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Przedmowa

Niniejsza publikacja zosta a przygotowana  przez Urz d Statystyczny w Warszawie

w celu zaprezentowania sytuacji spo eczno-gospodarczej województwa mazowieckiego.

Wizerunek województwa przedstawiono na tle kraju, pozosta ych województw oraz

wybranych regionów Unii Europejskiej.

Zaprezentowano znacz cy udzia  województwa mazowieckiego w gospodarce Polski

oraz na tle innych województw. Ponadto dokonano porównania podregionów i powiatów

wewn trz województwa mazowieckiego.

Decyduj c si  na taki dobór, opracowanie i prezentacj  danych przyj to za enie,

e b dzie to swoisty zbiór informacji, który mo e by  u yteczny m.in. wojewódzkim

i lokalnym w adzom przy ocenie podj tych i projektowanych przedsi wzi .

Oddaj c do r k Pa stwa niniejsz  publikacj  wyra am podzi kowanie wszystkim

osobom i instytucjom, które przez dostarczenie danych liczbowych przyczyni y si  do

wzbogacenia jej tre ci.

Warszawa, listopad 2009 r.

Dyrektor

Urzêdu Statystycznego

Zofia Koz³owska
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woj. mazowieckie

Mazowsze na tle regionów nale cych do Unii Europejskiej

    UE 27 (27 krajów - cz onków Unii Europejskiej: Austria, Belgia, Bu garia, Cypr, Dania, Estonia,
Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Irlandia, Litwa, Luksemburg, otwa, Malta, Niderlandy, Niemcy,
Polska, Portugalia, Republika Czeska, Rumunia, S owacja, S owenia, Szwecja, W gry, Wielka Brytania,

ochy).

Eurostat ustanowi  nazewnictwo jednostek terytorialnych do celów statystycznych (NUTS) jako
jeden spójny system podzia u terytorium Unii Europejskiej w celu tworzenia systemu statystyki
regionalnej dla Wspólnoty.

NUTS (Nomenclature of  Territorial Units for Statistic, czyli nomenklatura jednostek terytorialnych
do celów statystycznych) jest klasyfikacj  hierarchiczn . Istnieje pi  poziomów klasyfikacyjnych,
od 1 do 3 poziomy regionalne, a od 4 do 5 - poziomy lokalne.
   Wed ug tej klasyfikacji obszar ka dego z pa stw cz onkowskich podzielony zosta  na regiony na
poziomie NUTS 1. Ka dy z nich podzielony zosta  na regiony na poziomie NUTS 2, a te z kolei na
regiony na ni szych poziomach.
   W Polsce poziom regionalny obejmuje swym zasi giem 6 regionów (NUTS 1), 16 województw
(NUTS 2), 66 podregionów (NUTS 3), natomiast poziom lokalny -  314  powiatów  i  65  miast  na
prawach powiatu (LAU 1) oraz 2478 gmin (LAU 2).

Kraje UE:
15 krajów - cz onków

UE przed 1 maja 2004 r.

10 krajów, które
wst pi y do UE i od 1 maja
2004 r. sta y si  pe no-
prawnymi jej cz onkami.

Jedno z 16 województw
(NUTS 2) Polski:

2 kraje, które wst pi y
do UE 1 stycznia 2007 r.
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Stopa bezrobocia obliczona zosta a
jako procentowy udzia  bezrobotnych
w liczbie ludno ci aktywnej zawodowo
(tj. sumy pracuj cych i bezrobotnych).

 warto
dla woj. mazowieckiego

Stopa bezrobocia w 2007 r.

woj. mazowieckie

woj. mazowieckie

Utrecht (Niderlandy)

Provincia Autonoma Bolzano/Bozen (W ochy)

Praha (Republika Czeska)

Zeeland (Niderlandy)

2,6%

2,4%

25,0%

Pohjois-Suomi (Finlandia)

Mellersta Norrland (Szwecja)

Övre Norrland (Szwecja)

Guyane (Francja) 2

3

5

5

Wska niki:
o najwy szych
warto ciach

o najni szych
warto ciach

Ludno  na 1 km  w 2006 r.
Stan w dniu 1 I

2

146

9,6%

ród 25 pa stw Unii Europejskiej najwi ksz  liczb  osób na 1 km2 w 2006 r. charakteryzowa a si
Malta (1288 osób), a najmniejsz  Finlandia (17 osób).

W Polsce na 1 km2 przypada y 122 osoby. Najwi ksz  g sto  zaludnienia posiada o województwo
skie (377 osób), a najmniejsz  - województwo warmi sko-mazurskie i podlaskie (po 59 osób).

Berlin (Niemcy)

sseldorf (Niemcy)

Praha (Republika Czeska)

3812

2654

2443

22,1%

2,1%

Wa niejsze dane o wybranych regionach (NUTS 2) Unii Europejskiej

25,2% Reunion (Francja)

Guadeloupe (Francja)

Martinique (Francja)

2,7%
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Wska nik  zatrudnienia  w  2007  r.

Wska nik zatrudnienia
obliczono jako udzia  pracuj cych
w liczbie ludno ci w wieku 15 lat
i wi cej.

35,9%Campania (W ochy)

Calabria (W ochy)

Sicilia (W ochy)

35,5%

35,4%

woj. mazowieckie
Stockholm (Szwecja)

Utrecht (Niderlandy)

Smaland med arna (Szwecja)69,0%

69,9%

69,1%

ugotrwale bezrobotni w % ogó u bezrobotnych w 2007 r.

12,1%

Sydsverige (Szwecja)

9,3%

9,1%

woj. mazowieckie

75,2%

79,5%

80,8%

Za d ugotrwale bezrobotne uwa a
si  osoby pozostaj ce bez pracy d ej
ni  1 rok.

Illes Balears (Hiszpania)

Cornwall and Isles of Scilly (W. Brytania)

51,3%

48,5%

Do krajów o najwy szym wska niku d ugotrwale bezrobotnych w 2007 r. nale y: S owacja (74,2%),
Bu garia (58,8%) i Niemcy (56,6%), a najni szym Szwecja (13,8%), Dania (16,2%) i Cypr (18,6%).

W Polsce w 2007 r. najwy szy odsetek d ugotrwale bezrobotnych wyst pi  w województwach:
warmi sko-mazurskim (59,3%), skim (58,8%), wi tokrzyskim (58,5%) i podlaskim (58,1%), natomiast
najni szy w województwach: lubuskim (34,1%), podkarpackim (37,6%) i opolskim (41,4%).

Wa niejsze dane o wybranych regionach (NUTS 2) Unii Europejskiej (cd.)

85,4% Martinique (Francja)

Guadeloupe (Francja)

Vychodne (S owacja)

Reunion (Francja)
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Produkt krajowy brutto (PKB) na 1 mieszka ca w 2005 r.

woj. mazowieckie

2223,1€Severen tsentralen (Bu garia)

Yuzhen tsentralen (Bu garia)

Severozapaden (Bu garia)

2159,0€

2158,0€

Inner London (W. Brytania)

Luksemburg

R gion de Bruxelles-Capitale (Belgia)57242,3€

64557,4€

76052,7€

Wspó czynnik aktywno ci zawodowej w 2007 r.

Wspó czynnik aktywno ci zawodowej
obliczono jako udzia  aktywnych zawo-
dowo w liczbie ludno ci w wieku 15 lat
i wi cej.

woj. mazowieckie

71,7%

74,1%

72,8%

Stockholm (Szwecja)

Smaland med öarna (Szwecja)

Västsverige (Szwecja)

40,7%

40,5%

40,0%

Sicilia (W ochy)

Campania (W ochy)

Calabria (W ochy)

53,7%

10144,0 €

Produkt krajowy brutto (PKB) to syntetyczny miernik poziomu rozwoju spo eczno-gospodarczego
kraju; przeliczony na mieszka ca stanowi wska nik stosowany w polityce spójno ci UE jako kryterium
przyznania rodków Funduszu Spójno ci.

Wa niejsze dane o wybranych regionach (NUTS 2) Unii Europejskiej (dok.)

   Najwy szy wspó czynnik aktywno ci zawodowej w 2007 r. odnotowano w Szwecji (71,2%), Niderlandach
(66,1%) i Danii (65,7%), a najni szy we W oszech (48,9%),  na W grzech (50,5%) i na Malcie (50,6%) .

PKB równa si  sumie warto ci dodanej
brutto wytworzonej przez wszystkie krajowe
jednostki instytucjonalne powi kszonej
o podatki od produktów i pomniejszonej
o dotacje do produktów. Obliczony jest
zgodnie z metodologi  systemu rachunków
narodowych „ESA 95” (European System of
Accounts).

é
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Województwo mazowieckie na tle kraju

a Wed ug faktycznego miejsca pracy. b Bez osób prowadz cych gospodarstwa indywidualne w rolnictwie.
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I. Po enie, podzia  terytorialny, ludno

sto  zaludnienia wed ug regionów Polski w 2008 r.
Stan w dniu 31 XII

Podzia  Polski wed ug NUTS:

Poziom regionalny:
Regiony (NUTS 1) ................... 6
Województwa (NUTS 2) ........... 16

Podregiony (NUTS 3) .............. 66

Poziom lokalny:
Powiaty i miasta na prawach

    powiatu (LAU 1) .................. 379

Gminy (LAU 2) ........................ 2478

Centralny .......................... 53777 7753,4

Po udniowy ....................... 27516 7932,8
Wschodni ......................... 74865 6725,6

Pó nocno-zachodni ............ 66707 6099,5

Po udniowo-zachodni ........ 29358 3910,1

Pó nocny........................... 60455 5714,5

REGIONY (NUTS 1) Powierzchnia Ludno

     w km2    w tys.

0 100 200 300 400

Po udniowy

Centralny

Po udniowo-zachodni

Pó nocny

Wschodni

Pó nocno-zachodni 91

90

95

133

144

288
ludno  na 1 km2
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Województwo mazowieckie, po one w rodkowo-
-wschodniej cz ci Polski jest najwi kszym pod wzgl dem
powierzchni i liczby ludno ci województwem w kraju. Obejmuje
obszar o powierzchni 35,6 tys. km2, co stanowi 11,4% powierzchni
kraju. Na tym obszarze mieszka 5204,5 tys. osób, tj. 13,6% ogó u
ludno ci kraju. Woj. mazowieckie prawie w ca ci po one jest
na nizinach rodkowopolskich, których g ówn  sie  wodn  tworzy
Wis a wraz z jej dop ywami.

ugo  granicya w km .......................... 1 669
    z województwami:
kujawsko-pomorskim ....................................195
lubelskim ......................................................372
ódzkim.........................................................323
podlaskim .....................................................358
wi tokrzyskim.............................................203

warmi sko-mazurskim..................................218

Podzia  województwa wed ug NUTS
Poziom regionalny:
Województwo (NUTS 2) ............... 1
Podregiony (NUTS 3) ................... 6
Poziom lokalny:
Powiaty i miasta na prawach
   powiatu (LAU 1) ....................... 42
Gminy (LAU 2) ............................. 314

I. Po enie, podzia  terytorialny, ludno  (cd.)

2008 2008

a W wyniku systematycznej weryfikacji przebiegu granic ich d ugo ci mog  ulec zmianie.
 r ó d  o: dane G ównego Urz du Geodezji i Kartografii.
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I. Po enie, podzia  terytorialny, ludno  (cd.)

Województwo mazowieckie dominuje w kraju
zarówno  pod  wzgl dem  powierzchni,  jak  i  liczby
ludno ci. W ci gu ostatnich 6 lat w efekcie dodatniego
salda migracji wewn trznych i zagranicznych na pobyt
sta y liczba ludno ci wzros a o 75,9 tys.

W 2008 r. na 1 km2  przypada o 146 osób (122
osoby w kraju).

Wska nik urodze ywych na 1000 ludno ci
wyniós  11,32 (10,87 w kraju). Zgony niemowl t na
1000 urodze ywych kszta towa y si  na poziomie
4,85 (5,64 w kraju). Wska nik feminizacji wyniós
109 kobiet na 100 m czyzn (107 w kraju).

Ludno  województw wed ug ekonomicznych grup wieku w 2008 r.
Stan w dniu 31 XII

Ludno
Stan w dniu 31 XII

Przez ludno w wieku nieprodukcyjnym rozumie si  ludno  w wieku przedpro-
dukcyjnym, tj. do 17 lat oraz ludno  w wieku poprodukcyjnym, tj. m czy ni - 65 lat
i wi cej, kobiety - 60 lat i wi cej.

5129 5136
5146

5158
5172

5188
5204

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

w tysi cach

ludno  w wieku nieprodukcyjnym
na 100 osób w wieku produkcyjnym

wed ug grup wieku w %

Dolno skie

Lubuskie

skie

Zachodniopomorskie

Opolskie

Wielkopolskie

Kujawsko-pomorskie

ódzkie

Pomorskie

Mazowieckie

Warmi sko-mazurskie

Ma opolskie

wi tokrzyskie

Lubelskie

Podkarpackie

Podlaskie

POLSKA

poprodukcyjnyprzedprodukcyjny produkcyjnyWiek:

17,8

20,0

20,0

17,8

20,4

18,8

17,7

21,0

19,7

20,6

17,6

19,0

20,8

20,3

19,1

65,9

64,7

62,9

64,0

63,5

63,8

65,6

63,5

63,1

64,6

65,5

63,3

65,0

65,0

65,9

16,3

15,3

17,1

18,2

16,1

17,4

16,7

15,5

17,2

14,8

16,9

17,7

14,2

14,7

15,0

19,7 65,8 14,5

55

59

59

58

57

57

57

56

55

55

54

54

53

52

52

52

52

19,3 64,5 16,2
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I. Po enie, podzia  terytorialny, ludno  (dok.)

W 2008 r. w m.st. Warszawie i przyleg ych powiatach, takich jak: legionowski, nowodworski,
pruszkowski, piaseczy ski, wo omi ski, warszawski zachodni udzia  ludno ci w wieku nieprodukcyjnym na
100 osób w wieku produkcyjnym nale  do najni szych.

Ludno  w tych powiatach stanowi a 48,1% ogó u ludno ci województwa, a powierzchnia tych powiatów
stanowi a 11,1% ogólnej powierzchni województwa mazowieckiego.

Ludno  w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób
w wieku produkcyjnym wed ug powiatów w 2008 r.

Stan w dniu 31 XII

Ludno  w województwie mazowieckim
w podziale  na miasto i  wie  w 2008 r.

Stan w dniu 31 XII

OGÓ EM WED UG P CI

Miasta Kobiety
Wie Mê¿czy ni

100%  5 204 495

64,6%  3 364 505

35,4%  1 839 990 30,2%

34,4%

17,6%

17,8%

47–  55 (12)

56–  60 (12)

61–  65 (12)

66–  68  (6)

W osobach:

W nawiasach podano liczb  powiatów.
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 W 2007 r. warto  wytworzonego w Polsce produktu
krajowego brutto wynios a 1176737 mln z  i by a wy sza
o 11,0% w porównaniu z 2006 r. Udzia  poszczególnych
województw w tworzeniu produktu krajowego brutto by
wyra nie zró nicowany i kszta towa  si  na poziomie od
2,3% w województwach opolskim, podlaskim i lubuskim
do 21,7% w województwie mazowieckim. Dysproporcje
w poziomie rozwoju gospodarczego województw najlepiej
obrazuje produkt krajowy brutto w przeliczeniu na
1 mieszka ca.

Produkt krajowy brutto
na 1 mieszka ca w z  (ceny bie ce)

II. Produkt krajowy brutto (PKB)

Produkt krajowy brutto wed ug województw w 2007 r.

udzia  województw w tworzeniu PKB
w %

warto  PKB
na 1 mieszka ca w z

100%

POLSKA

30873 z

POLSKA
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skie
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wi tokrzyskie
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Podlaskie

2,3

2,3

2,3

2,6

2,8

3,7

3,9

4,0

4,7

5,7

6,2

7,4

8,2

9,3

13,0

21,7

25609

22896

27350

23741

22961

20829

20913

27708

26801

30396

28371

26456

33567

32266

32761

49415

woj. mazowieckie Polska

326518

40817
44381

49415

21149
25767 27799
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Struktura warto ci dodanej brutto
wed ug rodzajów dzia alno ci

w 2007 r. (ceny bie ce)

II. Produkt krajowy brutto (dok.)

Województwo mazowieckie jest najbardziej
rozwini tym gospodarczo województwem
w kraju. W 2007 r. w przeliczeniu na
1 mieszka ca warto  PKB  by a  wy sza
o 60,1% od przeci tnej w kraju. Natomiast
rozwój gospodarczy województwa jest
zró nicowany. Najwy sz  warto ci  PKB na
1 mieszka ca charakteryzowa  si  podregion
(NUTS 3) m.st. Warszawa (94185 z ),
a najni sz  – podregion (NUTS 3) radomski
(22291 z ).

Produkt krajowy brutto na 1 mieszka ca
wed ug podregionów (NUTS 3) w 2007 r.

W 2007 r. w województwie mazowieckim udzia
sektora przedsi biorstw w tworzeniu warto ci
dodanej brutto (wed ug sektorów instytucjonalnych)
wyniós  51,3%, sektora instytucji rz dowych
i samorz dowych – 11,6%, a gospodarstw domowych –
24,3%. W przekroju województw udzia  sektora
przedsi biorstw w tworzeniu warto ci dodanej brutto
kszta towa  si  na poziomie od 36,2% w województwie
lubelskim do 53,4% w województwie skim.

 Wydajno  pracy mierzona warto ci  dodan
brutto na 1 pracuj cego w woj. mazowieckim
kszta towa a si  na poziomie 100878 z  (1 miejsce w kraju)
i by a wy sza od redniej krajowej o 33,5%, natomiast
najni sza wyst pi a w woj. lubelskim (52084 z  - 16 miejsce).

Produkt krajowy brutto w mln z  (ceny bie ce)

PKB – produkt

krajowy brutto

WDB – warto

dodana brutto

PKB ........................... 167333 210219 229212 255893

W tym WDB............... 147982 185211 201350 223863

   rolnictwo, owiectwo

      i le nictwo; rybactwo 5506 6802 7586 8487

   przemys .................. 25760 30973 33325 34893

   budownictwo ........... 7617 8270 9772 12160

   us ugi rynkowe ........ 90595 116965 127343 142710

   us ugi nierynkowe .... 18504 22201 23325 25613

2002 2005 2006 2007

na 1 mieszka ca w z
(ceny bie ce)

lokata w kraju

94 185 z

1

m.st. Warszawa

radomski

warszawski
wschodniwarszawski

zachodni

ciechanowsko-
-p ocki ostro cko-

-siedlecki

23 057 z

43

32 100 z

16

11

35 547 z 24 295 z

37

22 291 z

49

Przemys
(15,6%)

Budownictwo
(5,4%)

Us ugi
rynkowe
(63,7%)

Us ugi
nierynkowe

(11,4%)
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III. Finanse publiczne

Struktura dochodów bud etów jednostek
samorz du terytorialnego wed ug rodzajów

          a Bez dochodów / wydatków gmin maj cych równie  status miasta na prawach powiatu.

       U w a g a.  Dane dotycz ce m.st.  Warszawy od 2002 r.  uwzgl dnia si  wy cznie w miastach na
prawach powiatu.

W 2008 r. czne dochody bud etów
jednostek samorz du terytorialnego wojewódz-
twa mazowieckiego wynios y 24544,1 mln z  (o 7,0%
wi cej ni  w 2007 r.), a wydatki 25709,2 mln z
(o 14,8% wi cej ni  rok wcze niej). Zagregowany
wynik bud etów by  ujemny i wyniós  1165,1 mln z ,
wobec dodatniego wyniku – 542,0 mln z  przed rokiem.
W porównaniu z 2007 r. wzros y dochody i wydatki
bud etów wszystkich jednostek samorz du
terytorialnego.

Miasto na prawach powiatu realizuje
jednocze nie zadania z zakresu dzia ania
gminy oraz powiatu i sporz dza jeden
bud et. Dlatego te  dochody i wydatki
gmin podane s  bez dochodów i wydatków
gmin maj cych równie  status miasta na
prawach powiatu, natomiast dochody i
wydatki miast na prawach powiatu podane

cznie z dochodami i wydatkami cz ci
gminnej i powiatowej.

Ponad po ow  zagregowanych dochodów
bud etów jednostek samorz du terytorialnego stanowi
dochody w asne - 69,7% w 2008 r. (53,9% w 2002 r.).
Najwi ksze udzia y dochodów w asnych w dochodach
ogó em maj  bud et województwa (83,4%) oraz bud ety
miast  na  prawach  powiatu  ( rednio  81,9%),  ni sze  -
bud ety gmin (54,5%) i bud ety powiatów (40,4%).
Znacz cym sk adnikiem dochodów bud etów jednostek
samorz du terytorialnego s  subwencje ogólne z bud etu
pa stwa - stanowi  20,4% (28,3% w 2002 r.).
Najwi kszy udzia  tych subwencji w swych bud etach
mia y powiaty ( rednio 40,2%) i gminy (30,5%), mniejszy
udzia  województwo (7,1%) i miasta na prawach
powiatu (13,0%).

Dochody w tys. z

Wydatki w tys. z

Wyszczególnienie

a

a

O g ó  e m .................................... 12581320,8 17292664,6 22943098,6 24544120,1
Województwo............................... 502377,3 1592089,6 2482641,3 2560202,3
Powiaty ........................................ 1391293,2 1584065,4 1963253,2 2210116,5
Miasta na prawach powiatu .......... 6576609,9 8722355,1 11421611,0 12046872,6
Gminy .......................................... 4111040,4 5394154,5 7075593,1 7726928,7

O g ó  e m .................................... 13548365,7 17664893,2 22401131,1 25709237,3
Województwo............................... 494282,8 1697348,5 2728325,0 3079249,7
Powiaty ........................................ 1442569,2 1580863,3 1945126,3 2219152,4
Miasta na prawach powiatu .......... 7453467,8 8871384,2 10735437,2 12359654,2
Gminy .......................................... 4158045,9 5515297,2 6992242,6 8051181,0

20052002 2007 2008

0%
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III. Finanse publiczne (cd.)

Struktura wydatków bud etów jednostek
samorz du terytorialnego wed ug rodzajów

W strukturze cznych wydatków
bud etów jednostek samorz du teryto-
rialnego dominuj  wynagrodzenia - 24,9%
w 2008 r. (30,9% w 2002 r.).

Najwi kszy udzia  wynagrodze
w wydatkach ogó em maj  bud ety
powiatów (39,9%) i bud ety gmin (29,3%),
ni szy - bud ety miast na prawach powiatu
(23,6%) i bud et województwa (7,4%).

Struktura dochodów i wydatków bud etów jednostek samorz du
terytorialnego wed ug dzia ów w 2008 r.

dotacje

wynagrodzenia

sk adki na obowi zkowe ubezpieczenia
spo eczne i Fundusz Pracy

zakup materia ów i us ug

wydatki maj tkowe

pozosta e

Wydatki w %:

2002

8,4%11,2%

22,2%

21,5%

30,9%

5,8%

2008

7,6%

24,9%

 4,1%
21,3%

24,4%

17,7%
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III. Finanse publiczne (cd.)

Dochody bud etów powiatów i miast
na prawach powiatu na 1 mieszka ca

wed ug powiatów w 2008 r.

Wydatki bud etów powiatów i miast
na prawach powiatu na 1 mieszka ca

wed ug powiatów w 2008 r.

Dochody i wydatki bud etów powiatów i miast na prawach
powiatu na 1 mieszka ca wed ug województw w 2008 r.

Dochody i wydatki bud etów powiatów w przeliczeniu na 1 mieszka ca wynios y w 2008 r.
odpowiednio 736 z  i 739 z  (przy redniej krajowej 714 z  i 713 z ), natomiast dochody i wydatki bud etów
miast na prawach powiatu wynios y 5500 z  i 5643 z  na osob , przewy szaj c redni  krajow  odpowiednio
o 41,4% i 40,2% (pierwsza lokata w kraju).

Dochody bud etu województwa wynios y w 2008 r. 493 z  na 1 mieszka ca (przy redniej krajowej
332 z ), a wydatki - 593 z  na osob  ( rednia w kraju 341 z ).
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W 2008 r. dochody bud etów gmin w woj. mazowieckim w przeliczeniu na 1 mieszka ca wynios y
2572,00 z  i by y o 4,9% wy sze od redniej krajowej, natomiast wydatki - 2680,00 z  i by y wy sze od
przeci tnej o 8,3%.

III. Finanse publiczne (dok.)

Dochody bud etów gmin
na 1 mieszka ca

wed ug powiatów w 2008 r.

Wydatki bud etów gmin
na 1 mieszka ca

wed ug powiatów w 2008 r.

Dochody i wydatki bud etów gmin
na 1 mieszka ca wed ug województw w 2008 r.

Dochody w z :

W nawiasach podano liczb  powiatów.
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Informacje o przest pstwach stwierdzonych i wykrywalno ci sprawców przest pstw opracowano na
podstawie statystyki policyjnej. Z informacji tych wynika, e w województwie mazowieckim w latach
2002-2008 zmniejszy a si  liczba przest pstw ogó em z 194145 do 136522, w tym zmniejszy a si  liczba przest pstw
przeciwko rodzinie i opiece z  7485 do 4351, przeciwko yciu i zdrowiu z 3851 do 3533 oraz przeciwko mieniu
z 132555 do 76199. Jednocze nie w okresie tym nast pi  wzrost wykrywalno ci sprawców przest pstw.

Przest pstwa stwierdzone w zako czonych post powaniach przygotowawczych
i wska nik wykrywalno ci sprawców przest pstw stwierdzonych

IV. Bezpiecze stwo publiczne

Wska nik wykrywalno ci
sprawców przest pstw jest to  stosunek
liczby przest pstw wykrytych w danym
roku ( cznie z wykrytymi po podj ciu
z umorzenia) do liczby przest pstw
stwierdzonych w danym roku, powi -
kszonej o liczb  przest pstw stwier-
dzonych w podj tych post powaniach,
a umorzonych w latach poprzednich
z powodu niewykrycia sprawców.

Przest pstwa stwierdzone w zako czonych post powaniach przygotowawczych oraz wska nik
wykrywalno ci sprawców przest pstw stwierdzonych wed ug województw w 2008 r.

przest pstwa stwierdzone
w tys.

wska nik wykrywalno ci
w %
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IV. Bezpiecze stwo publiczne (cd.)

Przest pstwa stwierdzone  w zako czonych post powaniach przygotowawczych
oraz  wska nik wykrywalno ci sprawców przest pstw stwierdzonych

wed ug podregionów

Struktura przest pstw stwierdzonych  w zako czonych post powaniach
przygotowawczych wed ug rodzajów przest pstw
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IV. Bezpiecze stwo publiczne (cd.)

Wypadki drogowe

 Informacje o wypadkach drogowych obejmuj
zdarzenia maj ce zwi zek z ruchem pojazdów na
drogach publicznych, w wyniku których nast pi a mier
lub uszkodzenie cia a osób. Za mierteln  ofiar
wypadku drogowego uznano osob  zmar  (w wyniku
doznanych obra ) na miejscu lub w ci gu 30 dni.

W województwie mazowieckim w latach 2002-2008 zmniejszy a si  liczba wypadków drogowych
o 4,3%.

Liczba osób poszkodowanych zmniejszy a si  w tym okresie o 4,7%, jednocze nie liczba ofiar
miertelnych zmala a o 9,4%.

Wypadki drogowe na 10 tys. pojazdów
samochodowych i ci gników zarejestrowanycha

Wypadki drogowe na 10 tys. pojazdów samochodowych
i ci gników zarejestrowanych wed ug województw w  2008 r.

a Pojazdy wed ug stanu w dniu 31 XII; od 2002 r. do
2003 r. na podstawie ewidencji prowadzonej przez
starostwa powiatowe, a od 2004 r. na podstawie danych
starostw powiatowych uj tych w systemie „Pojazd”.
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Portret województwa mazowieckiego 2002-2008

IV. Bezpiecze stwo publiczne (cd.)

Wypadki drogowe i ofiary wypadków  wed ug województw

Struktura wypadków drogowych wed ug województw
(Polska = 100)
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IV. Bezpiecze stwo publiczne (cd.)

Wypadki drogowe wed ug podregionów w 2008 r.

W 2008 r. w województwie
mazowieckim odnotowano 56928 kolizji
drogowych, przy czym najwi cej
w podregionach (NUTS 3): m.st. Warszawa
(21693) i warszawskim zachodnim (8475),
a najmniej w podregionach (NUTS 3):
ciechanowsko-p ockim (6645) i radomskim
(5553).

Niektóre dane o wypadkach drogowych
wed ug podregionów zosta y podane na
podstawie danych nieostatetcznych i mog
ulec zmianie w nast pnych publikacjach
Urz du Statystycznego w Warszawie.

Wypadki drogowe na 100 tys. ludno ci wed ug województw

Informacje o przest pstwach i wypadkach drogowych opracowano na podstawie danych Komendy
Wojewódzkiej Policji i Komendy Sto ecznej Policji.
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IV. Bezpiecze stwo publiczne (cd.)

Po ary i miejscowe zagro eniaa

a Wyjazdy do wypadków, katastrof, awarii, wycieków chemicznych.

Ofiary po arów i miejscowych zagro

Po ary s  to nie kontrolowane
procesy palenia w miejscu do
tego nie przeznaczonym, w
wyniku których zosta y spalone
lub zniszczone:
a) obiekty lub ich cz , nieru-
   chomo ci, sk adowiska mate-
   ria ów, maszyny, urz dzenia,
    surowce, paliwa,
b) lasy, uprawy, trawy, torfo-
    wiska i nieu ytki.

Miejscowe zagro enia  to inne ni  po ary
zdarzenia wynikaj ce z rozwoju cywilizacyj-
nego i naturalnych praw przyrody, a stwarzaj -
ce zagro enia dla ycia, rodowiska lub mienia.
   Informacje o po arach i miejscowych zagro e-
niach opracowano na podstawie danych
Komendy Wojewódzkiej Pa stwowej Stra y
Po arnej.

W latach 2002-2008
zmniejszy a si liczba po arów
z 23947 do 21778, tj. o 9,1%,
przy czym w 2004 r. odno-
towano zbli on  do 2008 r.
liczb  po arów – 20510 przy-
padków, w tym obiektów
mieszkalnych – 4176. W oma-
wianym okresie liczba miej-
scowych zagro   zwi -
kszy a si  z 21878 do 33222,
tj. o 51,9%.

W 2008 r. miejscowe zagro enia najcz ciej
by y spowodowane przez rodki transportu (7001
przypadków) i z e warunki atmosferyczne (6030).

Struktura po arów wed ug rodzaju obiektu

ogó em miertelne ranni i poparzeniOfiary:
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IV. Bezpiecze stwo publiczne (dok.)

2008

2002

Struktura zdarze   wymagaj cych interwencji stra y po arnej
wed ug powiatów

a

a czna liczba po arów, miejscowych zagro  i fa szywych alarmów.
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V. Rynek pracy

Aktywno  ekonomiczna
ludno ci (BAEL) - bada-
niem obj te s osoby
w wieku 15 lat i wi cej,

ce cz onkami gospo-
darstw domowych w wylo-
sowanych mieszkaniach.
Aktywno  ekonomiczn
ludno ci bada si  w cyklu
kwartalnym.

Aktywno  ekonomiczna ludno ci w IV kwartale

Podstawowym kryterium podzia u na aktywnych zawodowo (pracuj cych i bezrobotnych) oraz biernych
zawodowo stanowi praca, tzn. fakt wykonywania, posiadania b  poszukiwania pracy.

Do pracuj cych zaliczono osoby, które w badanym tygodniu: wykonywa y prac  przynosz  zarobek
lub dochód albo pomaga y (bez wynagrodzenia) w prowadzeniu rodzinnego gospodarstwa rolnego lub
rodzinnej dzia alno ci gospodarczej; nie wykonywa y pracy (np. z powodu choroby, urlopu, przerwy
w dzia alno ci zak adu), ale formalnie mia y prac .

Za bezrobotne uznano osoby (w wieku 15 - 74 lata), które spe nia y jednocze nie trzy warunki:
w okresie badanego tygodnia nie by y osobami pracuj cymi; w ci gu 4 tygodni aktywnie poszukiwa y pracy;
by y gotowe podj  prac . Do bezrobotnych zaliczono tak e osoby, które  znalaz y prac  i oczekiwa y na jej
rozpocz cie (w ci gu 3 miesi cy) oraz by y gotowe t  prac  podj .

a Wed ug BAEL.

Struktura ludno ci wed ug aktywno ci
ekonomicznej   w IV kwartale 2008  r.a

Aktywni zawodowo w tys. 2570 2665 16986 17159

   pracuj cy ...................... 2373 2515 15538 16005

   bezrobotni .................... 196 149 1448 1154
Bierni zawodowo w tys. ... 1811 1767 14416 14224

Wspó czynnik aktywno ci

    zawodowej w % ........... 58,7 60,1 54,1 54,7

Wska nik zatrudnienia w % 54,2 56,7 49,5 51,0
Stopa bezrobocia w %...... 7,6 5,6 8,5 6,7

Województwo
mazowieckie

2007 2007 20082008

Polska

Pracuj cy Bezrobotni Bierni zawodowo

POLSKA woj. mazowieckie

56,7%

3,4%

39,9%
51,0%

3,7%

45,3%
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V. Rynek pracy (cd.)

a Wed ug BAEL; stosunek liczby bezrobotnych do liczby ludno ci aktywnej zawodowo w wieku 15 lat i wi cej.

    a Wed ug BAEL. b Udzia  aktywnych zawodowo w liczbie ludno ci w wieku 15 lat i wi cej. c Udzia  pracuj cych w liczbie ludno ci
w wieku 15 lat i wi cej.

Stopa bezrobocia   wed ug województw w IV kwartalea

Wspó czynnik  aktywno ci zawodowej  i wska nik zatrudnienia
wed ug województw w IV kwartale  2008 r.a
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Portret województwa mazowieckiego 2002-2008

V. Rynek pracy (cd.)
Struktura pracuj cycha

wed ug sektorów w asno ci
Stan w dniu 31 XII

Pracuj cy  wed ug województw w 2008 r.
Stan w dniu 31 XII

a

a Wed ug faktycznego miejsca pracy i rodzaju dzia alno ci.

Dane o pracuj cych dotycz  osób
wykonuj cych prac  przynosz  im zarobek lub
dochód. Do pracuj cych zalicza si  osoby
zatrudnione na podstawie stosunku pracy,
pracodawców i pracuj cych na w asny
rachunek, osoby wykonuj ce prac  nak adcz ,
agentów, cz onków spó dzielni produkcji
rolniczej, duchownych pe ni cych obowi zki
duszpasterskie.

Województwo mazowieckie jest najwi kszym w kraju rynkiem pracy. Liczba pracuj cych
w gospodarce narodowej w ko cu 2008 r. wynios a 2252,6 tys. osób, tj. 16,4% pracuj cych
w kraju. Na 1000 ludno ci przypada o 433 osoby (w kraju 360). Kobiety stanowi y 47,4% ogó u
pracuj cych (w kraju 45,9%). W sektorze prywatnym pracowa o 77,0% ogó u pracuj cych
(w kraju 76,0%).

W województwie wysok  koncentracj  pracuj cych charakteryzowa  si  podregion
m.st. Warszawa, w którym w ród pracuj cych najwi ksz  grup  stanowili pracuj cy w us ugach
rynkowych (63,8% ogó u pracuj cych). Najwi kszy odsetek pracuj cych w przemy le
i budownictwie wyst pi  w podregionie warszawskim wschodnim (31,2% ogó u pracuj cych), natomiast
najwi kszy odsetek pracuj cych w rolnictwie odnotowano w podregionie ostro cko-siedleckim
(47,6% ogó u pracuj cych).

a Wed ug faktycznego miejsca pracy.
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V. Rynek pracy (cd.)

Struktura pracuj cych wed ug rodzajów dzia alno ci w podregionach w 2008 r.
Stan w dniu 31 XII

    a Wed ug faktycznego miejsca
pracy i rodzaju dzia alno ci; bez
podmiotów gospodarczych o licz-
bie pracuj cych do 9 osób, z pra-
cuj cymi w gospodarstwach indy-
widualnych w rolnictwie.

Us ugi rynkowe obejmuj  sekcje: „Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów
samochodowych, motocykli oraz artyku ów u ytku osobistego i domowego”, „Hotele
i restauracje”, „Transport, gospodarka magazynowa i czno ”, „Po rednictwo finan-
sowe”, „Obs uga nieruchomo ci, wynajem i us ugi zwi zane z prowadzeniem dzia alno ci
gospodarczej”, „Dzia alno  us ugowa komunalna, spo eczna i indywidualna, pozosta a”.

Us ugi nierynkowe obejmuj  sekcje: „Administracja publiczna i obrona narodowa;
obowi zkowe ubezpieczenia spo eczne i powszechne ubezpieczenie zdrowotne”,
„Edukacja” oraz „Ochrona zdrowia i pomoc spo eczna”.

a Wed ug faktycznego miejsca
pracy i rodzaju dzia alno ci.

Pracuj cy  wed ug rodzajów dzia alno ci
Stan w dniu 31 XII

a

Rolnictwo, owiectwo i le nictwo; rybactwo
Przemys   i budownictwo
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V. Rynek pracy (cd.)

Struktura zarejestrowanych bezrobotnych
wed ug wieku

Stan w dniu 31 XII

Bezrobotni zarejestrowani wed ug p ci
Stan w dniu 31 XIIPod poj ciem bezrobotnego nale y rozumie  osob

niezatrudnion  i niewykonuj  innej pracy zarob-
kowej, zdoln  i gotow  do podj cia zatrudnienia
w pe nym wymiarze czasu pracy (b  je li jest to
osoba niepe nosprawna - zdoln  i gotow  do podj -
cia zatrudnienia co najmniej w po owie tego wymia-
ru  czasu pracy), nieucz  si  w szkole, z wyj tkiem
szkó  dla doros ych lub przyst puj  do egzaminu
eksternistycznego z zakresu tej szko y lub szkó  wy-
szych, gdzie studiuje w formie studiów niestacjonar-

nych zarejestrowan  we w ciwym dla miejsca za-
meldowania powiatowym urz dzie pracy.

Struktura zarejestrowanych bezrobotnych wed ug
poziomu wykszta cenia

Stan w dniu 31 XIIWi kszo  bezrobotnych rejestruj cych
si  w urz dach pracy to osoby o stosun-
kowo niskim poziomie wykszta cenia.

Dwie najliczniejsze grupy w ród bez-
robotnych (104,6 tys.) to osoby z wy-
kszta ceniem zasadniczym (zawodo-
wym) oraz gimnazjalnym, podstawo-
wym i niepe nym podstawowym. Obie
te populacje cznie stanowi y 58,8%
ogólnej liczby bezrobotnych zarejestrowa-
nych w ko cu grudnia 2008 r. (w kraju
59,1%).

W ko cu grudnia 2008 r. liczba bezro-
botnych zarejestrowanych w urz dach pra-
cy województwa mazowieckiego wynios a
178,0 tys. osób (12,1% ogó u bezrobotnych
w kraju) i  by a o 190,8 tys. osób mniejsza w
porównaniu z analogicznym okresem 2002 r.

Kobiety (93,7 tys. ) stanowi y 52,6% ogó-
u zarejestrowanych bezrobotnych (w kraju
56,6%).

W ko cu grudnia 2008 r. najliczniejsz
grup  w ród bezrobotnych by y osoby w wie-
ku 25-34 lata (51,2 tys.), a ich udzia  w ogól-
nej liczbie bezrobotnych wyniós  28,8%
(w kraju 28,4%).
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Zarejestrowani bezrobotni w wieku do 24 lat oraz
z wykszta ceniem wy szym wed ug województw w 2008 r.

Stan w dniu 31 XII
(województwo = 100)

V. Rynek pracy (cd.)

Zarejestrowani bezrobotni nieposiadaj cy prawa do zasi ku
 oraz d ugotrwale bezrobotni wed ug województw w 2008 r.

Stan w dniu 31 XII
(województwo = 100)

Liczba osób d ugo-
trwale bezrobotnych
pozostaj cych bez pracy
przez okres ponad 12 mie-
si cy w ko cu grudnia
2008 r. wynios a 72,7 tys.,
co stanowi o 40,8% (naj-
wi cej w kraju) ogó u za-
rejestrowanych bezrobot-
nych.

POLSKA
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Stopa bezrobocia rejestrowanego
Stan w dniu 31 XII

Stopa bezrobocia rejestrowanego i stopa nap ywu
bezrobotnych wed ug województw w 2008 r.

Stan w dniu 31 XII

V. Rynek pracy (cd.)

Stop  bezrobocia rejestrowanego obliczono
jako udzia  zarejestrowanych bezrobotnych
w cywilnej ludno ci aktywnej zawodowo.

Stop  nap ywu bezrobotnych obliczono jako
stosunek liczby bezrobotnych nowo zarejestro-
wanych w kwartale do liczby osób aktywnych
zawodowo w ko cu kwarta u.

W ko cu grudnia 2008 r. woj. mazowieckie
nale o do województw o najni szej stopie bezrobocia
rejestrowanego (7,3%), przy redniej w kraju 9,5%.

POLSKA

Lubelskie

Mazowieckie

Ma opolskie

Opolskie

Pomorskie

Podlaskie

Lubuskie

ódzkie

Podkarpackie

Wielkopolskie

Warmi sko-mazurskie

skie

Kujawsko-pomorskie

wi tokrzyskie

Zachodniopomorskie

Dolno skie

Stopa nap ywu bezrobotnych
 w %

Stopa bezrobocia rejestrowanego
 w %

1,6

2,8

1,7

2,5

2,2

1,5

2,5

1,6

1,9

1,9

1,7

1,5

1,7

1,2

1,0

1,3

1,4

0 1 2 3

9,5

16,8

13,7

13,3

13,3

13,0

12,5

11,2

10,0

9,8

9,7

9,2

8,4

7,5

7,3

6,9

6,4

20 10 0



34

Portret województwa mazowieckiego 2002-2008

V. Rynek pracy (dok.)

Wydatki Funduszu Pracy

Wybrane rodzaje wydatków w% ogó u wydatków
Funduszu Pracy

Wybrane rodzaje wydatków w % ogó u wydatków na aktywne formy przeciwdzia ania bezrobociu

W 2008 r., w porównaniu z 2002 r.,
zwi kszy a si  kwota wydatków Funduszu Pracy
na aktywne formy przeciwdzia ania bezrobociu
(z 58,1 mln z  do 224,9 mln z ). Mniejsza by a
natomiast liczba osób, które skorzysta y z tych form:
5,2 tys. podejmuj c zatrudnienie przy pracach
interwencyjnych (wobec 6,2 tys. w 2002 r.), 2,5 tys.
osób (wobec 5,0 tys.), które rozpocz y szkolenie.
Wi ksza by a jedynie liczba osób 4,6 tys. (wobec
2,8 tys.), które podj y zatrudnienie przy  robotach
publicznych.

Wydatki:
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VI. Ochrona zdrowia

Pracownicy medyczni a

Stan w dniu 31 XII

a W 2002 r. cznie z indywidualnymi praktykami lekarskimi i piel gniarskimi zarejestrowanymi w Okr gowych Izbach
Lekarskich. W  2007 r. pracuj cy bezpo rednio z pacjentem, tj. bez osób dla których g ównym miejscem pracy jest uczelnia, opieka
spo eczna, jednostka administracji pa stwowej lub samorz du terytorialnego albo NFZ. b cznie z lekarzami odbywaj cymi sta .
c W  2002 r. cznie z asystentkami piel gniarskimi.

Leczeni  w szpitalach ogólnych
na 10 tys. ludno ci

a

a Bez mi dzyoddzia owego ruchu chorych.

 r ó d  o: dla lat 2002-2003 dane GUS, a od 2004 r. - dane Ministerstwa Zdrowia.

Prezentowane w dziale dane nie obejmuj  ochrony zdrowia resortu obrony narodowej, resortu
spraw wewn trznych i administracji oraz Agencji Bezpiecze stwa Wewn trznego.

ka  w szpitalach ogólnych
na 10 tys. ludno ci
Stan w dniu 31 XII

a
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a cznie z miejscami ( kami) dla dzieci i inkubatorami.
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denty ci
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Po ne
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VI. Ochrona zdrowia (cd.)

Pracownicy medyczni wed ug podregionów w 2008 r.
Stan w dniu 31 XII

Wybrane dane o szpitalach ogólnych wed ug województw w 2008 r.

a cznie z lekarzami odbywaj cymi sta .

a cznie z miejscami ( kami) dla dzieci i inkubatorami. b Bez mi dzyoddzia owego ruchu chorych.
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VI. Ochrona zdrowia (cd.)

Zak ady ambulatoryjnej opieki zdrowotnej
Stan w dniu 31 XII

Praktyki lekarskie a

Stan w dniu 31 XII

a Dane obejmuj  podmioty, które podpisa y kontrakt „praktyka lekarska - Narodowy Fundusz Zdrowia” lub „praktyka lekarska
- zak ad opieki zdrowotnej” acznie z praktykami lekarskimi przeprowadzaj cymi badania profilaktyczne w zakresie s by  medycyny
pracy.

Porady  udzielone w zakresie ambulatoryjnej opieki
zdrowotnej (w ci gu roku) na 1 mieszka ca

a

a Bez porad udzielonych w izbach przyj  szpitali ogólnych
pacjentom niehospitalizowanym.

Dane o zak adach ambulatoryjnej
opieki zdrowotnej obejmuj  przychodnie,

rodki zdrowia i poradnie (samodzielne).
Udzielone porady podaje si  w zakresie
wy ej wymienionych zak adów.

Porady  udzielone w zakresie ambulatoryjnej
opieki zdrowotnej na 1 mieszka ca (w ci gu roku)

wed ug województw
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VI. Ochrona zdrowia (dok.)

Udzielone porady  stomatologiczne
na 1 mieszka ca wed ug powiatów w 2008 r.

a

a Bez porad udzielonych w izbach przyj  szpitali
ogólnych pacjentom niehospitalizowanym.

a Bez porad udzielonych w izbach przyj  szpitali ogólnych
pacjentom niehospitalizowanym.

Udzielone porady  lekarskie na 1 mieszka ca
wed ug powiatów w 2008 r.

a

2,7 –
–
–
–

3,9  (3)
4 4,9  (14)
5 5,9  (16)
6 11,9  (9)

W nawiasach podano liczb  powiatów.

Udzielone porady:
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0,6  0,7  (15)
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VII. Edukacja

Edukacja wed ug szczebli kszta cenia w roku szkolnym 2008/09

SZKO Y
SPECJALNE
PRZYSPOSA-

BIAJ CE
DO PRACY

SZKO Y POLICEALNE

GIMNAZJA

SZKO Y PODSTAWOWE

WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE

SZKO Y WY SZE

LICEA
PROFI-

LOWANE

OGÓLNO-
KSZTA CE

SZKO Y
ARTYSTYCZNEa

ZASADNICZE
SZKO Y

ZAWODOWE

LICEA
OGÓLNO-

KSZTA CE

UZUPE -
NIAJ CE

LICEA
OGÓLNO-

KSZTA CE

TECHNIKA
UZUPE -
NIAJ CE

TECHNIKA

a Daj ce uprawnienia zawodowe.
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VII. Edukacja (cd.)
Uczniowie w szko ach dla dzieci i m odzie y

oraz w policealnych
Stan na pocz tku roku szkolnego

Absolwenci w szko ach dla dzieci i m odzie y
oraz w policealnych

Stan na koniec roku szkolnego

Wspó czynnik skolaryzacji:
1) brutto - jest to relacja liczby osób ucz cych
si  (stan na pocz tku roku szkolnego) na
danym poziomie kszta cenia (niezale nie od
wieku) do liczby ludno ci (stan w dniu 31 XII)
w grupie wieku okre lonej jako odpowiadaj ca
temu poziomowi nauczania;
2) netto - jest to relacja liczby osób ucz cych
si  (stan na pocz tku roku szkolnego) na
danym poziomie kszta cenia (w danej grupie
wieku) do liczby ludno ci (stan w dniu 31 XII)
w grupie wieku okre lonej jako odpowiadaj ca
temu poziomowi nauczania.

Wspó czynnik skolaryzacji brutto Wspó czynnik skolaryzacji netto

Liczba szkó  podstawowych dla dzieci
i m odzie y zmniejszy a si  w stosunku do roku
szkolnego 2002/03 o 10,4%, a liczba uczniów
tych szkó  zmala a o 18,1%. Liczba gimnazjów
dla m odzie y wzros a w roku szkolnym
2008/09 o 5,9% (w porównaniu z rokiem
szkolnym 2002/03), natomiast liczba uczniów
kszta cych si  w gimnazjach zmala a o 15,3%.

W roku szkolnym 2008/09 czna liczba
szkó  ponadpodstawowych i ponadgimna-
zjalnych dla m odzie y zmniejszy a si  w porów-
naniu z rokiem szkolnym 2002/03 o 422 szko y
(tj. o 29,2%), natomiast liczba uczniów
zmniejszy a si  o 13,5%.
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VII. Edukacja (cd.)
Szko y wy sze

Stan w dniu 30 XI
Studenci w szko ach wy szych publicznych

i niepublicznych
Stan w dniu 30 XI

Struktura studentów wed ug systemu studiów
Stan w dniu 30 XI

Absolwenci  szkó  wy szych publicznych i niepublicznych

Studentów i absolwentów wykazano zgodnie z siedzib  poszczególnych szkó
wy szych cznie z filiami, zamiejscowymi o rodkami dydaktycznymi oraz punktami
konsultacyjnymi maj cymi siedzib  na terenie województwa. Dane nie obejmuj  szkó
resortu obrony narodowej oraz szkó  resortu spraw wewn trznych i administracji.

    2002/03 2008/09

ogó em w tym niepubliczne

w liczbach bezwzgl dnych
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VII. Edukacja (dok.)

Studenci w szko ach wy szych wed ug typów
w roku szkolnym 2002/03

Stan w dniu 30 XI

Studenci w szko ach wy szych wed ug typów
w roku szkolnym 2008/09

Stan w dniu 30 XI

W roku akademickim 2008/09 w szko ach wy szych wszystkich typów szkó  kszta ci o si  344,3 tys.
studentów (w tym 4,0 tys. cudzoziemców), tj. o 0,8% wi cej ni  w roku akademickim 2002/03.

W porównaniu do roku 2002/03 najbardziej wzros a liczba wy szych szkó  pozosta ych (o 17 uczelni);
liczba studentów w tych szko ach wzros a o 26,6 tys. osób (tj. o 49,3%).
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VIII. Podmioty gospodarki narodowej

Podmioty gospodarki narodowej
Stan w dniu 31 XII

W ko cu grudnia 2008 r. w województwie mazowieckim zarejestrowanych by o 649,4 tys. podmiotów
gospodarki narodowej, tj.17,3% wszystkich podmiotów w kraju. W porównaniu z 2007 r. liczba podmiotów
wzros a o 22,1  tys.,  tj. o 3,5%. Spó ki handlowe stanowi y  43,6% osób prawnych i jednostek organizacyjnych
niemaj cych osobowo ci prawnej, z czego 23,5 tys. to spó ki z udzia em kapita u zagranicznego (o 5,0%
wiecej ni  przed rokiem). Udzia  sektora prywatnego w liczbie podmiotów ogó em od 2002 r. utrzymywa
si  na zbli onym poziomie (98,0%).

Liczba podmiotów gospodarki
narodowej dotyczy liczby podmiotów
zarejestrowanych w rejestrze
REGON; bez osób prowadz cych
indywidualne gospodarstwa rolne.

Podmioty gospodarki narodowej wed ug województw w 2008 r.
Stan w dniu 31 XII

ogó em w tym osoby fizycznePodmioty w tys.:
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VIII. Podmioty gospodarki narodowej (cd.)

Struktura podmiotów gospodarki narodowej wed ug sekcji PKD
Stan w dniu 31 XII

Osoby fizyczne prowadz ce dzia alno  gospodarcz
na 1000 ludno ci wed ug podregionów

Stan w dniu 31 XII 20082007

Podmioty gospodarki narodowej
wed ug liczby pracuj cych

Stan w dniu 31 XII

2002

a Obejmuje sekcje: górnictwo; przetwórstwo przemys owe; wytwarzanie i zaopatrywanie w energi  elektryczn , gaz, wod .

2008
Sekcje:

rolnictwo, owiectwo i le nictwo

przemys

budownictwo
handel i naprawy

hotele i restauracje

transport, gospodarka
magazynowa i czno

po rednictwo finansowe

obs uga nieruchomo ci i firm
dzia alno  us ugowa komunalna,

spo eczna i indywidualna, pozosta a

pozosta e sekcje

a
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VIII. Podmioty gospodarki narodowej (dok.)

Podmioty gospodarki narodowej  wed ug podregionów i  powiatów w 2008 r.
Stan w dniu 31 XII

WOJEWÓDZTWO ............... 649354 178260 77655 471094
Ciechanowsko-p ocki ............. 43867 8817 2022 35050
Ciechanowski ......................... 6883 1349 280 5534
Gostyni ski ............................ 3285 609 108 2676

awski ................................. 4937 914 178 4023
ocki ..................................... 5600 1074 156 4526

sk .................................... 5546 1085 216 4461
Sierpecki ................................ 3030 583 77 2447

uromi ski ............................. 2522 378 53 2144
M. P ock ................................. 12064 2825 954 9239
Ostro cko-siedlecki ............. 55950 10457 1855 45493

osicki ................................... 2089 413 49 1676
Makowski .............................. 3773 631 79 3142
Ostro cki ............................... 4533 730 74 3803
Ostrowski ............................... 6122 1031 157 5091
Przasnyski .............................. 3547 665 76 2882
Pu tuski .................................. 3847 676 106 3171
Siedlecki ................................. 4310 758 92 3552
Soko owski ............................. 3514 728 92 2786

growski ............................. 4038 779 107 3259
Wyszkowski ........................... 6323 975 202 5348
M. Ostro ka .......................... 5840 1228 315 4612
M. Siedlce .............................. 8014 1843 506 6171
Radomski .............................. 52626 9509 2175 43117
Bia obrzeski ............................ 3356 525 70 2831
Kozienicki .............................. 4158 791 119 3367
Lipski ..................................... 2608 414 36 2194
Przysuski ................................ 3096 460 53 2636
Radomski ............................... 9349 1531 262 7818
Szyd owiecki .......................... 3161 470 57 2691
Zwole ski .............................. 2104 315 39 1789
M. Radom .............................. 24794 5003 1539 19791
M.st. Warszawa ...................... 324282 113680 59750 210602
M. st. Warszawa ..................... 324282 113680 59750 210602
Warszawski wschodni ............ 76926 13985 3592 62941
Garwoli ski ............................ 6848 1145 148 5703
Legionowski ........................... 13590 2634 716 10956
Mi ski .................................... 12173 2161 535 10012
Nowodworski ......................... 7200 1301 313 5899
Otwocki .................................. 13791 2700 801 11091
Wo omi ski ............................ 23324 4044 1079 19280
Warszawski zachodni ............ 95703 21812 8261 73891
Grodziski ................................ 9979 1859 603 8120
Grójecki .................................. 9060 1705 303 7355
Piaseczy ski ........................... 21620 6029 2893 15591
Pruszkowski ........................... 23275 5508 2400 17767
Sochaczewski ......................... 8801 1662 302 7139
Warszawski zachodni .............. 14556 3695 1502 10861

yrardowski ........................... 8412 1354 258 7058

PODREGIONY

POWIATY
Ogó em

Osoby prawne i jednostki organizacyjne
niemaj ce osobowo ci prawnej

razem
w tym

spó ki handlowe

Osoby fizyczne
prowadz ce dzia alno

gospodarcz
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Mieszkania oddane do u ytkowania i rozpocz te

IX. Infrastruktura spo eczna i komunalna

Znaczny wzrost wielko ci efektów
budownictwa mieszkaniowego notowany
w 2003 r. wynika  z dope nienia formal-
no ci prawnych zwi zanych z zako -
czeniem robót przez inwestorów - zw a-
szcza indywidualnych - przed wej ciem
w ycie zmian do ustawy Prawo budowlane
(Dz.U. 2003 Nr 80, poz. 718).

mieszkania oddane do u ytkowania w tys. mieszkania rozpocz te w tys.

Województwo mazowieckie dominuje w kraju zarówno pod wzgl dem liczby mieszka  oddanych
do u ytkowania, jak i liczby mieszka , których budow  rozpocz to.

W 2002 r. w województwie mieszkania oddane do u ytkowania stanowi y 22,9% ogó u mieszka
oddanych do u ytkowania w kraju, w 2008 r. odpowiednio odsetek ten wyniós  23,1%.

W 2008 r. rozpocz to budow  42,4 tys. mieszka , tj. mniej o 10,0% ni  przed rokiem.
W porównaniu z 2007 r. wzrost udzia u w ogólnej liczbie rozpocz tych mieszka  wyst pi  m.in. w ród
inwestorów indywidualnych (o 2,6 pkt proc.) i spó dzielczych (o 0,6 pkt proc.), przy jednoczesnym
zmniejszeniu udzia u inwestorów buduj cych na sprzeda  lub wynajem (o 2,0 pkt proc.) spo ecznych
czynszowych i komunalnych (po 0,6 pkt proc.).

Mieszkania oddane do u ytkowania
i rozpocz te wed ug województw

oddane do u ytkowania rozpocz teMieszkania:

w tys.

0 10 20 30 40 50

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002
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Mieszkania oddane do u ytkowania wed ug wybranych form budownictwa

IX. Infrastruktura spo eczna i komunalna (cd.)

Struktura mieszka  oddanych do u ytkowania
wed ug form budownictwa

20082002

W 2008 r. w porównaniu z 2002 r. w strukturze mieszka  oddanych do u ytkowania wzrós  udzia
mieszka  przekazanych w budownictwie indywidualnym z 35,8% do 36,8% oraz w budownictwie
przeznaczonym na sprzeda  lub wynajem z 36,0% do 54,9%. Natomiast zmniejszy  si  udzia  budownictwa
spó dzielczego z 25,5% w 2002 r. do 6,5% w 2008 r.

indywidualne

spó dzielcze

na sprzeda  lub wynajem

Formy budownictwa:

w liczbach bezwzgl dnych

0

5000

10000

15000

20000

25000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

indywidualne

spó dzielcze

na sprzeda  lub wynajem

pozosta e formy

Formy budownictwa:

2,7%

35,8%

25,5%

36,0%
36,8%

6,5%

54,9%

1,8%
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Mieszkania oddane do u ytkowania wed ug podregionów

na 1000 ludno ci

na 1000 nowo zawartych
ma stw

Mieszkania oddane do u ytkowania na 10 tys. ludno ci wed ug powiatów

IX. Infrastruktura spo eczna i komunalna (cd.)

2002 2008

gostyni ski

sierpecki

uromi ski

m. P ock

awski

ciechanowski

ski

yrardowski
grodziski

przysuski
radomski
m. Radom

grójecki

szyd owiecki

bia obrzeski

Powiat m. st. Warszawa

makowski

piaseczy ski

przasnyski

pu tuski

ostro cki

otwocki

wo omi ski

wyszkowski

m. Ostro ka

mi ski

garwoli ski

kozienicki

lipski

growski

zwole ski

m. Siedlce

osicki

soko owski

ostrowski

ocki

sochaczewski
siedlecki

legionowski
nowodworski

warszawski zachodni

pruszkowski

40,1-60,0

60,1-80,0
80,1-100,0
100,1-192,2

W nawiasach podano liczb  powiatów.

Liczba mieszka :

15,2-20,0
20,1-40,0

(5)
(19)
(10)

(1)

(3)
(4)

2007 2008

m.st. Warszawa

radomski

warszawski
wschodni

warszawski
zachodni

ciechanowsko-
-p ocki ostro cko-

-siedlecki

3,9 2,5
3,3

6,3
8,6

3,1
2,7

9,2 6,0
11,2

MAZOWIECKIE

5,8
7,3

2007 2008

390
538

346
438

1010

1002

1316

1340

431
371

1654
1931MAZOWIECKIE

927
1123

m.st. Warszawa

radomski

warszawski
wschodni

warszawski
zachodni

ciechanowsko-
-p ocki ostro cko-

-siedlecki
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IX. Infrastruktura spo eczna i komunalna (cd.)

Drogi publiczne o twardej nawierzchni
Stan w dniu 31 XII

Struktura dróg publicznych o twardej nawierzchni
Stan w dniu 31 XII

Do dróg o nawierzchni twardej zalicza
si  drogi o nawierzchni twardej ulepszonej
(z kostki kamiennej, klinkieru, betonu, z p yt
kamienno-betonowych, bitumu) oraz drogi
o nawierzchni nieulepszonej (o nawierzchni

uczniowej i brukowej).

Wed ug danych Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad ugo  dróg publicznych o twardej
nawierzchni wynios a w woj. mazowieckim w ko cu 2008 r. 31011,8 km, stanowi c 11,9% d ugo ci tych
dróg w Polsce. Na 100 km2 przypada o 87,2 km dróg publicznych o twardej nawierzchni, przy redniej
krajowej 83,5 km. Najg stsz  sie  posiada y województwa: skie (165,0 km) i ma opolskie (149,0 km),
a najrzadsz : warmi sko-mazurskie (51,0 km) i podlaskie (56,3 km). Z ogólnej d ugo ci dróg publicznych
o nawierzchni twardej 93,4% (28964,4 km) stanowi y drogi o nawierzchni ulepszonej (w kraju rednio
90,3%). Wy szy udzia  mia y tylko 2 województwa: lubelskie (95,3%) i warmi sko-mazurskie (93,3%).

sto  dróg o nawierzchni ulepszonej wynios a w województwie mazowieckim 81,4 km na 100 km2

i by a wi ksza od redniej krajowej o 6,0 km. Najg stsz  sie  dróg publicznych o nawierzchni twardej ulepszonej
mia y województwa: skie (151,6 km) i ma opolskie (129,8 km), a najrzadsz  - podlaskie (47,3 km)
i warmi sko-mazurskie (47,6 km).

ulepszona nieulepszonaNawierzchnia:

w tys. km

0

5

10

15

20

25

30

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

2002 2008

woj. mazowieckie Polska

1020304050 0 10 20 30 40 50

Drogi:w % w %

krajowe

wojewódzkie

powiatowe

gminne

0
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IX. Infrastruktura spo eczna i komunalna (cd.)

Drogi publiczne o twardej nawierzchni wed ug województw w 2008 r.
Stan w dniu 31 XII

Udzia  (w %) dróg gminnych o nawierzchni ulepszonej w ogólnej d ugo ci
dróg publicznych gminnych o twardej nawierzchni wed ug podregionów

20082007

Warmi sko-mazurskie

Podlaskie

Lubuskie

Zachodniopomorskie

Pomorskie

Lubelskie

Kujawsko-pomorskie

Podkarpackie

Mazowieckie

Wielkopolskie

ódzkie

Opolskie

Dolno skie

wi tokrzyskie

Ma opolskie

skie

POLSKA

na 100 km w km2
udzia  dróg o nawierzchni ulepszonej

w ogólnej d ugo ci dróg o twardej nawierzchni w %

200 150 100 50 0 0 20 40 60 80 100%

m.st. Warszawa

MAZOWIECKIE

POLSKA
93,1

85,4

78,7
radomski

ciechanowsko-
-p ocki

ostro cko-siedlecki

warszawski
wschodniwarszawski

zachodni

86,0
83,3

83,7

80,0

88,8

m.st. Warszawa
96,0

radomski

ciechanowsko-
-p ocki

ostro cko-siedlecki

warszawski
wschodniwarszawski

zachodni

89,0
81,9

84,4

81,5

89,2
POLSKA

79,5

MAZOWIECKIE

86,2
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IX. Infrastruktura spo eczna i komunalna (cd.)

Udzia  (w %) dróg gminnych o nawierzchni ulepszonej w ogólnej d ugo ci dróg
publicznych gminnych o twardej nawierzchni wed ug powiatów w 2002 r.

Udzia  (w %) dróg gminnych o nawierzchni ulepszonej w ogólnej d ugo ci dróg
publicznych gminnych o twardej nawierzchni wed ug powiatów w 2008 r.

W nawiasach podano liczb  powiatów.

Udzia  w %:

54,4 –   69,9    (5)
70    –   79,9    (7)
80    –   89,9    (8)
90    – 100,0   (22)

gostyni ski

sierpecki

uromi ski

m. P ock

awski

ciechanowski

ski

yrardowski
grodziski

przysuski

radomski

m. Radom

grójecki

szyd owiecki

bia obrzeski

Warszawa

makowski

piaseczy ski

przasnyski

pu tuski

ostro cki

otwocki

wo omi ski

wyszkowski

m. Ostro ka

mi ski

garwoli ski

kozienicki

lipski

growski

zwole ski

m. Siedlce

osicki

soko owski

ostrowski

ocki

sochaczewski
siedlecki

legionowski
nowodworski

warszawski
zachodni
pruszkowski
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IX. Infrastruktura spo eczna i komunalna (cd.)

ugo  sieci rozdzielczej wodoci goweja

i kanalizacyjnejb

Stan w dniu 31 XII

a Bez po cze  prowadz cych do budynków i innych obiektów. b cznie z kolektorami.

a Bez po cze  prowadz cych do budynków i innych obiektów. b cznie z kolektorami.

W 2008 r. w województwie mazo-
wieckim ugo  sieci wodoci gowej
rozdzielczej wynosi a 38,5 tys. km, co
stanowi o 14,7% ogó u tej sieci w kraju,
a ugo  sieci kanalizacyjnej
rozdzielczej ( cznie  z  kolektorami)  -
8,9 tys. km, co stanowi o 9,4% ogó u tej
sieci w kraju. Odsetek sieci kanalizacyjnej
w stosunku do sieci wodoci gowej wynosi
23,1%, przy czym na wsi by  znacznie
ni szy i wynosi  10,6%. W kraju wska nik
ten wynosi  odpowiednio 36,1% i 22,9%.

W 2008 r.  województwo mazowieckie pod wzgl dem wyposa enia w sie  wodoci gow  zajmowa o
5 lokat  w kraju (108,3 km/100 km2; w kraju - 84,0 km/100 km2). Najwi ksze zag szczenie sieci odnotowano
w województwie skim, gdzie na 100 km2 przypada o 156,4 km sieci, a najmniejsze w województwie
zachodniopomorskim - 38,0 km/100 km2. Pod wzgl dem wyposa enia w sie  kanalizacyjn  województwo
mazowieckie zajmowa o 10 lokat  w kraju (25,0 km/100 km2; w kraju - 30,3 km/100 km2). Pierwsz  lokat
zajmowa o województwo skie (79,2 km/100 km2), a ostatni  województwo podlaskie (11,4 km/100 km2).

sto  sieci rozdzielczej na 100 km wed ug województw w 2008 r.
Stan w dniu 31 XII

2

kanalizacyjna

wodoci gowa

Sie :

w tys. km

28,1

33,6

35,3

37,1

38,5

6,1

7,4

7,9

8,4

8,9

2002

2005

2006

2007

2008
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IX. Infrastruktura spo eczna i komunalna (cd.)

a Bez po cze  prowadz cych do budynków i innych obiektów. b cznie z kolektorami.

W wyniku zako czenia inwestycji wodoci gowych w województwie roczny przyrost sieci
wyniós  w 2007 r. 4,9%, a w 2008 r. 3,8%; najwy szy wska nik wyst pi  w podregionie (NUTS 3)
warszawskim wschodnim (5,5%). Roczny przyrost sieci kanalizacyjnej wyniós  w 2007 r. 7,0%,
a w 2008 r. 5,4%; najwy szy wska nik wyst pi  w podregionie (NUTS 3) radomskim (7,4%).

Przyrost (w %) sieci rozdzielczej wodoci gowej oraz
kanalizacyjnej  wed ug podregionów w 2008 r.

(2007 = 100)

b

a



54

Portret województwa mazowieckiego 2002-2008

sto  sieci kanalizacyjnej rozdzielczej na 100 km2

wed ug powiatów w 2008 r.

a

IX. Infrastruktura spo eczna i komunalna (cd.)

a Bez po cze  prowadz cych do budynków
i innych obiektów.

a cznie z kolektorami.

sto  sieci wodoci gowej rozdzielczej na 100 km2

wed ug powiatów w 2008 r.

a

  52,5–  79,9   (11)
     80–  99,9    (9)

   100–129,9    (7)

   130–159,9    (7)
   160–531,6    (8)

W nawiasach podano liczb  powiatów.
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i

warszawski
zachodni

pruszkowski

sto  sieci w km:

    3,8–  8,9  (10)

      9– 19,9 (16)

    20– 29,9  (3)

    30– 39,9  (3)

    40–487,1 (10)

W nawiasach podano liczb  powiatów.
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sto  sieci w km:
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IX. Infrastruktura spo eczna i komunalna (cd.)

ugo  sieci gazoweja

Stan w dniu 31 XII

W 2008 r. w województwie
mazowieckim ugo  sieci gazowej
wynosi a ogó em 13,8 tys. km, w tym

ugo  sieci rozdzielczej 11,9 tys. km
(86,3%).

W 2008 r. województwo mazowieckie pod wzgl dem wyposa enia w sie  gazow  zajmowa o  5
lokat  w kraju (33,4 km/100 km2; w kraju - 35,3 km/100 km2). Najwi ksze zag szczenie sieci odnotowano
w województwie ma opolskim (134,7 km/100 km2), a najmniejsze w województwie podlaskim
(4,7 km/100 km2).

sto  sieci gazowej rozdzielczej na 100 km2

wed ug województw w 2008 r.
Stan w dniu 31 XII

a Przesy owej i rozdzielczej.

w tys. km

Ogó em

Czynnej
rozdzielczej

2007 2008

0 2 4 6 8 10 12 14
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IX. Infrastruktura spo eczna i komunalna (cd.)

sto  sieci gazowej rozdzielczej na 100 km2

w km wed ug podregionów w 2008 r.
Stan w dniu 31 XII

sto  sieci gazowej rozdzielczej na 100 km2

wed ug powiatów w 2008 r.
Stan w dniu 31 XII

  W 2008 r. wska nik
sto ci sieci gazowej

w województwie wyniós
33,4 km/100 km2.

ród 32 powiatów ziemskich
województwa (w 4 nie wyst puje sie
gazowa rozdzielcza) wska nik g sto-
ci sieci gazowej  zawiera  si  w prze-

dziale od 0,04 km/100 km2 w powie-
cie przysuskim do 305,3 km/100 km2

w powiecie pruszkowskim.
W powiatach grodzkich naj-

wy szy wska nik wyst pi  w m.st.
Warszawie (509,9 km/100 km2),
a najni szy w mie cie P ocku (156,0
km/100 km2).

Roczny przyrost sieci rozdzielczej wyniós  3,2%; najwy szy wska nik wyst pi  w podregionie
(NUTS 3) warszawskim zachodnim (4,3%), a najni szy w podregionie (NUTS 3) radomskim (1,4%).

W nawiasach podano liczb  powiatów.

sto  sieci w km:
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 0–        5,0   (7)
5,1–    55,0 (18)

55,1–  105,0  (3)
105,1–  155,0  (4)
155,1–  509,9  (6)



57

Portret województwa mazowieckiego 2002-2008

Zmieszane odpady komunalne zebrane w 2008 r.

W 2008 r. zebrano 1560,3 tys. ton
odpadów komunalnych zmieszanych
(bez wyselekcjonowanych). W gospo-
darstwach domowych na 1 mieszka -
ca przypada o 195,8 kg tych odpadów.

Odpady komunalne zebrane selektywnie w 2008 r.

W województwie mazo-
wieckim w 2008 r. ogólna
ilo  odpadów zebranych
selektywnie wynios a
121,6 tys. ton, z czego
49,3% pochodzi o z gospo-
darstw domowych, 31,0%
z handlu, ma ego biznesu,
biur i instytucji oraz 19,7%
z us ug komunalnych.

Odpady komunalne unieszkodliwione
wed ug podregionów w 2008 r.

IX. Infrastruktura spo eczna i komunalna (cd.)
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IX. Infrastruktura spo eczna i komunalna (cd.)
Sklepy

Stan w dniu 31 XII

Wybrane dane o handlu detalicznym wed ug województw w 2008 r.

W ko cu 2008 r. na terenie woje-
wództwa mazowieckiego funkcjonowa y
49854 sklepy, w tym 49667 sklepów
prywatnych. W porównaniu z 2004 r. liczba
sklepów w województwie zwi kszy a si
o 7,4%; w kraju odnotowano wzrost o 4,0%.

U w a g a. Dane o sklepach opracowano na podstawie
sprawozdawczo ci, przy czym dane dla jednostek
o liczbie pracuj cych do 9 osób uogólniono w oparciu
o wyniki badania reprezentacyjnego przepro-
wadzonego na 5% próbie tych jednostek.

Wska niki cen towarów i us ug konsumpcyjnych obliczane s  przy zastosowaniu systemu wag
opartego na strukturze wydatków gospodarstw domowych na zakup towarów i us ug konsump-
cyjnych z roku poprzedzaj cego rok badany (bez spo ycia naturalnego). Dane w zakresie
struktury wydatków konsumpcyjnych uzyskano z badania bud etów gospodarstw domowych.
Wska nik cen reprezentanta w rejonie wynika z odniesienia jego redniej miesi cznej ceny do
redniej ceny z roku poprzedniego.

sklepy w liczbach
bezwzgl dnych

sprzeda  detaliczna towarów
(ceny bie ce) na 1 mieszka ca w z

46422

54274

50309

48029
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IX. Infrastruktura spo eczna i komunalna (dok.)
Struktura sprzeda y detalicznej towarów

(ceny bie ce) wed ug grup
a

 a Dane dotycz  przedsi biorstw prowadz cych dzia alno  handlow  (bez placówek gastronomicznych), w których  liczba pracuj cych
przekracza 9 osób.

Sklepy wed ug wybranych form organizacyjnych
Stan w dniu 31 XII

 a Dane dotycz  przedsi biorstw, w których liczba pracuj cych przekracza 9 osób. b Konsumpcyjne i niekonsumpcyjne.

Struktura sprzeda y hurtowej towarów
w przedsi biorstwach handlowych  (ceny bie ce)a

w liczbach bezwzgl dnych
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X. Kultura i turystyka
Wybrane dane z zakresu kultury

na 1000 ludno ci

czytelnicy

zwiedzaj cy muzea
i wystawy

widzowie w kinach

widzowie i s uchacze
w teatrach i instytucjach

muzycznycha

abonenci radiowib

abonenci telewizyjnibc

2002 2008

    a Dane dotycz  dzia alno ci prowadzonej na terenie województwa, cznie z imprezami
organizowanymi w plenerze. b Stan w dniu 31 XII. c Abonenci telewizji bezprzewodowej.

Placówki kulturalne
Stan w dniu 31 XII

a W ci gu roku.

Biblioteki publiczne (z filiami) ............................ 1044 1013 1003 995 995
Punkty biblioteczne .......................................... 266 250 232 202 147
Ksi gozbiór bibliotek publicznych w tys. wol. .... 16210,5 16712,7 16758,3 16817,1 16975,5
Muzea i oddzia y muzealne ................................ 97 103 103 104 102
Zwiedzaj cy muzea i wystawya w tys. ................ 2445,5 2889,2 2872,1 3189,0 3233,2
Kina sta e ......................................................... 68 64 52 50 55
Miejsca na widowni w kinach sta ych ................ 38446 43051 39729 41588 43248
Teatry i instytucje muzyczne ............................. 36 34 35 36 40
Miejsca w teatrach i instytucjach muzycznych ... 14361 14645 14702 14938 16944

2002 2005            2006 2007             2008

Dzia aj ce w województwie mazowieckim
w 2008 r. biblioteki publiczne i filie biblioteczne (995)
posiada y 16975,5 tys. woluminów ksi gozbioru.  Licz-
ba woluminów ksi gozbioru w przeliczeniu na 1000 lud-
no ci wynosi a 3262, a liczba wypo ycze
(z bibliotek i punktów bibliotecznych) w ci gu roku na
1 czytelnika 17,4 woluminów. Przy zmniejszaj cej si
liczbie bibliotek publicznych i punktów bibliotecznych
(odpowiednio o 49 i o 119 w porównaniu z 2002 r.),
notuje si  równie  spadek zarejestrowanych czytelni-
ków - z 888,7 tys. osób w 2002 r. do 871,1 tys. osób
w 2008 r.

Wypo yczenia ksi gozbioru w wol.
na 1000 ludno ci z bibliotek publicznych

Zwiedzaj cy muzea  i wystawy
na 1000 ludno ci

a
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X. Kultura i turystyka (cd.)

Wybrane dane o bibliotekach publicznycha

wed ug województw w 2008 r.

Wypo yczenia ksi gozbioru na 1 czytelnika
wed ug powiatów w 2008 r.

a cznie z filiami. b cznie z punktami bibliotecznymi. c Bez wypo ycze  mi dzybibliotecznych.

czytelnicy na 1000 ludno cib wypo yczenia ksi gozbioru
na 1 czytelnika w wol.

bc
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X. Kultura i turystyka (cd.)

Wybrane dane o muzeach wed ug województw w 2008 r.

a Stan w dniu 31 XII. b W ci gu roku; cznie z oddzia ami muzealnymi.

W 2008 r.  na terenie województwa funkcjonowa y 102 muzea i oddzia y muzealne, które zorganizo-
wa y 426 wystaw w asnych oraz zaprezentowa y 246 wystaw obcych (krajowych i z zagranicy). Muzea
i wystawy muzealne zwiedzi o 3233,2 tys. osób (o 1,4% wi cej ni  rok wcze niej).

Widzowie i s uchacze na 1000 ludno ci

   a Dane dotycz  dzia alno ci prowadzonej na terenie województwa, cznie
z imprezami organizowanymi w plenerze.
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X. Kultura i turystyka (cd.)

Rok 2008 by   rokiem, w którym odnotowano zwi kszenie liczby kin sta ych w stosunku do
roku poprzedniego. W 2002 r. by o 68 kin i 38,4 tys. miejsc na widowni, a w 2008 r. 55 kin i 43,2 tys.
miejsc. Kin z 1 sal  projekcyjn  by o 35 (63,6% ogó u) i dysponowa y one 9,2 tys. miejsc (21,2%),
natomiast kin z 8 i wi cej salami by o 11 (20,0%) i dysponowa y 27,0 tys. miejsc (62,5%). W 2008 r.
odby o si  289,6 tys. seansów, które obejrza o 7867,4 tys. widzów. Przeci tna frekwencja na
1 seansie wynosi a 27 osób.

W 2008 r. w sta ych salach teatrów i instytucji muzycznych oczekiwa o na widzów
16,9 tys. miejsc, w tym w teatrach dramatycznych 9,8 tys. W ci gu roku zorganizowano 7,2 tys.
przedstawie  i koncertów, które obejrza o i wys ucha o 1807,2 tys. osób. Z ogólnej liczby przedstawie
i koncertów w kraju 17,8% odby o si  w województwie mazowieckim.

Wybrane dane o kinach oraz teatrach i instytucjach muzycznych
na 1000 ludno ci wed ug województw w 2008 r.

a Dane dotycz  dzia alno ci prowadzonej na terenie województwa, cznie z imprezami organizowanymi w plenerze.
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X. Kultura i turystyka (cd.)

a Abonenci telewizji bezprzewodowej.

Abonenci radiowi i telewizyjni  na 1000 ludno ci wed ug województw
Stan w dniu 31 XII

a

Abonenci radiowi i telewizyjni  w 2008 r.
Stan w dniu 31 XII

a

Abonenci radiowi Abonenci telewizyjni

a Abonenci telewizji bezprzewodowej.

Miasta

Wie

188,6

219,4

132,3

Ogó em 981461

738053

243408

W liczbach
bezwzgl dnych

Na 1000
ludno ci

Miasta

Wie

181,8

211,0

128,6

Ogó em 946365

709744

236621

W liczbach
bezwzgl dnych

Na 1000
ludno ci

2002 2008

abonenci radiowi abonenci telewizyjni

050100150200250

Dolno skie

Kujawsko-pomorskie

Lubelskie

Lubuskie

ódzkie

Ma opolskie

Mazowieckie

Opolskie

Podkarpackie

Podlaskie

Pomorskie

skie

wi tokrzyskie

Warmi sko-mazurskie

Wielkopolskie

Zachodniopomorskie

POLSKA

0 50 100 150 200300 250 300



65

Portret województwa mazowieckiego 2002-2008

X. Kultura i turystyka (cd.)

Korzystaj cy, udzielone noclegi oraz redni czas pobytu w obiektach
zbiorowego zakwaterowania wed ug miesi cy w 2008 r.

Turystyczne obiekty zbiorowego zakwaterowania
Stan w dniu 31 VII

a cznie ze szkolnymi schroniskami m odzie owymi. b O rodki kolonijne,
rodki do wypoczynku sobotnio-niedzielnego i wi tecznego, pozosta e

obiekty niesklasyfikowane oraz  inne obiekty hotelowe.

Stopie  wykorzystania miejsc noclegowych
w wybranych turystycznych obiektach

zbiorowego zakwaterowania

Tury ci zagraniczni  z wybranych krajów
korzystaj cy z noclegów  w turystycznych

obiektach zbiorowego zakwaterowania

a

a Wed ug miejsca sta ego zamieszkania.

Struktura turystycznych obiektów
zbiorowego zakwaterowania w 2008 r.

Stan w dniu 31 VII

a Pensjonaty, domy wycieczkowe, o rodki kolonijne, kempingi oraz
rodki do wypoczynku sobotnio-niedzielnego i wi tecznego.
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X. Kultura i turystyka (dok.)

miejsca noclegowe
na 1000 ludno ci

korzystaj cy z miejsc noclegowych
na 1000 ludno ci

Wybrane dane o turystycznych obiektach zbiorowego zakwaterowania
na 1000 ludno ci wed ug województw w 2008 r.

a Stan w dniu 31 VII.

a Stan w dniu 31 VII.

Miejsca noclegowe  oraz korzystaj cy z miejsc w turystycznych
obiektach zbiorowego zakwaterowania wed ug podregionów w 2008 r.

a
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Struktura u ytkowania gruntówa

wed ug u ytkowników
Stan w czerwcu

ytkowanie gruntów (w % powierzchni ogó em)
w 2008 r.

Stan w czerwcu

a cznie z gruntami zwi zanymi z gospodark  le .

XI. Rolnictwo i rozwój wsi

Post puj ca urbanizacja
województwa mazowieckiego
w znacznym stopniu wp ywa na sposób
wykorzystania gruntów. Na prze-
strzeni lat obserwuje si  zmniejszanie
powierzchni obszarów wiejskich na
rzecz obszarów miejskich. W 2008 r.
udzia  terenów wiejskich w ogólnej
powierzchni gruntów wyniós  93,9%
(w kraju 93,2%).

Najwi kszym udzia em
obszarów wiejskich charakteryzowa
si  powiat siedlecki - 99,7%,
a najmniejszym powiat wo omi ski -
80,6%.

Dane dla województw - je li nie
zaznaczono inaczej - prezentuje si wed ug
siedziby u ytkownika; dane dla Polski -
wed ug granic administracyjnych.

Do przelicze  wyników i czynników
produkcji na jednostk  powierzchni przyj to

ytki rolne rozliczane wed ug siedziby
ytkownika gospodarstwa - stan w czerwcu;

w 2002 r. na podstawie Powszechnego Spisu
Rolnego wed ug stanu w dniu 20 V.

Dane o powierzchni u ytków rolnych
ogó em oraz wed ug rodzajów u ytków
podano bez gruntów niestanowi cych gospo-
darstw rolnych.

Na  obszarach  wiejskich  w  2008  r.  mieszka o  35,4%  ludno ci  (w  kraju  38,9%),  a  rednia  g sto
zaludnienia wynios a 55 osób na 1 km2  (w kraju 51 osób). Najwi cej, bo 272 osoby na 1 km2 zarejestrowano
w powiecie pruszkowskim, a najmniej (28 osób) w powiecie przasnyskim.

Na 1 mieszka ca wsi przypada o rednio 1,82 ha obszarów wiejskich (w kraju 1,96 ha). Najwy szy
wska nik notowano w województwie warmi sko-mazurskim (4,12 ha), a najni szy w województwie
ma opolskim (0,81 ha).

a Wed ug siedziby u ytkownika.
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W 2008 r. ytki rolne - wed ug siedziby u ytkownika - zajmowa y 58,3% ogólnej
powierzchni u ytkowanych gruntów. W strukturze u ytków rolnych grunty orne stanowi y 67,8%
(w kraju 74,9%), ki i pastwiska - 24,5% (w kraju 19,7%), sady - 4,6% (2 lokata w kraju),
a pozosta e u ytki rolne - 3,1%. Ponad 98% u ytków rolnych nale o do sektora prywatnego.

Najwy szym wska nikiem procentowym udzia u u ytków rolnych w ogólnej powierzchni
ytkowanych gruntów w czerwcu 2008 r. charakteryzowa o si  województwo lubelskie (63,3%),

a najni szym województwo skie (35,9%). Województwo mazowieckie, ze wska nikiem 58,3%
zaj o 6 miejsce w kraju.

ytkowanie gruntów wed ug województw w 2008 r.

Stan w czerwcu

XI. Rolnictwo i rozwój wsi (cd.)
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XI. Rolnictwo i rozwój wsi (cd.)

     a Dla 2002 r. – dane Powszechnego Spisu Rolnego, stan w dniu 20 V; w przypadku u ytków rolnych bez gruntów niestanowi cych
gospodarstw rolnych. Dane dla roku 2008 pochodz  z badania reprezentacyjnego - stan w czerwcu.

a Dane badania reprezentacyjnego - stan w czerwcu.

Na terenie województwa mazowieckiego w czerwcu 2008 r. funkcjonowa o 271,8 tys. gospodarstw
indywidualnych o powierzchni powy ej 1 ha u ytków rolnych (o 19,6 tys. mniej ni  w 2002 r.), co
stanowi o 15,0% ogólnej ich liczby w kraju. Przeci tna powierzchnia u ytków rolnych jednego
gospodarstwa wynosi a 7,52 ha (w kraju 7,81 ha).

Przeci tna powierzchnia u ytków rolnych w gospodarstwach indywidualnych
o powierzchni powy ej 1 ha u ytków rolnych wed ug województw  w 2008 r.a

w ha
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XI. Rolnictwo i rozwój wsi (cd.)
Ekologiczne gospodarstwa rolne z certyfikatem

oraz w trakcie przestawiania na produkcj  ekologiczn

Wed ug danych G ównego Inspektoratu Jako ci
Handlowej Artyku ów Rolno-Spo ywczych w 2007 r.
na terenie województwa mazowieckiego dzia y 740
ekologiczne gospodarstwa rolne z certyfikatem
(o  318  wi cej  ni  w  2006  r.).  Ponadto  w  trakcie
przestawiania na produkcj  ekologiczn  by o 475
gospodarstw  (o 131 mniej ni  w 2006 r.).

Ekologiczne gospodarstwa rolne
wed ug województw w 2007 r.

Powierzchnia ekologicznych gruntów rolnych w gospodarstwach
z certyfikatem wed ug województw w 2007 r.

                                              w ha
P O L S K A 137890,8

Zachodniopomorskie 26013,3
Podkarpackie 17274,7
Warmi sko-mazurskie 15125,0
Dolno skie 11984,6
Mazowieckie 10544,6
Lubelskie 9904,6
Ma opolskie 9543,3
Wielkopolskie 7247,5

Lubuskie 6853,9
Podlaskie 6690,3

wi tokrzyskie 6551,5
Pomorskie 4803,5
Kujawsko-pomorskie 2456,9

ódzkie 1519,6
skie 964,3

Opolskie 413,4
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XI. Rolnictwo i rozwój wsi (cd.)

Dane  o powierzchni zasiewów dotycz
powierzchni upraw poszczególnych ziemiop odów
uprawianych w plonie g ównym, cznie z powierz-
chni  zasiewów w sadach.

Dane o zbiorach i plonach zbó  dotycz
ziarna zbó . Dane dotycz ce zbó  obejmuj :
zbo a podstawowe, mieszanki zbo owe,
kukurydz  na ziarno, gryk , proso i inne zbo owe.

Struktura powierzchni zasiewów
wed ug wybranych ziemiop odów

Stan w czerwcu

Struktura powierzchni zasiewów
wed ug wybranych ziemiop odów i województw w 2008 r.

Stan w czerwcu

Powierzchnia zasiewów w czerwcu 2008 r.
wynosi a 1381,4 tys. ha (11,9% powierzchni zasiewów
w kraju) i w porównaniu z 2002 r. zwi kszy a si  o 6,0%.
Zwi kszenie powierzchni zasiewów spowodowa o spa-
dek gruntów ugorowanych. Udzia  gruntów ugorowa-
nych w ogólnej powierzchni gruntów ornych wynosi
4,7% (3,8% tych gruntów w kraju), w tym w gospodar-
stwach indywidualnych 4,6% (3,6% tych gruntów
w kraju).

a Dane Powszechnego Spisu Rolnego wed ug
   stanu w dniu 20 V.

Pszenica yto Ziemniaki Buraki cukrowe Rzepak i rzepik Pozosta e uprawy
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XI. Rolnictwo i rozwój wsi (cd.)

Plony wybranych ziemiop odów z 1 ha
wed ug województw w 2008 r.

Zbiory wybranych ziemiop odów wed ug województw w 2008 r.

W zakresie produkcji ro linnej województwo mazowieckie jest powa nym producentem ziemniaków
(15,0% krajowej produkcji w 2008 r.) oraz zbó  (10,4%), w tym yta (19,5%) i owsa (17,5%). Sadownicy
z województwa mazowieckiego u ytkuj  29,8% krajowej powierzchni sadów, a zbiory jab ek stanowi  45,9%
krajowych zbiorów tych owoców. Znacz ca w kraju jest równie  produkcja truskawek (27,7%) i warzyw
(14,4%).
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XI. Rolnictwo i rozwój wsi (cd.)

Na terenie województwa (wed ug stanu w ko cu roku) znajdowa o si  17,8% krajowego pog owia
byd a oraz 10,2% trzody chlewnej. W skali roku wzros o pog owie byd a o 4,5% (w kraju wzrost
o 2,9%), natomiast zmniejszy o si  pog owie trzody chlewnej o 24,6% (w kraju spadek
o 19,2%). Obsada byd a na 100 ha u ytków rolnych nale a do najwy szych w Polsce i wynosi a 46 szt.,
wobec 34 szt. w kraju. Obsada trzody chlewnej by a ni sza ni rednia w kraju (68 szt., wobec 88 szt.).

Byd o i trzoda chlewna na 100 ha u ytków rolnycha

wed ug województw w 2008 r.

Towarowa produkcja rolnicza
stanowi sum  sprzeda y produ-
któw do skupu oraz na targowi-
skach.

Produkcja ywca wieprzowego
w przeliczeniu na mi so

Produkcja ywca wo owego ( cznie z ciel cym)
w przeliczeniu na mi so

W 2007 r. województwo mazowieckie wytworzy o
14,2% krajowej produkcji globalnej rolnictwa i 14,7%
produkcji towarowej (w cenach sta ych 2006 r.).
W strukturze towarowej produkcji rolniczej przewa a
produkcja zwierz ca, z du ym udzia em mleka. Produkcja
ro linna charakteryzowa a si  du ym udzia em warzyw
(4 lokata w kraju) i ziemniaków (3 lokata).

  a Powierzchnia u ytków rolnych wed ug stanu w czerwcu.
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Produkcja mleka

Produkcja ywca rze nego i mleka
wed ug województw w 2008 r.

XI. Rolnictwo i rozwój wsi (cd.)

a W przeliczeniu na mi so - dotyczy mi sa ( cznie z t uszczami i podrobami) wo owego, ciel cego, wieprzowego, baraniego,
ko skiego, drobiowego, koziego, króliczego i dziczyzny; bez selekcji ywca ciel cego.

Produkcja ywca rze nego ogó em w przeliczeniu na mi so w 2008 r. wynios a 455,9 tys. ton (12,2%
produkcji w kraju), w tym udzia ywca wieprzowego stanowi  39,2%, drobiowego 39,2%, wo owego 12,5%,
a ciel cego 1,9%. W porównaniu z 2002 r. produkcja ywca by a wy sza o 20,5%. Przeci tna produkcja
ywca rze nego na 1 ha u ytków rolnych w 2008 r. wynosi a 213,2 kg (o 26,8% wi cej ni  w 2002 r.).

     Przodujemy tak e w produkcji mleka - 20,5% produkcji krajowej w 2008 r. Globalna produkcja mleka
w tym okresie wynios a 2478,8 mln l i w porównaniu z 2002 r. by a wy sza o 20,9%. W 2008 r. przeci tny
roczny udój mleka od 1 krowy wynosi  4355 l (w kraju 4351 l) i by  wy szy od notowanego w 2002 r.
o 523 l (o 13,6%). Produkcja mleka na 1 ha u ytków rolnych wynosi a 1159 l (o 55,2% wi cej ni rednio
w kraju).

w mln l
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Warto  skupu produktów rolnych na 1 ha u ytków rolnych
wed ug województw w 2008 r. (ceny bie ce)

Syntetycznym wska nikiem jako ci rolnictwa mo e by warto  skupu produktów rolnych
(w cenach bie cych) na 1 ha u ytków. Pod wzgl dem warto ci skupu produktów rolnych wynosz cej
2291 z  na 1 ha UR woj. mazowieckie w 2008 r. zajmowa o 7 miejsce, przy redniej dla Polski 2192 z
na 1 ha UR.

Warto  skupu produktów ro linnych stawia a województwo mazowieckie na 9 miejscu
w kraju ze redni  warto ci  skupu na 1 ha UR wynosz  553 z  przy redniej dla Polski – 664 z .

Natomiast warto  skupu produktów zwierz cych na 1 ha u ytków rolnych wynosz ca 1738 z
lokuje województwo mazowieckie na 6 miejscu w kraju, przy redniej warto ci  dla Polski – 1528 z .
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XI. Rolnictwo i rozwój wsi (dok.)

W 2008 r. gospodarstwa rolne województwa mazowieckiego posiada y 219,3 tys. ci gników rolniczych,
co stanowi o 14,0% tych ci gników w kraju (1 lokata); 99,4% ci gników ogó em znajdowa o si
w gospodarstwach indywidualnych. W porównaniu z 2002 r. liczba ci gników ogó em zwi kszy a si
o 15,0%, w tym w gospodarstwach indywidualnych o 14,9%.

Zu ycie nawozów w przeliczeniu na czysty sk adnik na 1 ha u ytków rolnych
w dobrej kulturze w roku gospodarczym 2007/2008

a cznie z nawozami wielosk adnikowymi. b Przewa nie w postaci wapna palonego; cznie z defekacyjnym.

a W 2002 r. dane na podstawie Powszechnego Spisu Rolnego wed ug stanu w dniu 20 V (dane dla województw wed ug siedziby
ytkownika gospodarstwa). W 2008 r. u ytki rolne - stan w czerwcu. b Bez gruntów niestanowi cych gospodarstw rolnych.

Ci gniki rolnicze na 100 ha u ytków
rolnych  wed ug województwab
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XII. Le nictwo

Lasy
Stan w dniu 31 XII

Informacje w zakresie le nictwa dotycz :
1) lasów publicznych stanowi cych w asno
    Skarbu   Pa stwa oraz gmin,
2) lasów prywatnych stanowi cych w asno
    osób fizycznych, wspólnot gruntowych b cych
    w asno ci  wszystkich lub cz ci mieszka ców
    wsi, spó dzielni produkcji rolniczej i innych osób
    prawnych.

Wska nik lesisto ci (lesisto ) obliczono
jako stosunek procentowy powierzchni lasów
do ogólnej powierzchni.

Lesisto
Stan w dniu 31 XII

Lasy w Zarz dzie Lasów Pa stwowych
wed ug województw w 2008 r.

Stan w dniu 1 I

 r  ó  d   o:  dane  Biura  Urz dzania  Lasu  i  Geodezji  Le nej.

publiczne prywatne

w % powierzchni lasów
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URZ D STATYSTYCZNY W WARSZAWIE
ul. 1 Sierpnia 21
02-134 Warszawa

Centrala: tel. 0 22 464-20-00
Sekretariat: tel. 0 22 464-23-15; 464-23-12
                   faks  846-76-67
                   e-mail: sekretariatUSWAW@stat.gov.pl

0 22
0 22

Udost pnianie informacji
statystycznych
w US w Warszawie prowadzi

WYDZIA  ANALIZ, ROZPOWSZENIANIA I PROMOCJI
w sk ad którego wchodzi:

 i
pok. 18, parter
tel./faks 0 22 846-78-32
tel. 0 22 464-23-20, 0 22 464-20-85
e-mail: informatoriumUSWAW@stat.gov.pl

Centrum Informacji Statystycznej Biblioteka

Interesanci

7 - 18 w poniedzia ki
7 - 15 od wtorku do pi tku

 mog  korzysta
z us ug Informatorium
w godz.
w godz.
w Urz dzie Statystycznym w Warszawie
i jego oddzia ach.

30 00

30 00

Wyniki bada

w formie

 statystycznych statystyki
publicznej upowszechnione i udost pnione

 :

informacji udzielonych bezpo rednio,
      telefonicznie lub na pi mie;

zlece  realizowanych na indywidualne
      zamówienia;

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

krótkich wiadomo ci statystycznych
       i komunikatów.

Na miejscu w Centrum Informacji Statystycznej
udost pniane s :

bie ce komunikaty GUS i informacje
      US o podstawowych wielko ciach
      i wska nikach;

publikacje US i GUS takie jak:
      roczniki statystyczne, biuletyny, publikacje
      bran owe, zeszyty metodyczne,
      klasyfikacje itp.;

informacje o nowo ciach wydawniczych
      oraz planowanych do wydania
      publikacjach urz dów statystycznych i GUS;

Ponadto  oferuje
do wgl du Dzienniki Urz dowe GUS
oraz Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Biblioteka US

Sprzeda

Centrum Informacji Statystycznej

 publikacji US w Warszawie
prowadzona jest przez:

• na miejscu,
• na zamówienie pocztowe,
• w formie prenumeraty.

Kiosk GUS

ksi garnie

 (al. Niepodleg ci 208,
00-925 Warszawa)

Niektóre  na terenie Warszawy

mailto:sekretariatUSWAW@stat.gov.pl
mailto:informatoriumUSWAW@stat.gov.pl
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