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Położenie i podział administracyjny

Jednostki administracyjne wojew�dztwa w 2021 r.
Stan w dniu 31 grudnia

najdalej wysunięte punkty granicy wojew� dztwa
gm. w. – gmina wiejska
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2 441 447 ha

847 117 ha

217 338 ha

42 641 ha
pozostałe grunty  7 304 ha
(0,2%)

grunty pod wodami (1,2%)

grunty zabudowane
i zurbanizowane (6,1%)

grunty le�ne
(23,8%)

grunty rolne
(68,7%)

Powierzchnia geodezyjna według kierunk�w wykorzystania
Stan w dniu 1 stycznia 2021 r.

Geografia. �rodowisko

Powierzchnia w km   (stan w dniu 01.01.2021 r.)

Najwyżej położony punkt – w m n.p.m.

Najniżej położony punkt – w m n.p.m.

Najdłuższa rzeka – w km

Największe jezioro – powierzchnia w ha

Najgłębsze jezioro – głęboko�	 max. w m Lucie� skie

Zdworskie

Wisła

osiedle Radziwie
gm. m. Płock

Hucisko gm. m-w.
Szydłowiec

35558

407

54

288,4

352,5

34,5
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Geografia. �rodowisko

�cieki przemysłowe i komunalne

20212020

Pob� r wody na potrzeby gospodarki narodowej
i ludno�ci w hm

na 1 mieszka� ca w m

Zużycie wody na potrzeby gospodarki narodowej
i ludno�ci na 1 km  w dam

Przemysłowe Komunalne

odprowadzone do w� d
lub do ziemi

oczyszczane

2084  hm

2364  hm

43 hm

44 hm

229 hm

232 hm

220 hm

222 hm

a

a

a Łącznie z wodami chłodniczymi, nie wymagającymi oczyszczania (w 2020 r. – 2033 hm  ,
w 2021 r. – 2312 hm  ) .

Ludno�� korzystająca z oczyszczalni �ciek�w w 2021 r.

W % ludno�ci og� łem:

80,0–99,9
60,0–79,9
40,0–59,9
28,6–39,9

wojew� dztwo = 74,7%

2498,2 2852,3

453 517

68,6 78,5

W nawiasach podano liczbę powiat� w.

2020 2021

(6)
(11)
(17)
(8)

3
3
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a

b

b

b
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Geografia. �rodowisko

20212020

Odpady wytworzone (w ciągu roku;
z wyłączeniem odpad� w komunalnych) w tys. ton

w tym poddane odzyskowi

Odpady wytworzone na 1 km  w tonach

Odpady komunalne odebrane lub zebrane   (w ciągu roku) w tys. ton:

zmieszane

zebrane selektywnie

Odpady komunalne   z gospodarstw domowych
na 1 mieszka� ca w kg

Struktura odpad�w komunalnych odebranych
lub zebranych selektywnie

2020

2021

zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

tworzywa sztuczne

biodegradowalne

papier i tektura

zmieszane odpady opakowaniowe

metale

szkło

inne

wielkogabarytowe

a We własnym zakresie przez wytw� rcę. b Dane szacunkowe.

Emisja gł�wnych zanieczyszcze� powietrza (w tys. ton) z zakład�w
szczeg�lnie uciążliwych dla czysto�ci powietrza w 2021 r.

Zanieczyszczenia zatrzymane w %
zanieczyszcze� wytworzonych w 2021 r.

11,9 23,9 22,9 33381,4

liczba zakład� w
136

pyłowe

gazowe (bez CO )2

99,9%

81,5%

299 304

685,9 739,0

1193,3 1231,6

6048,0 6288,9

863,0 680,8

170,1 176,9

0,2

3,9 6,6 12,7 14,6 12,1 32,0 17,1

0,7

0,7 0,3

2,9 6,5 11,5 14,5 12,5 34,4 16,7
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Geografia. �rodowisko

20212020

Produkcja energii elektrycznej og� łem w GWh
w tym:

elektrownie wodne i na paliwa odnawialne

z odnawialnych no�nik� w energii

Zużycie energii elektrycznej w GWh

Struktura zużycia energii elektrycznej według sektor�w
ekonomicznych

Odpady komunalne zebrane w 2021 r.

sektor przemysłowy

sektor transportowy

gospodarstwa domowe

rolnictwo

sektor energetyczny
pozostałe zużycie

168–199    (5)
200–299  (15)
300–399  (14)
400–468   (8)

Na 1 mieszka� ca w kg:

wojew� dztwo = 357 kg

2020

2021

30365,5 32720,0

1382,6 1600,0

1984,1 2011,1

29217 30146

W nawiasach podano liczbę powiat� w.

35,7% 17,1% 15,4% 4,6%

1,0%

1,0%

26,2%

35,1% 17,1% 15,9% 4,8% 26,1%
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Geografia. �rodowisko

Nakłady na �rodki trwałe służące ochronie �rodowiska
na 1 mieszka� ca w 2021 r.

zł
701–1197   (2)
301– 700   (7)
201– 300   (8)
101– 200  (13)
27– 100  (12)

Struktura nakład�w na �rodki trwałe służące
ochronie �rodowiska w 2021 r.

Ochrona r� żnorodno�ci biologicznej
i krajobrazu

Zmniejszenie hałasu i wibracji

Gospodarka odpadami,
ochrona i przywr� cenie warto�ci
użytkowej gleb, ochrona w� d
podziemnych i powierzchniowych

Ochrona powietrza atmosferycznego
i klimatu

Gospodarka �ciekowa i ochrona w� d

Pozostałe 2,2%

11,7%

0,1%

0,1%

wojew� dztwo = 425 zł

W nawiasach podano liczbę powiat� w.

41,6%

44,3%
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Geografia. �rodowisko

Nakłady na �rodki trwałe służące gospodarce wodnej
na 1 mieszka� ca w 2021 r.

zł
201–405    (2)
101–200  (10)
61–100    (8)
31– 60   (10)
9– 30   (11)

Struktura nakład�w na �rodki trwałe służące gospodarce
wodnej w 2021 r.

Regulacja i zabudowa rzek i potok� w

Zbiorniki i stopnie wodne

Obwałowania przeciwpowodziowe

Stacje uzdatniania wody

Ujęcia i doprowadzenia wody

Stacje pomp na zawalach
i obszarach depresyjnych

5,9%

2,3%

0,6%

0,1%

33,5%

57,7%

wojew� dztwo = 83 zł

W nawiasach podano liczbę powiat� w.

zjawisko nie wystąpiło (1)
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Ludno��

2020 2021

Ludno�	 w tys. (stan w dniu 31.12.)

Ludno�	 na 1 km   (stan w dniu 31.12.)

w tym kobiety

Mediana wieku (stan w dniu 31.12.)

kobiety

kobiety

mężczy�ni

mężczy�ni

Przeciętne dalsze trwanie życia w momencie urodzenia

5517,6 5512,8

2875,3 2873,4

155 155

Ludno�� według grup wieku i miejsca zamieszkania w 2021 r.
Stan w dniu 31 grudnia

Liczba ludno�ci w wieku nieprodukcyjnym na 100 os�b
w wieku produkcyjnym w 2021 r.
Stan w dniu 31 grudnia

Miasta Wie�85 lat i więcej

80–84

75–79

70–74

65–69

60–64

55–59

50–54

45–49

40–44

35–39

30–34

25–29

20–24

15–19

10–14

5–9

0–4

przedprodukcyjny poprodukcyjnywiek

33 37

0 050 50100 100150 150200 200250 250300 300

40,6 40,9

42,1 42,4

39,1 39,4

80,9 80,0

72,8 71,6
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Ludno��

Ruch naturalny na 1000 ludno�ci

Małże� stwa zawarte w 2021 r. według poprzedniego stanu
cywilnego nowoże� c�w w % og�łu zawartych małże� stw

2020

2020 2020

2021

2021 2021

kawaler/panna

wdowiec/wdowa

rozwiedziony/
rozwiedziona

Wsp�łczynnik dzietno�ci �redni wiek kobiet w momencie
urodzenia pierwszego dziecka

1,43 1,39 29,5 29,7

Ludno��

Małże� stwa Rozwody Urodzenia żywe Zgony

3,84

1,46

10,27

12,23

4,53

1,65

9,78

13,33

84,9

13,7

1,4

85,2

13,2

1,6
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Ludno��

Typy rozwoju ludno�ciowego gmin
według metody Webba w 2021 r.

wojew� dztwo = E
PN=-3,54
SM=2,36

‰
‰

przyrost naturalny (PN)

saldo migracji (SM)

Typ:
A
B
C
D
E
F
G
H

Typ:

Gminy zaludniające się

Gminy wyludniające się

A
B
C
D

E
F
G
H

+PN  >  |–SM|

+PN  >    +SM
+PN  <    +SM

|–PN|  <    +SM

|–PN|  >     +SM

|–PN|  >   |–SM|
|–PN|  <   |–SM|

+PN  <    |–SM|

gmina w stanie
przej�ciowym (9)

W nawiasach podano liczbę gmin.

(1)
(1)

(17)
(48)
(62)

(133)
(42)

(1)



napływ odpływ

0

Ludno��

Migracje wewnętrzne i zagraniczne ludno�ci na pobyt stały
według grup wieku w 2021 r.

Migracje wewnętrzne ludno�ci na pobyt stały według obecnego
i poprzedniego wojew�dztwa zamieszkania w 2021 r.

0–9 10–19 20–29 30–39 40–49 50–59 60 lat i więcej

saldo migracji

5000

10000

15000

20000

25000

0 1 2 3 4 5 tys.

odpływ
napływ
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Edukacja

2020/21 2021/22

Placówki wychowania przedszkolnego

w tym przedszkola

Dzieci w placówkach wychowania
przedszkolnego w tys.

w tym w wieku:

5 lat

6 lat

w tym w przedszkolach

Dzieci w przedszkolach:

na 1000 dzieci w wieku:

3–5 lat

3–6 lat

na 1 przedszkole

3691 3687

2154 2189

232,5 239,4

59,2 60,1

58,5 60,5

184,7 191,4

790 808

732 752

86 87

Wychowanie przedszkolne w roku szkolnym 2021/22

M.st. Warszawa = 1157

Liczba
placówek

Odsetek dzieci w wieku 3–6 lat
objętych wychowaniem
przedszkolnym:

100,1–117,1
90,1–100,0
80,1– 90,0
70,1– 80,0

194

0

województwo = 94,0

W nawiasach podano liczbę powiat� w.

(5)
(13)
(17)
(7)



13

a

a

c

b

a

Edukacja

2020/21 2021/22

Szkoły podstawowe

placówki

placówki

podstawowych

uczniowie w tys.

uczniowie w tys.

liceach ogólnokształcących

absolwenci   w tys.

absolwenci   w tys.

technikach

branżowych I stopnia

Szkoły ponadpodstawowe

Uczniowie na 1 oddział w szkołach dla dzieci i młodzieży

a Z poprzedniego roku szkolnego. b Łącznie z policealnymi. c Bez szkół specjalnych.

50,0 54,2

1926 1916

476,2 483,3

1219 1197

273,7 283,0

55,2 58,9

18 18

26 26

24 24

22 22

Struktura uczniów szkół ponadpodstawowych   według typów
szkół w roku szkolnym 2021/22

34,1%

57,2%

8,7%

Technika

Licea ogólnokształcące

Branżowe szkoły I i II stopnia
c

b

a Bez policealnych. b Łącznie z ogólnokształcącymi szkołami artystycznymi dającymi uprawnienia
zawodowe. c Łącznie ze specjalnymi szkołami przysposabiającymi do pracy.

Uwaga do str. 14. Informacje o studentach i absolwentach dotyczą szkół wyższych, które złożyły
sprawozdania statystyczne.



12,2

16,1

7,0

6,5

2,3

8,9

24,7

10,4

4,6

514

a

a

a

ab

Uczelnie

Studenci   w tys.

w tym cudzoziemcy

na studiach: stacjonarnych

niestacjonarnych

Studenci   na 10 tys. ludno�ci (bez cudzoziemc� w)

kobiety

mężczy�ni

Absolwenci     w tys.

2020 2021

a Uczelnie oraz studenci według stanu w dniu 31 grudnia; według faktycznej lokalizacji jednostek
organizacyjnych. b Absolwenci, kt� rzy uzyskali dyplomy uko� czenia studi� w w okresie od 1 stycznia
do 31 grudnia.

% og� łu student� w wszystkich kierunk� w mężczy�ni/kobiety na 10 student� w

91 89

250,0 254,7

24,9 26,6

149,6 151,0

100,4 103,7

408 414

442 451

371 373

56,0 57,7

Kształcenie

Nauki humanistyczne i sztuka

Biznes, administracja i prawo

Usługi

Nauki społeczne, dziennikarstwo
i informacja

Technika, przemysł, budownictwo

Zdrowie i opieka społeczna

Studenci   według wybranych grup kierunków kształcenia
w roku akademickim 2021/22

a

Nauki przyrodnicze, matematyka
i statystyka

Technologie teleinformacyjne

Rolnictwo 1,8

Edukacja
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Rynek pracy. Wynagrodzenia
Na podstawie badania aktywno�ci ekonomicznej ludno�ci

2020 2021

Aktywni zawodowo w tys.

w tym kobiety

w tym kobiety

w tym kobiety

w tym kobiety

pracujący

bezrobotni

Bierni zawodowo w tys.

Wsp� łczynnik aktywno�ci zawodowej w %

Wska�nik zatrudnienia w %

Stopa bezrobocia w %

2590 2662

1208 1247

2501 2588

1170 1218

89 74

39 29

1733 1641

1072 1020

59,9 61,9

57,8 60,1

3,4 2,8

a Osoby w wieku 15–74 lata.

Wska
niki aktywno�ci zawodowej ludno�ci (w %)
w wieku 15–89 lat według BAEL w 2021 r.

Wsp�łczynnik aktywno�ci zawodowej i wska
nik zatrudnienia
(w %)

Wsp� łczynnik aktywno�ci
zawodowej

Wska�nik zatrudnienia Stopa bezrobocia

Miasta Wie�
62,7 60,4 58,661,0

3,12,6

2020 kwartały 2021

wsp� łczynnik aktywno�ci zawodowej wska�nik zatrudnienia

60,8

59,4
59,9 59,6

61,4
62,1 62,2 61,7

58,5
57,2

57,9 57,7

59,3
60,4 60,5 60,3

01-03 04-06 07-09 10-12 10-1201-03 04-06 07-09

w wieku 15–89 lat
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Rynek pracy. Wynagrodzenia

2020 2021

Pracujący   w gospodarce narodowej w tys.

w tym kobiety

Pracujący   na 1000 ludno�ci

Przyjęci do pracy   w tys. (w ciągu roku)

w tym podejmujący pierwszą pracę

Zwolnieni   z pracy w tys. (w ciągu roku)

w tym zwolnieni w drodze wypowiedzenia
przez zakład pracy

Bezrobotni zarejestrowani   w tys. 146,4 129,2

a Stan w dniu 31 grudnia; według faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalno�ci; bez podmiot� w
gospodarczych o liczbie pracujących do 9 os� b oraz gospodarstw indywidualnych w rolnictwie.
b Dane dotyczą pełnozatrudnionych; bez podmiot� w gospodarczych o liczbie pracujących do 9 os� b.
c Stan w dniu 31 grudnia.

Stopa bezrobocia rejestrowanego w 2021 r.
Stan w dniu 31 grudnia

%
20,1–26,3
15,1–20,0
10,1–15,0
5,1–10,0
1,7– 5,0

wojew� dztwo = 4,7%

1700,3 1751,1

881,3 908,3

308 318

501,9 529,3

122,6 101,4

475,7 486,9

46,1 30,3

W nawiasach podano liczbę powiat� w.

(1)
(5)
(9)

(16)
(11)
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Rynek pracy. Wynagrodzenia

Struktura pracujących  według sekcji w 2021 r.

Odchylenia względne przeciętnych miesięcznych wynagrodze�
brutto  od przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej
wojew�dztwa według wybranych sekcji w 2021 r.

0,4%

22,3% 30,9% 8,0% 38,4%

Rolnictwo, le�nictwo,
łowiectwo i rybactwo

Przemysł
i budownictwo

Handel; naprawa pojazd� w
samochodowych ; transport
i gospodarka magazynowa;
zakwaterowanie i gastronomia ;
informacja i komunikacjaDziałalno�	 finansowa

i ubezpieczeniowa;
obsługa rynku nieruchomo�ci Pozostałe usługi

�

�

�

�

�

�

a Stan w dniu 31 grudnia; według faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalno�ci; bez podmiot� w
gospodarczych o liczbie pracujących do 9 os� b oraz gospodarstw indywidualnych w rolnictwie.

b
Przeciętne miesięczne
wynagrodzenia brutto

w zł

Odchylenia
w %

Rolnictwo, le�nictwo, łowiectwo i rybactwo

Przetw� rstwo przemysłowe

Budownictwo

Handel; naprawa pojazd� w
samochodowych

Transport i gospodarka magazynowa

Zakwaterowanie i gastronomia

Informacja i komunikacja

Działalno�	 finansowa i ubezpieczeniowa

Obsługa rynku nieruchomo�ci

Działalno�	 profesjonalna, naukowa
i techniczna
Administrowanie i działalno�	 wspierająca

Edukacja

Administracja publiczna i obrona narodowa;
obowiązkowe zabezpieczenia społeczne

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna

Działalno�	 związana z kulturą, rozrywką
i rekreacją

Pozostała działalno�	 usługowa

a Bez podmiot� w gospodarczych o liczbie pracujących do 9 os� b. b Przeciętne miesięczne
wynagrodzenie brutto w wojew� dztwie mazowieckim w 2021 r. wyniosło 7108,20 zł.

5895,05

6276,49

7085,58

7017,60

5509,93

4552,88

10887,93

10519,20

7960,22

9809,11

4977,64

5893,75

7707,59

6977,14

5864,05

5709,24

0 20 40 60-20-40
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Rynek pracy. Wynagrodzenia

Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto   w 2021 r.

�wiadczenia społeczne

8,2
0

-34,7
4642,61–5000,00 (14)
5000,01–5500,00 (12)
5500,01–6000,00  (7)
6000,01–6500,00  (3)
6500,01–7687,58   (6)

W zł:

a Bez podmiot� w gospodarczych o liczbie pracujących do 9 os� b. b Przeciętnych miesięcznych
wynagrodze� brutto od przeciętnego wynagrodzenia w wojew� dztwie.

2020 2021

Przeciętna liczba emeryt� w i rencist� w w tys.

pobierających emerytury i renty wypłacane
przez ZUS

rolnik� w indywidualnych

Przeciętna miesięczna emerytura i renta brutto w zł:

wypłacana przez ZUS

rolnik� w indywidualnych a

a Łącznie z wypłatami z pozarolniczego systemu ubezpiecze� społecznych, w przypadku łączenia
uprawnie� do �wiadcze� z tego systemu z uprawnieniami do �wiadcze� z Funduszu Emerytalno-
-Rentowego.

wojew� dztwo = 7108,20 zł

1197,9 1194,8

1031,6 1035,5

166,4 159,3

2487,78 2664,09

1350,09 1405,54

W nawiasach podano liczbę powiat� w.

Odchylenia względne
w %

b



19

Ceny

2020 2021

Wska�niki cen towar� w i usług konsumpcyjnych rok poprzedni=100

Og� łem

w tym:

Żywno�	 i napoje bezalkoholowe

Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe

Odzież i obuwie

Mieszkanie

Zdrowie

Transport

Rekreacja i kultura

Edukacja

Przeciętne ceny producent�w  niekt�rych wyrob�w spożywczych

Chleb
pszenno-żytni

za 1 kg

Kurczęta
patroszone

za 1 kg

Szynka wieprzowa
gotowana

za 1 kg

�led� solony,
niepatroszony

za 1 kg

Mleko krowie
3,0–3,5%

w kartonie
za 1 l

Jaja kurze �wieże
za 1 szt.

Kasza gryczana
prażona cała

za 1 kg

Mięso wołowe
bez ko�ci (z ud�ca)

za 1 kg

Sok jabłkowy
w kartonie

za 1 l

Mieszanka mrożona
marchew i groszek

za 1 kg

a Przeciętne ceny producent� w dotyczą rynku krajowego.

4,60zł
4,94 zł

6,06zł
7,25 zł

0,39 zł
0,42 zł

2,37zł
2,44 zł

6,51 zł
7,31 zł

4,78 zł
6,37 zł

24,39 zł
25,35 zł

4,68 zł
4,68 zł

2,09 zł
2,35 zł

29,58 zł
31,38 zł

9,56 zł
9,63 zł

2020
2021

Olej rzepakowy
konfekcjonowany

za 1 l

106,2 103,7

103,7 104,8

95,4 111,7

105,3 103,7

105,0 106,1

96,9 100,7

104,5 102,2

104,9 103,1

103,3 104,9

a

MLEKO
3,0-3,5%

TŁUSZCZU

KASZA

SOK



a

b

c

d

520

Gospodarstwa domowe

2020 2021

Przeciętna liczba os� b w gospodarstwie domowym

Przeciętny miesięczny doch� d rozporządzalny
na 1 osobę w gospodarstwie domowym w zł

w tym doch� d do dyspozycji

Przeciętne miesięczne wydatki na 1 osobę
w gospodarstwie domowym w zł

Struktura przeciętnych miesięcznych wydatk�w na 1 osobę
w gospodarstwie domowym w 2021 r. (w % wydatk�w og�łem)

Przeciętne miesięczne spożycie niekt�rych artykuł�w na 1 osobę
w gospodarstwie domowym w 2021 r.

Edukacja Odzież i obuwie Zdrowie Rekreacja i kultura

Transport i łączno�	 Mieszkanie

Pozostałe wydatki

a Żywno�	; napoje bezalkoholowe
i alkoholowe oraz wyroby tytoniowe

a Użytkowanie i wyposażenie, no�niki energii.

Wzrost/spadek spożycia
w stosunku do 2020 r.

Pieczywo
i produkty zbożowe

Mięso

Mleko

Jaja

Oleje i tłuszcze

Owoce

Warzywa

Wody mineralne
i �r� dlane

4,97 kg

4,43 kg

2,68 l

10,43 szt.

0,89 kg

4,21 kg

7,18 kg

6,17 l

4,8%

5,5%

6,0%

3,7%

5,3%

3,7%

6,0%

0,3%

a Bez mąki ziemniaczanej. b Łącznie z boczkiem surowym. c Bez zagęszczonego i w proszku.
d Łącznie z nasionami i pestkami jadalnymi.

2,49 2,45

2240,52 2450,37

2190,56 2394,84

1443,01 1508,28

2,0%

4,6%6,3%7,0% 13,7% 23,8% 26,3% 16,1%



Mieszkania. Infrastruktura komunalna

2020 2021

Zasoby mieszkaniowe   na 1000 ludno�cia

Mieszkania oddane do użytkowania na 1000 ludno�ci

rynek pierwotny

rynek wt� rny

Mieszkania oddane do użytkowania na 1000
zawartych małże� stw

Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
oddanego do użytkowania w m 2

�rednia cena za 1 m   lokali mieszkalnych sprzedanych w ramach transakcji
rynkowych w zł:

2

a Stan w dniu 31 grudnia; na podstawie bilansu.

Mieszkania oddane do użytkowania na 1000 ludno�ci w 2021 r.

Zużycie w gospodarstwach domowych na 1 mieszka� ca

1,7– 4,0
4,1– 6,0

8,1–10,0
10,1–13,8

6,1– 8,0

2020 2021

Wody z wodociąg� w Energii elektrycznej Gazu z sieci

wojew� dztwo = 8,1

339,2 m

338,1 m

8,4 8,1

2202 1777

83,9 91,2

7229 7790

8112 8984

432,8 .

944,1 kWh

965,3 kWh

1778,5 kWh

2069,0 kWh

21

W nawiasach podano liczbę powiat� w.

(6)
(2)
(6)

(14)
(14)
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Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Pracownicy medyczni w 2020 r.

Lekarze Lekarze
denty�ci

Pielęgniarki
i położne

Fizjoterapeuci Diagno�ci
laboratoryjni

Farmaceuci

2020 2021

Szpitale og� lne (stan w dniu 31.12.):

zakłady

ł� żka na 10 tys. ludno�ci

na 10 tys. ludno�ci

leczeni (bez międzyoddziałowego ruchu chorych w ciągu roku)

na 1 ł� żkoa

przeciętny pobyt chorego w dniach

Zespoły ratownictwa medycznego

Szpitalne oddziały ratunkowe

Izby przyję	

Lotnicze pogotowie ratunkowe

Osoby, kt� rym udzielono �wiadczenia
zdrowotnego w miejscu zdarzenia na 1000 ludno�ci

a Bez ł� żek i inkubator� w dla noworodk� w na oddziałach neonatologicznych.

118 118

44,0 45,5

5,1 5,2

Porady udzielone w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej
na 1 mieszka� ca 2020 2021

Porady: w podstawowej
opiece zdrowotnej

specjalistyczne stomatologiczne

1553 1688

38,4 40,7

200 202

31 32

11 10

3 3

69,8 76,8

15186 1833 31863 4556 2049 4352

3,6 4,1 3,6
4,2

0,8 0,9



a

a

b b

b b

Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Miejsca w żłobkach i klubach dziecięcych w 2021 r.
Stan w dniu 31  grudnia

Na 1000 dzieci
w wieku do lat 3:

zjawisko nie wystąpiło
28– 50

201–302

51–100
101–150
151–200

2020 2021

Wydatki na �wiadczenia wychowawcze  w mln zł

Przeciętna miesięczna liczba dzieci, na kt� re rodziny
otrzymują �wiadczenia wychowawcze   w tys.

Rodziny posiadające Kartę Dużej Rodziny w tys.

a

a

a W ramach programu „Rodzina 500+”.

2020 2021

Plac� wki/rodziny

Wychowankowie/
dzieci

Plac� wki
wsparcia
dziennego

Plac� wki
opieku� czo-
-wychowawcze

Rodziny
zastępcze

a Stan w dniu 31 grudnia. b W wieku do 25 lat.

Rodzinne
domy
dziecka

wojew� dztwo = 189

278

259

131

137

4037

4013

6956

6714

1624

1650

5479

5511

430

507

63

72

6264,1 6270,7

1034,9 1037,0

138,3 151,7

23

W nawiasach podano liczbę powiat� w.

(5)
(7)
(7)

(17)
(4)



a

a

a

a

b

b

b

b

5

2020 2021

Kultura

a Stan w dniu 31 grudnia. b W ciągu roku.

Biblioteki publiczne i filie

księgozbi� r na 1000 ludno�ci w wol.

czytelnicy   na 1000 ludno�ci

wypożyczenia   księgozbioru w wol.:

na 1000 ludno�ci

na 1 czytelnika

Teatry i instytucje muzyczne

miejsca na 1000 ludno�ci

miejsca na 1000 ludno�ci

widzowie i słuchacze   na 1000 ludno�ci

widzowie  na 1000 ludno�ci

Kina stałe

Muzea  i oddziały muzealne

zwiedzający  na 1000 ludno�ci

Abonenci na 1000 ludno�ci
Stan w dniu 31 grudnia

Radiowi Telewizyjni 2020

2021
161

157

154

150

2722 1372 353976 2285

23,7 6,7 5,240,8 5,3

udział uczestnik� w w % og� łu

liczba imprez
10

Imprezy i ich uczestnicy w centrach kultury, domach, o�rodkach
kultury, klubach i �wietlicach według wybranych rodzaj�w w 2021 r.

Koncerty Pokazy
teatralne

WarsztatyFestiwale
i przeglądy
artystyczne

Wystawy Prelekcje,
spotkania,
wykłady

1260

143 143

674

9,5 9,6

86 81

141

3173

946 941

14,1 16,8

1981

284 253

3,7 3,7

36 36

24

5268

3,8

956

1830

3187

139

2328



10

5

0

%

25

9,7%

12,5%

6,7%

5,8%

8,4%

6,2%

2,8%

4,0%
5,0%

a Stan w dniu 31 lipca. b W ciągu roku.

Tury�ci zagraniczni w turystycznych obiektach noclegowych
według wybranych kraj�w w 2021 r.

Turystyka

20212020

Turystyczne obiekty noclegowe

korzystający   z nocleg� w w tys.

korzystający   z nocleg� w w tys.

Korzystający   z nocleg� w na 1000 ludno�ci

udzielone   noclegi w tys.

udzielone   noclegi w tys.

w tym hotele

Miejsca noclegowe   na 10 tys. ludno�ci

a

b

b

b

a

b

b

Og� łem= 527542

383 549

108,8 118,4

2782,8 4000,9

1710,5 2510,0

246 252

4057,9 5475,9

2116,5 3027,3

561 558



a
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Społecze� stwo informacyjne

20212020

Przedsiębiorstwa   (w % og� łu przedsiębiorstw):a

b

posiadające własną stronę internetową

kupujące usługi w chmurze

wyposażające swoich pracownik� w
w urządzenia przeno�ne

Gospodarstwa domowe   (w % og� łu gospodarstw domowych):

odsetek os� b korzystających z usług
administracji publicznej za pomocą Internetu

z dostępem do Internetu

odsetek os� b korzystających regularnie
z Internetu co najmniej raz w tygodniu

a Dane dotyczą podmiot� w gospodarczych, w kt� rych liczba pracujących przekracza 9 os� b.
b Dane dotyczą gospodarstw domowych z co najmniej jedną osobą w wieku 16–74 lata.

Przeznaczenie stron internetowych w przedsiębiorstwach

Cele wykorzystania Internetu na użytek prywatny przez osoby
w wieku 16–74 lata w 2021 r. (w % og�łu os�b w tym wieku)

76,0 76,1

34,5 38,8

81,3 82,9

52,4 55,3

92,5 95,3

85,8 89,9

Bankowo�	
internetowa

(59,8%)

Prezentacja
wyrob� w,
katalog� w
lub cennik� w

Umożliwienie
użytkownikom
zamawiania
produkt� w
według własnej
specyfikacji

2020 2021

9,5 9,2

Zamawianie
lub rezerwa-
cja on-line

Informacje
o wolnych
stanowiskach
pracy i przesy-
łanie doku-
ment� w apli-
kacyjnych
on-line

Linki lub odwo-
łania do profili
przedsiębior-
stwa w mediach
społeczno-
�ciowych

Personalizacja
strony dla
stałych
użytkownik� w

Korzystanie z poczty
elektronicznej

(77,4%)

Wyszukiwanie
informacji o towarach

lub usługach
(73,4%)

Oglądanie telewizji
na żądanie
np. Netflix,

Showmax, HBO
(38,9%)

Korzystanie
z serwis� w

społeczno�ciowych
(63,8%)

Umieszczanie na stronie
internetowej stworzonych

przez siebie tekst� w, zdję	,
muzyki, film� w

(22,2%)

Słuchanie muyki
pobranej lub

w formie streamingu
(51,6%)

0

20

40

60

80 Czytanie on-line
wiadomo�ci, gazet

lub czasopism
(77,4%)

69,9 70,0

12,7 11,7 17,0 16,4
29,2 29,1 34,0 34,6



ab
b

b
d

b

e

c

Rolnictwo

2020 2021

1,5%
0,1% 1,5%

Zwierzęta gospodarskie     w przeliczeniowych
sztukach dużych na 100 ha UR   (stan w czerwcu)

Zużycie nawoz� w mineralnych lub chemicznych
w przeliczeniu na czysty składnik na 1 ha UR   w kg

a Bydło, trzoda chlewna, owce i konie. b Użytki rolne według stanu w dniu 1 czerwca 2020 r.
c Do przelicze� przyjęto stan koni z 2020 r. d Łącznie z wieloskładnikowymi. e Dane Powszechnego
Spisu Rolnego 2020. f W wadze bitej ciepłej.

a Dane Powszechnego Spisu Rolnego 2020.

a Dane Powszechnego Spisu Rolnego 2020.

Struktura powierzchni użytk�w rolnych   w 2020 r.
Stan w czerwcu

Użytki rolne w dobrej kulturze rolnej:

pod zasiewami

grunty ugorowane

uprawy trwałe

ogrody przydomowe

Pozostałe użytki rolne

łąki i pastwiska trwałe

64,8% 26,2%5,8%

116,7 .

57,4 57,1

27

a

aPowierzchnia zasiew�w   w 2020 r.
Stan w czerwcu

Zboża Rzepak i rzepik Ziemniaki Buraki cukrowe

Warzywa gruntowe Pozostałe uprawy

70,0% 4,4%

2,0% 1,5%
1,6%

20,5%

Produkcja na 1 ha UR  :

żywiec rze�ny   w kg

w tym:

wołowy

wieprzowy

mleko krowie w l

f 753,3 664,7

47,0 48,3

147,3 155,2

1555,4 1703,6



Ziemniaki

528

Struktura towarowej produkcji rolniczej w 2020 r.

Produkcja zwierzęca Produkcja ro�linna

Zboża

Przemysłowe
Warzywa

Owoce
Pozostałe

Bydło

Trzoda chlewna
Dr� b

Mleko krowie
Jaja kurze
Pozostałe

67,0% 33,0%

Rolnictwo

5,4%
10,4%

27,6%

18,9%

3,7% 1,5%

4,8%

2,5%
2,0%

12,1%

9,7%

2,0%

Struktura bydła według grup wiekowo-użytkowych w 2021 r.
Stan w dniu 1 grudnia

Struktura trzody chlewnej według grup produkcyjno-
-użytkowych w 2021 r.
Stan w dniu 1 grudnia

Prosięta do 20 kg

Cielęta w wieku
poniżej 1 roku

Trzoda chlewna na ch� w

Warchlaki od 20–50 kg

Młode bydło w wieku
1–2 lat

Trzoda chlewna na ub� j

Bydło w wieku
2 lat i więcej

26,0% 28,8% 45,2%

11,0% 36,3% 48,5% 4,2%

Zużycie nawoz�w mineralnych i wapniowych w tys. ton
w przeliczeniu na czysty składnik   w 2020 r.

119,2

45,0
67,5

140,3

Azotowe Fosforowe Potasowe Wapniowe

a Dane Powszechnego Spisu Rolnego 2020.

a



ab

ab

Przemysł i budownictwo

2019 2020

Produkcja sprzedana w przetw�rstwie przemysłowym
według wybranych dział�w (w % og�łem) w 2020 r.

a

Wyrob� w z pozostałych
mineralnych surowc� w

niemetalicznych

Wyrob� w
z metali

Komputer� w,
wyrob� w elektro-

nicznych i optycznych

�

Wyrob� w z gumy
i tworzyw

sztucznych

Urządze�
elektrycznych

Chemikali� w
i wyrob� w

chemicznych

Artykuł� w
spożywczych

Papieru
i wyrob� w
z papieru

2020 2021

Produkcja budowlano-montażowa     (ceny bieżące):

w milionach zł

na 1 mieszka� ca w zł

3,1% 4,6%

7,0% 7,0%

5,0%

7,6%

3,4%

Struktura produkcji budowlano-montażowej     według rodzaju
obiekt�w budowlanych w 2021 r.

Budynki mieszkalne

Budynki niemieszkalne

Infrastruktura transportu

Rurociągi, linie telekomunikacyjne
i elektroenergetyczne

Kompleksowe budowle na terenach
przemysłowych

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe

15,8

28,1

39,3

11,1

4,9

0,8

0 100%

a Dane dotyczą podmiot� w gospodarczych, w kt� rych liczba pracujących przekracza 9 os� b.
b Wykonana przez przedsiębiorstwa mające siedzibę zarządu na terenie wojew� dztwa
mazowieckiego, siłami własnymi (bez podwykonawc� w).

Produkcja sprzedana przemysłu   w mln zł
(ceny bieżące)

w tym przetw� rstwo przemysłowe w %

na 1 zatrudnionego w zł (ceny bieżące)

na 1 mieszka� ca w zł (ceny bieżące)

a

wzrost/spadek w p.proc. w stosunku do poprzedniego roku

0,2

0,4

bez
zmian

296450,3 295858,5

82,1 82,0

795934 767670

54782 53592

0,2

0,1 3,31,2

0,1

23875,4 26242,3

4325 4760

29

27,0%



b

b

30

0

42

Transport

2020 2021

Drogi publiczne o twardej nawierzchni na 100 km
powierzchni og� lnej w km

Wypadki drogowe  na 10 tys. pojazd� w samochodo-
wych i ciągnik� w zarejestrowanych

2

c

a

Samochody osobowe zarejestrowane
na 1000 ludno�ci

Ruch pasażer� w w portach lotniczych w mln:

krajowy

zagraniczny

Przewozy pasażer� w   (w ciągu roku) komunikacją
naziemną w mln

a Dane dotyczą przedsiębiorstw i zakład� w komunikacji miejskiej, w kt� rych liczba pracujących
przekracza 9 os� b; dane szacunkowe. b Stan w dniu 31 grudnia; łącznie z pojazdami posiadającymi
pozwolenia czasowe (na okres 30 dni) wydane w ko� cu roku. c Zarejestrowane przez Policję.

Drogi publiczne oraz ofiary wypadk�w drogowych w 2021 r.

Ofiary �miertelne
wypadk� w

95,1–99,9

75,8–80,0
80,1–85,0
85,1–90,0
90,1–95,0

Udział dr� g gminnych
o nawierzchni twardej
ulepszonej w og� lnej
długo�ci dr� g gminnych
o nawierzchni twardej:

wojew� dztwo = 92,5%

wojew� dztwo = 375

112,2 114,1

717 742

5,7 5,7

567 637

0,6 0,6

5,7 4,3

W nawiasach podano liczbę powiat� w.

(16)
(13)
(7)
(5)
(1)



Handel

a

a

a

a

ab

a

2020 2021

Sprzedaż detaliczna towar� w (ceny bieżące)
na 1 mieszka� ca w zł

Sklepy  w tys.

Liczba ludno�ci na 1 sklep

Stacje paliw

Plac� wki gastronomiczne

Targowiska stałe

a Stan w dniu 31 grudnia. b Dane dotyczą przedsiębiorstw, w kt� rych liczba pracujących
przekracza 9 os� b.

Sklepy   według wybranych specjalizacji branżowych w 2021 r.
Stan w dniu 31 grudnia

3,0%2,6% 2,8%

5,6%

5,5%

21,2%12,3%6,7%

Meble, sprzęt
o�wietleniowy

Pojazdy
mechaniczne

Obuwie,
wyroby sk� rzane

Kosmetyczno-
-toaletowa

Piekarniczo-
-ciastkarska

Mięsna Z odzieżą Og� lnospożywcza

a Ujęto sklepy podmiot� w gospodarczych, w kt� rych liczba pracujących przekracza 9 os� b.

wzrost/spadek w p. proc. w stosunku do poprzedniego roku

0,10,4 0,4

0,4 0,70,7

44269 49938

46,6 47,9

118 115

1197 1169

5475 5622

303 305

0,5

0,2

31

Żywno�	 i napoje bezalkoholowe

Napoje alkoholowe

Towary nieżywno�ciowe

12,5%

1,7%

85,8%

aStruktura sprzedaży detalicznej towar�w według grup   w 2021 r.

a Dane dotyczą przedsiębiorstw prowadzących działalno�	 handlową (bez plac� wek gastronomi-
cznych), w kt� rych liczba pracujących przekracza 9 os� b.



a

5

Podmioty gospodarki narodowej

2020 2021

Podmioty gospodarki narodowej  w rejestrze REGON

w tysiącach

osoby prawne i jednostki niemające
osobowo�ci prawnej

w tym sp� łki handlowe

osoby fizyczne prowadzące działalno�	
gospodarczą

na 1000 ludno�ci

Podmioty nowo zarejestrowane na 1000 ludno�ci

Podmioty wyrejestrowane na 1000 ludno�ci

887,3 927,7

308,3 325,0

181,9 196,5

579,1 602,7

161 168

11,2 12,8

5,3 5,5

Osoby fizyczne prowadzące działalno�� gospodarczą
zarejestrowane w rejestrze REGON w 2021 r.

Na 100 os� b
w wieku produkcyjnym:

a Stan w dniu 31 grudnia; bez os� b prowadzących gospodarstwa indywidualne w rolnictwie.

10,5–13,0
13,1–16,0
16,1–19,0
19,1–22,0
22,1–24,5

wojew� dztwo = 18,5

a
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W nawiasach podano liczbę powiat� w.

(2)
(4)
(5)

(10)
(21)



10–49

50–249

23961

4815

w %

33

Budownictwo

�

�

�

�

Podmioty gospodarki narodowej

2020 2021

Podmioty gospodarki narodowej   według przewidywanej liczby pracujących:
a

9 i mniej

10–49

50–249

250–999

1000 i więcej

857513 897840

23961 23987

4815 4812

797 779

243 251

Podmioty gospodarki narodowej według wybranych sekcji w 2021 r.

Nowo
zarejestrowane

Wyrejestrowane

Handel; naprawa
pojazd� w samochodowych

Działalno�	 profesjonalna,
naukowa i techniczna

Przemysł

Informacja i komunikacja

Transport i gospodarka
magazynowa

Obsługa rynku
nieruchomo�ci

Opieka zdrowotna
i pomoc społeczna

Administrowanie
i działalno�	 wspierająca

Edukacja

Działalno�	 finansowa
i ubezpieczeniowa

Zakwaterowanie
i gastronomia

10724

2521

1847

1617

995

979

1093

a Stan w dniu 31 grudnia; bez os� b prowadzących gospodarstwa indywidualne w rolnictwie.

2,7

2,9

3,6

4,4

4,9

4,9

5,6

7,7

7,4

10,3

15,3

20,8
6987

4045

3732

2173

1848

2491

1050

849

1831

11949

9079

4048

3459

3598

2951

4297

8989



Dochody

Finanse publiczne

2020 2021

Dochody w mln zł

rok poprzedni=100

w tym dochody własne w %

Wydatki w mln zł

rok poprzedni=100

w tym inwestycyjne w %

Wynik budżet� w w mln zł

49530,7 55608,4

106,7 112,3

57,1 56,3

50164,8 52446,3

106,9 104,5

13,0 13,1

–634,2 3162,1

Dochody i wydatki jednostek samorządu terytorialnego w 2021 r.

Udział wybranych dział�w w dochodach i wydatkach budżet�w
jednostek samorządu terytorialnego w 2021 r.

Wydatki

52446,3 mln zł

55608,4 mln zł

Gminy Miasta na prawach
powiatu

Powiaty Wojew� dztwo

Transport i łączno�	

Gospodarka mieszkaniowa

Dochody od os� b prawnych,
od os� b fizycznych i innych jednostek
nieposiadających osobowo�ci prawnej
oraz wydatki związane z ich poborem

O�wiata i wychowanie

Ochrona zdrowia

Pomoc społeczna

Rodzina

4,6

4,5

1,6

0,6

1,5

3,6

0,0

2,8

3,9

Dochody w % Wydatki w %

34

38,5% 45,7% 8,6% 7,2%

38,8% 45,5% 8,6% 7,1%

14,6

26,6

16,7

43,1

16,0
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W %:

W zł:

Finanse publiczne

�rodki gmin i powiat�w z UE na finansowanie program�w
i projekt�w na 1 mieszka� ca w 2021 r.

Udział wydatk�w inwestycyjnych gmin i powiat�w
w wydatkach og�łem w 2021 r.

wojew� dztwo = 11 zł

wojew� dztwo = 11,9%

0– 10
zjawisko nie wystąpiło

5,3– 10,0

11– 20

10,1– 15,0

21– 40

15,1– 20,0
20,1– 22,7

41– 58

W nawiasach podano liczbę powiat� w.

W nawiasach podano liczbę powiat� w.

(1)
(16)
(18)
(7)

(5)
(4)
(9)

(22)
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Wojew�dztwo mazowieckie na tle kraju

Udział ludno�ci miejskiej w 2021 r.
Stan w dniu 31 grudnia

Przyrost naturalny w 2021 r.

Saldo migracji na pobyt stały w 2021 r.

Mazowieckie
Polska

Mazowieckie
Polska

Mazowieckie
Polska

Podkarpackie

�więtokrzyskie

Lubelskie

�ląskie

Pomorskie

Mazowieckie

41,2%

-8,12

-2,53

76,0%

-2,01

2,36

-5,06

-3,54
-4,95

64,6

58,6

59,7W %:

41,2–49,9
50,0–59,9
60,0–69,9
70,0–76,0

Na 1000
ludno�ci:

Na 1000
ludno�ci:

-3,00– -2,01

-2,00– -1,01

-5,00– -3,01

-2,33– -2,01

-7,00– -5,01
-8,12– -7,01

-1,00– -0,01
0,00– 0,99
1,00– 1,99
2,00– 2,36

-0,09

0,09

0,09



a

Wojew�dztwo mazowieckie na tle kraju

Pracujący   w gospodarce narodowej w 2021 r.
Stan w dniu 31 grudnia

a Patrz notka na str. 16.

Stopa bezrobocia rejestrowanego w 2021 r.
Stan w dniu 31 grudnia

Osoby fizyczne prowadzące działalno�� gospodarczą w 2021 r.
Stan w dniu 31 grudnia

Mazowieckie
Polska

Podkarpackie Mazowieckie
11,8 18,5

Na 100 os� b
w wieku produk-
cyjnym:

11,8–13,0
13,1–15,0
15,1–17,0
17,1–18,5

15,15

15,4

Mazowieckie
Polska

Wielkopolskie Podkarpackie
3,2% 9,9%

5,8

4,7

6,55

W %:

3,2–4,0
4,1–6,0
6,1–8,0
8,1–9,9

Mazowieckie
Polska

Lubelskie Mazowieckie
197 318

257,5

259Na 1000 ludno�ci:

197–220
221–250
251–280
281–318

37
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a

Wojew�dztwo mazowieckie na tle kraju

Dzieci w wieku do lat 3 na 1 miejsce w żłobkach i klubach
dziecięcych  w 2021 r.

Przeciętny miesięczny doch�d rozporządzalny na 1 osobę
w gospodarstwach domowych w 2021 r.

Przeciętne miesięczne wydatki na 1 osobę w gospodarstwach
domowych w 2021 r.

a Stan w dniu 31 grudnia; łącznie z oddziałami żłobkowymi.

Mazowieckie
Polska

Dolno�ląskie Warmi� sko-mazurskie
3,7 8,2

W osobach:

5,95

5,5

Mazowieckie
Polska

Opolskie Mazowieckie
1691 zł 2450 zł

2070,5

2062

Mazowieckie
Polska

Podkarpackie Dolno�ląskie
1005 zł 1561 zł

1283

1316

1508

W zł:

W zł:

1005–1200

1691–1800

1201–1300

1801–2000

1301–1400

2001–2200

1401–1561

2201–2450

3,7–5,0
5,1–6,0
6,1–7,0
7,1–8,2

5,3



Wojew�dztwo mazowieckie na tle kraju

Mieszkania oddane do użytkowania w 2021 r.

Nakłady inwestycyjne na 1 mieszka� ca w 2020 r. (ceny bieżące)

Produkt krajowy brutto na 1 mieszka� ca w 2020 r.
(ceny bieżące)

Mazowieckie
Polska

Opolskie Pomorskie
879

1777

1421

1394Na 1000 zawartych
małże� stw:

879–1100
1101–1400
1401–1700
1701–1963

Mazowieckie
Polska

�więtokrzyskie Mazowieckie
5032 zł 12738 zł

8885

8106

Mazowieckie
Polska

Lubelskie Mazowieckie
42152 zł 97515 zł

W zł:

69833,5

61266

W zł:

5032– 6000

42152–50000

6001– 7000

50001–60000

7001– 8000

60001–70000

8001–11000

70001–97515

11001–12738

39

1963



540

W folderze pominięto wyja�nienia, szczeg� łowe uwagi i notki
dotyczące metodyki, kt� re zamieszczane są w innych publikacjach
Urzędu Statystycznego w Warszawie.

Ze względu na elektroniczną technikę przetwarzania danych
w niekt� rych przypadkach sumy składnik� w mogą się r� żni	
od podanych wielko�ci „og� łem”.

Niekt� re informacje za ostatni rok zostały podane na podstawie
danych nieostatecznych i mogą ulec zmianie w kolejnych
publikacjach Urzędu Statystycznego w Warszawie.

Dane o ludno�ci oraz wsp� łczynniki demograficzne, a także
przeliczenia na 1 mieszka� ca (1000 ludno�ci) opracowano przyjmując
jako bazę wyj�ciową wyniki Narodowego Spisu Powszechnego
Ludno�ci i Mieszka� 2021; w związku z tym warto�ci dla roku 2020
zostały zmienione w stosunku do wcze�niej opublikowanych.

Znaki umowne

Kreska (–)
Kropka (.) – brak informacji, konieczno�	 zachowania tajemnicy

statystycznej lub że wypełnienie pozycji jest niemożliwe
albo niecelowe.

Znak – oznacza, że nazwy zostały skr� cone w stosunku
do obowiązującej klasyfikacji.

�

– zjawisko nie wystąpiło.



41

�r�dła danych

Gł� wny Urząd Geodezji i Kartografii – położenie geograficzne
i powierzchnia geodezyjna

Ministerstwo Edukacji i Nauki – dane w zakresie edukacji
i szkolnictwa wyższego

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej – dane w zakresie
bezrobocia oraz wspierania rodziny

Kancelaria Prezesa Rady Ministr� w – dane o pojazdach
zarejestrowanych

Komenda Gł� wna Policji – dane o wypadkach drogowych

Zakład Ubezpiecze� Społecznych i Kasa Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego – dane w zakresie emerytur i rent


