zawierających w boczku okresy miesięczne, w przypadku braku informacji podano dane kwartalne, wpisując je na poziomie miesiąca kończącego dany kwartał.
14. Szersze informacje oraz szczegółowe wyjaśnienia metodyczne zamieszczono w zeszytach metodycznych
oraz opracowaniach branżowych GUS.
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Wyjaśnienia metodologiczne
1.

Z dniem 27 października 2002 r. (na mocy ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy z dnia 15 marca
2002 r., Dz. U. Nr 41, poz. 361 z późn. zm.) zniesiony został powiat warszawski oraz gminy warszawskie
i dzielnice w gminie Warszawa-Centrum. M. st. Warszawa stanowi obecnie jedną gminę, mającą jednocześnie status miasta na prawach powiatu, podzieloną na 18 dzielnic.
Dane o powierzchni jednostek podziału terytorialnego podane zostały według stanu w dniu 1 stycznia 2021 r.
na podstawie wykazów (w hektarach i pełnych kilometrach kwadratowych), uzyskanych z Państwowego
Rejestru Granic i Powierzchni Jednostek Podziału Terytorialnego Kraju; rejestr prowadzony jest w Głównym
Urzędzie Geodezji i Kartografii.
Informacje o stanie geodezyjnym i kierunkach wykorzystania powierzchni przedstawione są w oparciu
o ewidencję gruntów wprowadzoną rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia
29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2019 r. poz. 393).

2.

Dane o ludności zbilansowano na podstawie wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011 oraz danych ze sprawozdawczości bieżącej z ruchu naturalnego i migracji ludności.
Dane o liczbie i strukturze ludności opracowano metodą bilansową według krajowej definicji zamieszkania, zgodnie z którą do ludności nie zalicza się osób przybyłych z zagranicy na pobyt czasowy,
natomiast ujmuje stałych mieszkańców Polski przebywających czasowo za granicą (bez względu na okres
ich nieobecności).
Przyrost naturalny ludności stanowi różnicę między liczbą urodzeń żywych i zgonów w danym okresie.
Przez niemowlęta rozumie się dzieci w wieku poniżej 1 roku.
Informacje o urodzeniach i zgonach (w tym zgonach niemowląt) prezentowane są według kryteriów definicji urodzenia i zgonu noworodka rekomendowanej przez Światową Organizację Zdrowia (WHO).
Dane o ruchu naturalnym ludności w podziale terytorialnym opracowano: małżeństwa – według miejsca
zamieszkania męża przed ślubem, urodzenia – według miejsca zamieszkania matki noworodka, zgony – według
miejsca zamieszkania osoby zmarłej.
Przez ludność w wieku produkcyjnym rozumie się ludność w wieku zdolności do pracy. Dla mężczyzn przyjęto wiek 18–64 lata, dla kobiet – 18–59 lat. Przez ludność w wieku nieprodukcyjnym rozumie się ludność
w wieku przedprodukcyjnym, tj. do 17 lat oraz ludność w wieku poprodukcyjnym, tj. mężczyźni – 65 lat i więcej,
kobiety – 60 lat i więcej.

3.

Dane o pracujących obejmują osoby pełnozatrudnione i niepełnozatrudnione w głównym miejscu pracy.
Do pracujących zaliczono:
a) osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy;
b) właścicieli i współwłaścicieli jednostek prowadzących działalność gospodarczą łącznie z pomagającymi członkami ich rodzin;
c) osoby wykonujące pracę nakładczą;
d) agentów;
e) członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych.
Prezentowane w Przeglądzie dane nie obejmują pracujących w gospodarstwach indywidualnych
w rolnictwie oraz w jednostkach budżetowych prowadzących działalność w zakresie obrony narodowej
i bezpieczeństwa publicznego.
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4.

Dane o przeciętnym zatrudnieniu obejmują osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w pełnym
wymiarze czasu pracy oraz w niepełnym, po przeliczeniu na pełnozatrudnionych.

5.

Dane o bezrobociu rejestrowanym dotyczące osób zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy prezentuje się zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1482, z późn. zm.).
Liczba bezrobotnych nie obejmuje osób odbywających m.in. szkolenie, staż, przygotowanie zawodowe
dorosłych, pracę społecznie użyteczną oraz osób skierowanych do agencji zatrudnienia w ramach zlecania
działań aktywizacyjnych.
Za bezrobotnego absolwenta uważa się osobę bezrobotną zarejestrowaną w okresie do 12 miesięcy
od dnia ukończenia (potwierdzonego dyplomem, świadectwem lub innym dokumentem) nauki w szkole,
kursów zawodowych trwających co najmniej 24 miesiące lub nabycia uprawnień do wykonywania zawodu
jako osoba niepełnosprawna.
Bezrobotni nieposiadający prawa do zasiłku to zarejestrowane w urzędach pracy osoby poszukujące pracy,
które utraciły bądź nie nabyły prawa do zasiłku.
Bezrobotni w szczególnej sytuacji na rynku pracy to osoby, którym przysługuje pierwszeństwo
w skierowaniu do udziału w programach specjalnych i które zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy spełniają co najmniej jedno z kryteriów:
a) bezrobotni do 30 roku życia,
b) długotrwale bezrobotni,
c) bezrobotni powyżej 50 roku życia,
d) bezrobotni korzystający ze świadczeń pomocy społecznej,
e) bezrobotni posiadający co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko
niepełnosprawne do 18 roku życia,
f ) bezrobotni niepełnosprawni.
Długotrwale bezrobotni są to osoby pozostające w rejestrze powiatowego urzędu pracy łącznie przez okres
ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat, z wyłączeniem okresów odbywania stażu i przygotowania
zawodowego dorosłych w miejscu pracy.
Stopę bezrobocia rejestrowanego obliczono jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do
liczby cywilnej ludności aktywnej zawodowo, tj. bez pracowników jednostek budżetowych prowadzących
działalność w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego.
Oferta pracy (wolne miejsce pracy i miejsce aktywizacji zawodowej) oznacza zgłoszenie przez pracodawcę
do powiatowego urzędu pracy:
a) co najmniej jednego wolnego miejsca zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej (tj. wykonywanie pracy
lub świadczenie usług na podstawie umów cywilnoprawnych), w określonym zawodzie lub specjalności w celu uzyskania pomocy w znalezieniu odpowiedniego pracownika,
b) miejsca aktywizacji zawodowej, przyjętego do realizacji, takiego jak staż, przygotowanie zawodowe
dorosłych, praca społecznie użyteczna.

6.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie nominalne przypadające na 1 zatrudnionego obliczono, przyjmując:
a) wynagrodzenia osobowe bez wynagrodzeń osób wykonujących pracę nakładczą oraz uczniów, a także
osób zatrudnionych za granicą;
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b) wypłaty z tytułu udziału w zysku lub w nadwyżce bilansowej w spółdzielniach;
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c) dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników jednostek sfery budżetowej;
d) honoraria wypłacane niektórym grupom pracowników za prace wynikające z umowy o pracę.
7.

Dane o przeciętnych wynagrodzeniach miesięcznych prezentuje się w ujęciu brutto.

8.

Prezentowane dane dotyczą podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON i obejmują
osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, zaklasyfikowane do poszczególnych sekcji PKD 2007 według przeważającego
rodzaju działalności.
Krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej, zwany dalej rejestrem REGON, jest rejestrem administracyjnym prowadzonym przez Prezesa GUS. Zasady prowadzenia rejestru określają przepisy ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 649, z późn. zm.) oraz
przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. (Dz. U. poz. 2009, z późn. zm.).
Podstawową funkcją rejestru REGON jest identyfikowanie podmiotów gospodarki narodowej, co jest
realizowane poprzez nadawanie im unikatowych numerów identyfikacyjnych. W lipcu 2018 r. wykreślono
z rejestru REGON podmioty, które utraciły zdolność prawną na mocy art. 3 ustawy z dnia 28 listopada
2014 r. o zmianie ustawy o KRS i niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1924).

9.

Dane dotyczące wyników finansowych przedsiębiorstw prezentuje się w dostosowaniu do ustawy
o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 395, z późn. zm.).

10. Przychody ogółem (przychody z całokształtu działalności) obejmują:
a)

przychody netto ze sprzedaży produktów, tj. przychody netto ze sprzedaży w kraju i na eksport wytworzonych przez jednostkę produktów (wyrobów gotowych, półfabrykatów i usług), a także opakowań,
wyposażenia i usług obcych, jeżeli są one fakturowane odbiorcom łącznie z produktami;

b) przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, tj. nabytych w celu odsprzedaży w stanie
nieprzetworzonym rzeczowych aktywów obrotowych oraz produktów wytworzonych przez jednostkę,
jeśli sprzedawane są one w sieci własnych sklepów obok towarów obcej produkcji, jak również kwoty
należne za sprzedane towary i materiały, niezależnie od tego, czy zostały zapłacone;
c)

pozostałe przychody operacyjne, tj. przychody związane pośrednio z działalnością operacyjną
jednostki, a w szczególności: zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych (środków trwałych,
środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych, inwestycji w nieruchomości
i prawa), otrzymane nieodpłatnie (w tym w drodze darowizny) aktywa (środki pieniężne),
odszkodowania, rozwiązane rezerwy, korekty odpisów aktualizujących wartość aktywów niefinansowych, przychody z działalności socjalnej, przychody z najmu lub dzierżawy środków trwałych albo
inwestycji w nieruchomości i prawa, przychody związane ze zdarzeniami losowymi;

d) przychody finansowe, tj. m.in. kwoty należne z tytułu dywidend i udziałów w zysku, odsetki od
udzielanych pożyczek, odsetki od lokat terminowych, odsetki za zwłokę, zysk ze zbycia inwestycji (sprzedaży), zmniejszenia odpisów aktualizacyjnych wartości inwestycji wobec całkowitego lub
częściowego ustania przyczyn powodujących trwałą utratę ich wartości, nadwyżkę dodatnich różnic
kursowych nad ujemnymi.

39

METHODOLOGICAL NOTES

11. Koszty ogółem (koszty uzyskania przychodów z całokształtu działalności) obejmują:
a)

koszt sprzedanych produktów (wyrobów i usług), tj. koszty podstawowej działalności operacyjnej
pomniejszone o koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki i skorygowane o zmianę
stanu produktów;

b) wartość sprzedanych towarów i materiałów według cen zakupu lub nabycia;
c)

pozostałe koszty operacyjne, tj. koszty związane pośrednio z działalnością operacyjną jednostki,
a w szczególności: stratę ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych i środków trwałych w budowie,
amortyzację oddanych w dzierżawę lub najem środków trwałych, nieplanowane odpisy amortyzacyjne (odpisy z tytułu trwałej utraty wartości), poniesione kary, grzywny, odszkodowania, odpisane
w części lub w całości wierzytelności w związku z postępowaniem upadłościowym, układowym
i naprawczym, utworzone rezerwy na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe
zobowiązania (straty z transakcji gospodarczych w toku), odpisy aktualizujące wartość aktywów
niefinansowych, koszty utrzymania obiektów działalności socjalnej, darowizny lub nieodpłatnie
przekazane aktywa trwałe, straty związane ze zdarzeniami losowymi;

d) koszty finansowe, tj. m.in. odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek, odsetki i dyskonto
od wyemitowanych przez jednostkę obligacji, odsetki za zwłokę, stratę ze zbycia inwestycji, odpisy
z tytułu aktualizacji wartości inwestycji, nadwyżkę ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi.
12. Przychody netto ze sprzedaży i koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów wpływające na wynik
finansowy ustala się w wartości wyrażonej w rzeczywistych cenach sprzedaży, z uwzględnieniem opustów,
rabatów i bonifikat, bez podatku od towarów i usług (VAT).
13. Wyniki finansowe:
a)

wynik finansowy ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów stanowi różnicę między przychodami
netto osiągniętymi ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów a kosztami poniesionymi na ich
uzyskanie (kosztami sprzedanych produktów, towarów i materiałów);

b) wynik finansowy z pozostałej działalności operacyjnej stanowi różnicę między pozostałymi przychodami
operacyjnymi a pozostałymi kosztami operacyjnymi. Od 2002 r. do 2015 r. zawierał część, a od 2016 r.
całość zdarzeń nadzwyczajnych związanych z działalnością operacyjną;
c)

wynik z działalności operacyjnej stanowi różnicę między przychodami netto ze sprzedaży produktów,
towarów i materiałów oraz pozostałymi przychodami operacyjnymi a kosztami sprzedanych produktów,
towarów i materiałów oraz pozostałymi kosztami operacyjnymi;

d) wynik na operacjach finansowych stanowi różnicę między przychodami finansowymi a kosztami finansowymi;
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e)

wynik finansowy brutto oblicza się jako różnicę przychodów ogółem i kosztów ogółem – w przypadku
nadwyżki kosztów ogółem nad przychodami ogółem wynik finansowy zapisuje się ze znakiem „-”;

f)

wynik finansowy netto to wynik finansowy brutto pomniejszony o obowiązkowe obciążenia.
Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego brutto obejmują podatek dochodowy od osób prawnych
i fizycznych oraz inne płatności wynikające z odrębnych przepisów. Wpływający na wynik finansowy
podatek dochodowy obejmuje część bieżącą i część odroczoną. Część odroczona stanowi różnicę
między stanem rezerw i aktywów z tytułu podatku odroczonego (w związku z przejściowymi różnicami między wynikiem finansowym brutto a podstawą opodatkowania, wynikającymi z odmienności
momentu ujęcia przychodu i kosztu zgodnie z przepisami o rachunkowości a przepisami podatkowymi)
na koniec i początek okresu sprawozdawczego.
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14. Aktywa obrotowe oraz zobowiązania:
a)

aktywa obrotowe są częścią kontrolowanych przez jednostkę zasobów majątkowych wykorzystywanych w działalności operacyjnej o wiarygodnie określonej wartości, powstałych w wyniku przeszłych
zdarzeń, które spowodują w przyszłości wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych. Obejmują:
zapasy (rzeczowe aktywa obrotowe) oraz krótkoterminowe: należności, inwestycje oraz rozliczenia
międzyokresowe;

b) zapasy to rzeczowe składniki aktywów obrotowych, do których zalicza się: materiały – surowce,
materiały podstawowe i pomocnicze, półfabrykaty obcej produkcji, opakowania, części zamienne
i odpady; produkty gotowe – wyroby gotowe, wykonane usługi, zakończone roboty, w tym także
budowlano-montażowe, prace naukowo-badawcze, prace projektowe, geodezyjno-kartograficzne, itp.;
półprodukty i produkty w toku – produkcję niezakończoną, tj. produkcję (usługi, w tym roboty budowlane)
w toku oraz półfabrykaty (półprodukty) własnej produkcji; towary – rzeczowe składniki majątku
obrotowego nabyte w celu odsprzedaży w niezmienionej postaci; zaliczki na poczet dostaw zapasów;
c)

należności krótkoterminowe obejmują ogół należności z tytułu dostaw i usług (bez względu na termin
ich zapłaty) oraz całość lub część należności z innych tytułów niezaliczonych do aktywów finansowych,
które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego;

d) inwestycje krótkoterminowe obejmują krótkoterminowe (obrotowe) aktywa finansowe (w szczególności
udziały i akcje, inne papiery wartościowe, udzielone pożyczki, inne krótkoterminowe aktywa finansowe,
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne) oraz inne inwestycje krótkoterminowe;
e)

krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe obejmują podlegające rozliczeniu w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy od dnia bilansowego czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów i rozliczenia
międzyokresowe przychodów jako odpowiednik przychodów niebędących jeszcze na dzień bilansowy
należnościami z prawnego punktu widzenia;

f)

zobowiązania są wynikającym z przeszłych zdarzeń obowiązkiem wykonania świadczeń o wiarygodnie
określonej wartości, które powodują wykorzystanie już posiadanych lub przyszłych aktywów jednostki;

g)

zobowiązania krótkoterminowe (bez funduszy specjalnych) obejmują ogół zobowiązań z tytułu dostaw
i usług, a także całość lub tę część pozostałych zobowiązań, które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego;

h) zobowiązania długoterminowe powstałe z innych tytułów niż dostawy i usługi obejmują zobowiązania,
których termin płatności w całości lub części przypada powyżej 12 miesięcy po dniu bilansowym.
15. Wskaźniki:
a)

wskaźnik rentowności sprzedaży brutto to relacja wyniku finansowego ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów do przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów;

b) wskaźnik rentowności obrotu brutto to relacja wyniku finansowego brutto do przychodów ogółem;
c)

wskaźnik rentowności obrotu netto to relacja wyniku finansowego netto do przychodów ogółem;

d) wskaźnik poziomu kosztów to relacja kosztów ogółem do przychodów ogółem;
e)

wskaźnik płynności finansowej I stopnia to relacja inwestycji krótkoterminowych do zobowiązań krótkoterminowych (bez funduszy specjalnych);

f)

wskaźnik płynności finansowej II stopnia jest to relacja inwestycji krótkoterminowych i należności
krótkoterminowych do zobowiązań krótkoterminowych (bez funduszy specjalnych).

16. Dane o wartości produkcji sprzedanej przemysłu (tj. górnictwa i wydobywania, przetwórstwa przemysłowego oraz wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze
do układów klimatyzacyjnych oraz dostawy wody; gospodarowania ściekami i odpadami oraz działalno41
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ści związanej z rekultywacją), budownictwa oraz sprzedaży produkcji budowlano-montażowej prezentuje
się bez VAT i podatku akcyzowego, natomiast łącznie z wartością dotacji przedmiotowych, tj. dotacji
do wyrobów i usług – w tzw. cenach bazowych.
Wartość sprzedaży produkcji budowlano-montażowej wyrażona w cenach bazowych, z uwagi na niewystępujący podatek akcyzowy i dotacje przedmiotowe, równa się wartości wyrażonej w cenach producenta.
17. Dane o produkcji sprzedanej przemysłu dotyczą działalności przemysłowej i nieprzemysłowej podmiotów gospodarczych zaliczanych do sekcji: „Górnictwo i wydobywanie”, „Przetwórstwo przemysłowe”,
„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów
klimatyzacyjnych” oraz „Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana
z rekultywacją”, natomiast o produkcji sprzedanej budownictwa – działalności, odpowiednio: budowlanej
i niebudowlanej podmiotów gospodarczych zaliczanych do sekcji „Budownictwo”. Dane te obejmują:
a)

wartość sprzedanych wyrobów, półfabrykatów i części własnej produkcji (niezależnie od tego czy
otrzymano za nie należne opłaty);

b) wartość robót i usług świadczonych odpłatnie, tj. odpowiednio: przemysłowych, budowlanych, jak
i innych niż przemysłowe i budowlane;
c)

zryczałtowaną odpłatność agenta w przypadku zawarcia umowy na warunkach zlecenia lub pełne
przychody agenta w przypadku zawarcia umowy agencyjnej;

d) wartość produktów w formie rozliczeń w naturze;
e)

produkty przeznaczone na powiększenie wartości własnych środków trwałych.

Dane o sprzedaży produkcji budowlano-montażowej dotyczą robót zrealizowanych na terenie kraju,
wykonanych siłami własnymi, tj. bez podwykonawców, systemem zleceniowym (tj. na rzecz obcych
zleceniodawców) przez podmioty budowlane zaliczane zgodnie z PKD 2007 do sekcji „Budownictwo”, polegających na wznoszeniu budynków i budowli począwszy od przygotowania terenu przez zróżnicowany zakres
robót ziemnych, fundamentowych (stan zerowy), wykonania elementów nośnych, przegród budowlanych,
układaniu i pokrywaniu dachów (stan surowy) do robót montażowych, instalacyjnych i wykończeniowych.
We wszystkich tych kategoriach zawarte są odpowiednie prace związane z budową, przebudową, rozbudową,
odbudową, remontem i konserwacją stałych i tymczasowych obiektów budowlanych.
18. Dane o sprzedaży detalicznej towarów obejmują sprzedaż towarów konsumpcyjnych i niekonsumpcyjnych
dokonywaną przez punkty sprzedaży detalicznej, placówki gastronomiczne oraz inne punkty sprzedaży
(np. składy, magazyny), w ilościach wskazujących na zakupy dla potrzeb indywidualnych nabywców.
19. Informacje o mieszkaniach, izbach, powierzchni użytkowej mieszkań dotyczą mieszkań w budynkach nowo
wybudowanych i rozbudowanych (w części stanowiącej rozbudowę) oraz uzyskanych w wyniku adaptacji inwestycyjnej, łącznie z mieszkaniami uzyskanymi z przebudowy oraz z zagospodarowania strychów
i innych wolnych powierzchni.
Dane o mieszkaniach prezentowane są według poniższych form budownictwa:
a)

budownictwo indywidualne – realizowane przez osoby fizyczne, fundacje, kościoły i związki wyznaniowe z przeznaczeniem na użytek własny inwestora,

b) budownictwo przeznaczone na sprzedaż lub wynajem – realizowane w celu osiągnięcia zysku przez
różnych inwestorów.
Od 2018 r. dane dotyczące efektów „budownictwa indywidualnego” realizowanego z przeznaczeniem na
sprzedaż lub wynajem zostały włączone do formy „budownictwo przeznaczone na sprzedaż lub wynajem”,
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c)

budownictwo spółdzielcze – realizowane przez spółdzielnie mieszkaniowe z przeznaczeniem dla osób
będących członkami tych spółdzielni. Budynki z mieszkaniami przeznaczonymi wyłącznie na sprzedaż lub wynajem osobom niebędącym członkami spółdzielni zaliczane są do formy budownictwa
„przeznaczone na sprzedaż lub wynajem”,

d) budownictwo komunalne – głównie o charakterze socjalnym, interwencyjnym lub zaspokajającym
potrzeby mieszkaniowe gospodarstw domowych o niskich dochodach – realizowane w całości ze środków gminy,
e)

budownictwo społeczne czynszowe – realizowane przez towarzystwa budownictwa społecznego
(działające na zasadzie non profit), z wykorzystaniem kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego; mieszkania realizowane przez towarzystwa budownictwa społecznego w celu osiągnięcia zysku
przeznaczanego w całości na budowę domów czynszowych powinny być zaliczone do formy „budownictwo przeznaczone na sprzedaż lub wynajem”,

f)

budownictwo zakładowe – realizowane przez zakłady pracy (sektora publicznego i prywatnego)
z przeznaczeniem na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych pracowników tych zakładów.

20. Baza noclegowa turystyki obejmuje:
a)

obiekty hotelowe – hotele, motele, pensjonaty i inne obiekty hotelowe (tj. obiekty, które nie spełniają
wymagań dla hoteli, moteli i pensjonatów, ale świadczą usługi typowe dla hoteli – np. zajazdy, gościńce oraz obiekty w trakcie kategoryzacji),

b) pozostałe obiekty noclegowe – domy wycieczkowe, schroniska (w tym szkolne i młodzieżowe), ośrodki wczasowe, ośrodki kolonijne, ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe, domy pracy twórczej, hostele,
zespoły domków turystycznych, kempingi, pola biwakowe, zakłady uzdrowiskowe, pokoje gościnne,
kwatery agroturystyczne oraz inne turystyczne obiekty noclegowe gdzie indziej niesklasyfikowane
(np. domy studenckie, internaty, ośrodki sportowo-rekreacyjne).
21. Przestępstwo stwierdzone jest to zdarzenie, co do którego w zakończonym postępowaniu przygotowawczym potwierdzono, że jest przestępstwem. Przestępstwo – zgodnie z Kodeksem karnym z 1997 r. – jest
to zbrodnia lub występek ścigany z oskarżenia publicznego lub z oskarżenia prywatnego, zgodnie z Kodeksem karnym skarbowym – jest to przestępstwo skarbowe.
Przestępstwo stwierdzone w zakończonym postępowaniu przygotowawczym, w którym ustalono przynajmniej jednego podejrzanego jest to przestępstwo wykryte.
Dane o przestępstwach stwierdzonych od 2014 r. nie obejmują czynów karalnych popełnionych przez nieletnich; zgodnie z obowiązującą metodologią stwierdzenie popełnienia czynów karalnych przez nieletnich dokonywane jest w postępowaniu sądowym po uprzednim przekazaniu przez Policję akt w sprawach
nieletnich do sądu rodzinnego.
Informacje o przestępstwach stwierdzonych i wskaźnikach wykrywalności sprawców przestępstw pochodzą z policyjnych systemów informacyjnych. Dane dotyczą spraw prowadzonych przez Policję lub powierzonych przez prokuratora w całości do prowadzenia przez Policję.
Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw jest to stosunek liczby przestępstw wykrytych w danym
okresie (łącznie z wykrytymi po podjęciu z umorzenia) do liczby przestępstw stwierdzonych w danym
okresie, powiększonej o liczbę przestępstw stwierdzonych w podjętych postępowaniach, a umorzonych w
latach poprzednich z powodu niewykrycia sprawców.
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Straż Miejska m.st. Warszawy powołana została na mocy uchwały Nr XII/54/91 Rada Miasta
Stołecznego Warszawy z dnia 21 stycznia 1991 r., jako formacja kontynuująca działania Miejskiej Służby
Porządkowej. Straż Miejska działa na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych
(Dz. U. z 2018 r. poz. 928 z późn. zm.) i innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych i podlega
Prezydentowi m.st. Warszawy.
Pożary są to niekontrolowane procesy palenia w miejscu do tego nieprzeznaczonym.
Miejscowe zagrożenia są to inne niż pożary zdarzenia wynikające z rozwoju cywilizacyjnego, działań człowieka i naturalnych sił przyrody, stwarzające zagrożenia dla życia, zdrowia, mienia lub środowiska.
Fałszywe alarmy są to wezwania do zdarzeń, które faktycznie nie miały miejsca lub zaistniały, lecz nie
wymagały podjęcia działań ratowniczych.
Dane o działalności Państwowej Straży Pożarnej podano zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad
organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (Dz. U. Nr 46, poz. 239).
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General notes
1.

Data contained in the Statistical Review are presented in accordance with the Polish Classification of
Activities – PKD 2007, compiled on the basis of Statistical Classification of Economic Activities in the European Community – NACE Rev. 2. PKD 2007 was introduced on 1 January 2008 by the decree of Council
of Ministers of 24 December 2007 (Journal of Laws item 1885, with later amendments).
Statistical data are presented in accordance with NACE Rev. 2 as arranged by sections, divisions and,
in certain cases, groups.
Presented data cover units of the national economy regardless of ownership.

2.

Data are compiled according to the respective organizational status of units of the national economy.

3.

term entities of the national economy is understood as legal entities, i.e.: legal persons, organizational
entities without legal personality as well as natural persons conducting economic activity.

4.

The term economic entities is understood as entities conducting economic activity, i.e., production and
service activity, on their own-account in order to earn a profit.

5.

Data presented in the Statistical Review differ in subject and time period depending on frequency and
scope of source documents (reports, research finding and other). Data concerning:
a) data on employed persons, employment as well as wages and salaries – for monthly periods - refer to those units of the national economy, included in enterprises sector, in which the number
of employed persons exceeds 9 persons; data do not include paid employees abroad (excluding
employed persons) and in social and political organizations, trade unions, etc.;
b) data on financial results of non-financial enterprises cover economic units keeping accounting
ledgers (with the exception of units conducting economic activity included, in accordance with
the NACE Rev. 2 in the sections “Agriculture, forestry and fishing” and “Financial and insurance
activities”), in which the number of employed persons exceeds 49 persons;
c) data on sold production of industry and construction, and retail sale of goods cover those
economic units, in which the number of employed persons exceeds 9 persons;

6.

Information relating to the enterprise sector is presented based on the definition of “enterprise”
– introduced by the regulation of the Council (EEC) No. 696/93 of 15 March 1993 on the statistical units
for the observation and analysis of the production system in the Community. In accordance with the above-mentioned Regulation the enterprise is the smallest combination of legal units that is an organizational
unit producing goods or services, which benefits from a certain degree of autonomy in decision-making,
especially for the allocation of its current resources. An enterprise carries out one or more activities
at one or more locations. An enterprise may be a sole legal unit. Enterprise sector includes those
entities, which carry out economic activities in the following areas: forestry and logging; marine fishing;
mining and quarrying; manufacturing; electricity, gas, steam and air conditioning supply; water supply;
sewerage, waste management and remediation activities; construction; wholesale and retail trade; repair
of motor vehicles and motorcycles; transportation and storage; accommodation and food service
activities; information and communication; real estate activities; legal and accounting activities; activities
of head offices; management consultancy activities; architectural and engineering activities; technical testing and analysis; advertising and market research; other professional, scientific and technical
activities; administrative and support service activities; arts, entertainment and recreation; repair
of computers and personal and household goods; other personal service activities.
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7.

The category – Industry – used in the Statistical Review, refers to the NACE Rev. 2 sections: B – “Mining and
quarrying”, C – “Manufacturing”, D – “Electricity, gas, steam and air conditioning supply” and E – “Water
supply; sewerage, waste management and remediation activities”.

8.

In the tables, unless otherwise stated, data in terms of value and structural indicators and index numbers
are presented at current prices.

9.

Data by the NACE Rev. 2 sections, divisions and groups are compiled following the enterprise
(entity)method.

10. Some figures are provisional and may be subject to revision in next editions of the Statistical Review.
Such revised data will be marked with sign “*”.
11. Due to the rounding of data, in some cases sums of components can differ from the amount given
in the item “total”.
12. Relative numbers (indices, percentages) are calculated, as a rule, on the basis of absolute data expressed
with higher precision than that presented in tables.
13. In tables presenting monthly data on the side, when such data are not available, quarterly data are
shown in the line of the month ending a given quarter.
14. Broader information and detailed methodological description are published in methodological volumes
and branch statistical publications of the Statistics Poland.
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1.

On 27 October 2002 (according to the act on system of the Capital City of Warsaw dated 15 March
2002, Journal of Laws No. 41 item 361 with later amendments) warszawski powiat, gminas of warszawski
powiat and districts of Warszawa-Centrum gmina have been cancelled. The Capital City of Warsaw currently constitutes one gmina, treated also as a city with powiat status, with 18 districts.
Data on territorial units areas as of 1 January 2021 (in hectares or in full kilometers) are given on the basis
of the State Border and State Territorial Units Area Register conducted by the Head Office of Geodesy and
Cartography.
Information regarding the geodesic status and directions in land use is classified according to the land
records included in the land register as a result of the regulation of the Minister of Reginal Development and Construction of 29 March 2001 on the classification of registration of land buildings (Journal
of Law 2019 item 393).

2.

Data concerning population have been compiled on the basis of results of Population and Housing
Census 2011 as well current reporting data on vital statistics and population migration.
Data on size and structure of population was prepared using the balance method according to the
national definition of residence. The definition does not include people who have come from abroad for
temporary stay, while include permanent Polish residents staying temporarily abroad (regardless of the
duration of their absence).
Natural increase of the population accounts for the difference between the number of live births and
deaths in a given period.
Infant is a child under the age of 1.
Information on births and deaths (including infant deaths) is presented according to criteria of the definition of infant births and deaths recommended by the World Health Organization (WHO).
Data regarding the vital statistics according to territorial division were compiled as follows: marriages
– according to the husband’s place of residence before the marriage, births – according to the mother’s
place of residence, deaths – according to the place of residence of the deceased.
The working age population refers to males, aged 18–64, and females, aged 18–59. The non-working age
population is defined as the pre-working age population, i.e., up to the age of 17 and the post-working age
population, i.e., 65 and more for males and 60 and more for females.

3.

Data on employed persons include those employed on a full- and part-time basis in the main place
of work.
Employed persons include:
a) persons employed on the basis of a labour contract;
b) owners and co-owners of units engaged in economic activities including contributing family
members;
c) outworkers;
d) agents;
e) members of agricultural production cooperatives.
Data presented in the Review do not include private farms in agriculture or employees of budget entities
conducting activity within the scope of national defence and public safety.
47

METHODOLOGICAL NOTES

4.

Data on average paid employment include persons employed on the basis of a labour contract on a full
and part-time basis, converted to full-time work period.

5.

The data on the unemployed persons registered in the powiat labour offices are presented in accordance with the Act of 20 April 2004 on Promotion of Employment and Labour Market Institutions (Journal
of Laws 2019 item 1482, with later amendments).
Registered unemployment has not include persons who: undergoing traineeships, an internship, person undergoing occupational preparation of adults and social utility works and directed to employment
agency within the framework of activation actions appointment.
For the unemployed graduate is a unemployed person registered within the period of 12 months since the
completion (confirmed with a diploma, certificate, or other document) of school education, occupational
courses of a duration for no less than 24 months, or who in the mentioned period acquired the right to
perform a job as the disabled person.
The unemployed without benefits, are the persons registered in employment offices, in search for work,
who either lost or did not acquire rights to benefits.
Unemployed persons with a specific situation on the labour market are the persons, who are entitled to
priority in appointment for participation in special programmes and who, in accordance to Law on Employment Promotion and Labour Market Institutions, persons fulfilling at least one of the criteria:
a) unemployed persons below 30 years of age,
b) long-term unemployed,
c) unemployed persons over 50 years of age,
d) unemployed persons benefiting from social assistance,
e)	unemployed persons with at least one child under 6 years of age or at least one disabled child
below years of age,
f )	disabled unemployed persons.
The long term unemployed are persons remaining in the register rolls of the powiat labour office for
the overall period of over 12 months during the last two years, excluding the periods of traineeship and
occupational preparation of adult in the workplace.
Registered unemployment rate was compiled as a ratio of the number of registered unemployed persons
to the economically active civilian population, i.e. excluding employees of budgetary entities conducting
activity within the scope of national defence and public safety.
Job offer (vacant place of employment and place of occupational activation) means declaring by the
employer to the powiat labour office:
a)	at least one vacant place of employment or other paid work (i.e. performing work or providing
services on the basis of the civil-legal contracts), in a particular occupation or speciality, in order
to find an appropriate employee,
b)	place of occupational activation, adopted to implementation, such as traineeship, occupational
preparation of adults, social utility work.

6.

Average monthly nominal wage and salary per paid employee are computed assuming the following:
a)	personal wages and salaries, excluding wages and salaries of outworkers and apprentices as well
as persons employed abroad;
b) payments from a share in profit or in the balance surplus of cooperatives;
c) additional annual wages and salaries for employees of budget sphere entities;
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d) fees paid to selected groups of employees for performing work in accordance with labour contract.
7.

Data on average monthly wages and salaries are presented in gross terms.

8.

Presented data concern entities of the national economy entered in the REGON register and include legal persons, organizational entities without legal personality and natural persons conducting economic
activity, classified into particular NACE Rev. 2 sections according to the predominant kind of activity.
The National Official Business Register, hereinafter referred to as REGON, is an administrative register
held by the President of the Statistics Poland. The rules for running the register are defined by the Act of
29 June 1995 on Official Statistics (Journal of Laws 2019 item 649, with later amendments) and the provisions of the regulation of the Council of Ministers of 30 November 2015 (Journal of Laws item 2009, with
later amendments.
The basic function of the REGON register is identification of entities of the national economy, which is accomplished by assigning to them unique identification numbers. In July 2018, entities that have lost legal
capacity under art. 3 of the Act of 28 November 2014 amending the Law on the National Court Register and
certain other laws (Journal of Laws, item 1924) were removed from the REGON register.

9.

Data on financial results of enterprises are presented as prescribed by the Accounting Act of 29 September 1994 (Journal of Laws 2018 item 395, with later amendments).

10. Total revenues (revenues from total activity) include:
a)	net revenues from sale of products, i.e. domestic and export sales of products (finished, semi-finished and services) manufactured by the unit together with packaging, equipment and third
party services if invoiced along with products to customers;
b)	net revenues from sale of goods and materials, i.e. tangible current assets purchased for resale in
the same condition as received and products manufactured by the unit if they are sold in a chain
of own stores along with the third-party goods, as well as amounts due for goods and materials
sold regardless whether or not they have been paid;
c)	other operating revenues, i.e. revenues indirectly related to the unit’s operating activities,
in particular: profit from the disposal of non-financial fixed assets (fixed assets, assets under
construction, intangible assets, real estate investments and rights), assets (cash) obtained free
of charge (including donations), damages, reversed provisions, adjustments of write-offs revaluing
non-financial assets, revenues from social welfare activities, income from rent or lease of fixed
assets or investments in real estate and rights, extraordinary revenues;
d)	financial revenues, i.e. for example amounts due for dividends and share in profit, interest from the
loans granted, interest on term deposits, default interest, profit on disposal of investment (sale),
reduction of revaluation write-offs of investment values in relation to the total or partial termination of causes resulting in permanent loss of their value, positive surplus exchange differences.
11. Total costs (costs of obtaining revenues from total activity) include:
a)	cost of products sold i.e. basic operational costs decreased by the costs of generating benefits for
the need of the unit and corrected by change in stock products;
b)	value of goods and materials sold according to procurement or purchase prices;
c)	other operating cost, i.e. cost indirectly related to the unit’s operating activity, in particular: loss on
disposal of non-financial fixed assets and fixed assets under construction, depreciation of leased
or rented fixed assets, unplanned depreciation (impairment charges), penalties, fines, damages,
receivables written off partially or fully as a result of bankruptcy, composition or restructuring
proceeding, provisions created for certain or highly probable future liabilities (loss on economic
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transactions in progress), write-offs revaluing non-financial assets, costs of maintaining social
facilities, donations or free of charge transferred fixed assets, extraordinary costs;
d)	financial cost, i.e. for example interest on bank credits and loans, interest and discount on bonds
issued by the unit, default interest, loss on disposal of investments, revaluation write-offs of investment values, negative surplus exchange differences.
12. Net revenues from sale and costs of products, goods and materials sold which have an influence on the
financial result are expressed in actual sales prices, taking into account discounts, rebates and reductions, excluding the value added tax (VAT).
13. Financial results:
a)	financial result from the sale of products, goods and materials is the difference between net
revenues from the sale of products, goods and materials and the costs incurred to obtain them
(the costs of products, goods and materials sold);
b)	financial result from other operating activity is the difference between other operating revenues
and the other operating costs. Since 2002 till 2015 this item comprised part of extraordinary events
related to operating activity, whereas since 2016 all kinds of extraordinary events are included into
this item;
c)	financial result from operating activity is the difference between net revenues from the sale of
products, goods and materials, and other operating revenues, and cost of products, goods and
materials sold and other operating costs;
d)

result on financial activity is the difference between the financial revenues and the financial costs;

e)	gross financial result is calculated as the difference of total revenues and total costs – in case of
surplus of total costs over total revenues, the financial result is recorded with the sign “–“;
f )	net financial result is a gross financial result reduced by obligatory encumbrances. Obligatory
encumbrances on gross financial result include corporate income tax and other payments under separate regulations. The income tax affecting the financial result includes current and
deferred part. The deferred part is the difference between deferred income tax provisions and
deferred income tax assets (due to temporary differences between gross financial result and taxable
base, resulting from differences in the time of recognition of revenue and cost in accordance with
accounting regulations and tax provisions) as of the end and beginning of the reporting period.
14. Current assets and liabilities:
a)	current assets are part of unit-controlled property resources used in operating activities of
a reliably determined fair value, arising from past events that will provide the unit with economic
benefits in the future. They include stocks (current tangible assets) and short-term: receivables,
investments and prepayments and accruals;
b)	stocks are tangible current assets, which include: materials – raw materials, primary and auxiliary
materials, semi-finished third-party products, packaging, spare parts and waste; finished products
– final articles, performed services, completed works, including construction and assembly works,
research and development works, design works, geodetic and cartographic works, etc.; semi-finished products and work in progress – unfinished production, i.e. production (services, including
construction works) in progress and semi-finished products of own production; goods for resale
– tangible current assets acquired for resale in unchanged form; advances for deliveries;
c)	short-term receivables cover total receivables from deliveries and services (regardless of their
payment date) and the whole or part of other receivables not included in financial assets that
become due within 12 months from the balance sheet date;
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other short-term investments;
e)	short-term prepayments and accruals include deferred costs and deferred revenues to be settled within 12 months from the balance sheet date, as an equivalent of revenues that are not yet
receivables as of the balance sheet date from the legal point of view;
f )	liabilities are obligations resulting from past events to provide benefits of a reliably determined
value that will result in usage of the entity’s existing or future assets of the unit;
g)	short-term liabilities (excluding special funds) include all liabilities from deliveries and services
and all or part of other liabilities due within 12 months after the balance sheet date;
h)	long-term liabilities other than liabilities from deliveries and services, include liabilities which
become due fully or partially more than 12 months after the balance sheet date.
15. Indices:
a)	gross sales profitability indicator is the relation of the financial result from the sale of products,
goods and materials to the net revenues from the sale of products, goods and materials;
b)	gross turnover profitability indicator is the relation of gross financial result to total revenues;
c)	net turnover profitability indicator is the relation of net financial result to total revenues;
d)	cost level indicator is the relation of total costs to total revenues;
e)	first degree financial liquidity indicator is the relations of short-term investments to short-term
liabilities (excluding special funds);
f )	second degree financial liquidity indicator is the relations of short-term investments and shortterm receivables to short-term liabilities (excluding special funds).
16. Data on the value of sold production of industry (i.e. of mining and quarrying, manufacturing, electricity,
gas, steam and air conditioning supply and also water supply; sewerage, waste management and remediation activities), construction and sale of construction and assembly production are presented excluding VAT and the excise tax, but including the value of subsidies on products and services, in so-called
basic prices.
The value of sales construction and assembly production, expressed in basic prices, is equal to the value
expressed in producer’s prices due to the lack of excise tax and entity subsidies.
17. Data on sold production of industry cover industrial and non-industrial activities of the economic entities
included in the section: “Mining and quarrying”, “Manufacturing” and “Electricity, gas steam and air conditioning supply” and “Water supply; sewerage, waste management and remediation activities”, instead
data on sold production of construction, cover construction and non-construction activities of economic
entities included to the section “Construction”. Data concern:
a)	the value of finished products sold, semi-finished products and parts of own production (regardless of whether or not payments due were received for them);
b)	the value of paid works and services rendered, i.e. both industrial and construction as well
as non-industrial and non-construction;
c)	flat agent’s fee in the case of concluding an agreement on commission terms and full agent’s fee
in the case of concluding an agency agreement;
d)	the value of products in the form of settlements in kind;
e)	products designated for increasing the value of own fixed assets.
Data regarding construction and assembly production sales concern work realized with own resources (i.e.
without subcontractors), domestically on the basis of contract system (i.e. for outside clients) by construction entities, classified according to NACE Rev. 2 in the section “Construction”, consisting in the construction of buildings and structures from site preparation through a wide range of terrestrial work, ground
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worked (zero state), construction of bearing elements, partitions, laying and covering of roofs (raw state)
for assembly, installation and completion work. The pertinent work connected with the building, rebuilding, expansion, restoration, renovation and conservation of permanent and temporary building structures
is included in all of these categories.
18. Data on retail sales cover the sale of consumer and non-consumer goods carried by retail sales outlets,
catering establishments and other sales outlets (i.e. warehouses, stock houses) in quantities indicating
purchases to meet the needs of individual customers.
19. Information regarding dwellings, usable floor space of dwellings concerns dwellings in newly built and
expanded buildings (the portion comprising the expansion) as well as dwellings obtained as a result of
investment adaptations, together with dwellings obtained from conversion as well as from adapting attics and other free spaces.
Data on dwellings are presented by undermentioned forms of construction:
a)	private construction – housing construction realised by natural persons, foundations, churches
and religious associations, designated for the use of the investor,
b)	construction for sale or rent – housing construction realised in order to achieve a profit by various
investors.
Since 2018 data concerning effects of “private construction” realised for sale or rent are included into
the form “construction for sale or rent”,
c)	cooperative construction – housing construction realised by housing cooperatives, designated for
persons being members of these cooperatives. Building with dwellings for sale or rent, for people
who are not members of a cooperative, should be included into the form construction “for sale or
rent”,
d)	municipal construction – primarily with a social intervention character, realised entirely with gmina funds for the residential needs of low income households,
e)	public building society construction – realised by public building societies (operating on a nonprofit basis), utilizing credit from the state bank BGK; dwellings realised by public building societies in order to achieve a profit designated in full for building rental housing should be included
into construction designated for sale or rent,
f )	company construction – realised by companies (of the public or private sector) designated for
meeting the residential needs of the employees of these companies.
20. Tourist accommodation includes:
–	hotel and similar facilities – hotels, motels, boarding houses and other hotel facilities (e.g. facilities
which do not meet requirements for hotels, motels, and boarding houses, but which provide hotel
services – such as road houses, inns as well as other hotel facilities during categorization),
–	other accommodation facilities – excursion hostels, shelters (including school and youth), holiday centers, holiday youth centers, training and recreational centers, creative art centers, hostels,
complexes of tourist cottages, camping sites, tent camp sites, health establishments, rooms for rent,
agrotourism, lodgings and other tourist accommodation facilities not elsewhere classified (e.g. dormitories, boarding schools, sports and recreational centers).
21. An ascertained crime is an event, which after the completion of preparatory proceedings was confirmed as
a crime. In connection with the Criminal Code of 1997 crime is a felony or misdemeanour prosecuted upon
by public accusation or private accusation, in connection with the Penal Fiscal Code – is a fiscal offence.
An ascertained crime in completed preparatory proceeding, in which at least one suspect was found is
a detected crime.
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Data about ascertained crimes since 2014 do not include punishable acts committed by juveniles; in
accordance with the existing methodology, the specification of the number of juveniles committing punishable acts takes place during court proceedings after the Police provides records in juvenile cases
to the family court.
Information regarding ascertained crimes and rates of detectability of delinquents in ascertained crimes
come from police information systems. Data concern cases conducted by the Police or entrusted by the
prosecutor entirely to the Police conduction.
The rate of detectability of delinquents is the relation of the number of detected crimes in a given period
(including those detected after resumption following discontinuance) to the total number of crimes ascertained in a given period, plus the number of crimes recorded in commenced proceedings and discontinued
in previous years due to undetected delinquents.
The Municipal Police of the Capital City of Warsaw was set up on the basis of Number XII/54/91 resolution
of the Municipal Council of 21 January 1991, and it was a continuation of the Municipal Security Service.
The Municipal Police operates on the basis Act of 29 August 1997 on Communities Guards (Journal of Laws
of 2018, item 928, with later amendments) and other commonly binding legal acts and is subordinated to
the President of the Capital City of Warsaw.
Fire is out-of-control burning process in places not suitable for this.
Local threats are events different from fires being a result of civilization development, human activity and
forces of nature, creating threat to live, health, property or environment.
False alarms are calls for incidents which actually have not occurred or have occurred but rescue action
was not needed.
Data concerning activity of the State Fire Service are given according to the respective regulation of
the Minister of the Interior and Administration of 18 February 2011 on rules of organization of the national
system of rescue and fire extinguishing (Journal of Laws No. 46, item 239).
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