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LUDNO OGÓ EM Stan w dniu 31 XII 2009 r.

POLSKA Województwo
mazowieckie

38 167 329 5 222 16713,7%

(14,5%

ludno ci
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miejskiej

(12,4%
wiejskiej
ludno ci

kraju)

WIE
1 847 456 MIAS TA

3 374 711
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LUDNO Stan w dniu 31 XII 2009 r.



LUDNO Stan w dniu 31 XII 2009 r.

Warszawa
50,8%

ogó u ludno ci
miast

32,8%
województwa

mazowieckiego
1 714 446



STO ZALUDNIENIA Stan w dniu 31 XII 2009 r.

Województwo
mazowieckie

147

wie     -     55
miasta - 1564



LUDNO WED UG P CI Stan w dniu 31 XII 2009 r.

114 101

46,7% 53,3% 50,2%49,8%

Wska nik
feminizacji

Wska nik
feminizacji

Miasta

109

48,0% 52,0%

Wska nik
feminizacji

Wie

Województwo
mazowieckie



LUDNO
Stan w dniu 31 XII 2009 r.

Nadwy ka liczby
czyzn nad

liczb  kobiet

Nadwy ka liczby
kobiet nad

liczb  m czyzn

Wiek nieprodukcyjnyWiek produkcyjny

KOBIETYCZY NI



MEDIANA WIEKU LUDNO CI

ogó em czy ni kobiety

2009

2008
2000

38,2

36,3

40,3

38,0

36,0

40,2
39,1

34,4

36,8
36,5
38,0



LUDNO

Udzia  dzieci i m odzie y w wieku do lat 17
w ogólnej liczbie ludno ci

18,7% 18,8% 19,1%

2009 r. 2008 r. 2007 r. 2000 r.

22,8%



LUDNO

17,6% 63,7% 18,7%

Wiek
poprodukcyjny

Wiek
produkcyjny

Wiek
przedprodukcyjny

0,2 pkt proc.
1,2 pkt proc.

w stosunku do 2000 r.

14,5%

14,8%

13,9%

14,0%

WSPÓ CZYNNIK STARO CI

2000 R.2009 R.
2008 R.

2009 R.

2009 R.

Województwo
mazowieckie

Miasta

Wie



LUDNO

czy ni     18-64 lata

kobiety          18-59 lat
Wiek

produkcyjny

63,7%
0,1 pkt proc.
3,9 pkt proc.

w stosunku do 2008 r.
w stosunku do 2000 r.

56,9 54,5 61,4

WSPÓ CZYNNIK OBCI ENIA EKONOMICZNEGO

Miasta WieWojewództwo
mazowieckie

17,6% 18,7%

Wiek
poprodukcyjny

Wiek
przedprodukcyjny



PROGNOZA LUDNO CI

5 222,2 tys.

3 374,7 tys.

1 847,5 tys.

5 469,5 tys.

3 633, 3 tys.

1 836,2 tys.

+4,7%

+7,7%

-0,6%

2009 r. 2009 r. 2009 r.2035 r. 2035 r. 2035 r.

Miasta

Wie

Województwo
mazowieckie



PROGNOZA LUDNO CI

63,7%

18,7%17,6%

58,1%

16,2%

25,7%

Wiek poprodukcyjny

Udzia  dzieci i m odzie y
w wieku do lat 17

w ogólnej liczbie ludno ci

Wiek produkcyjny

-2,5

-5,6

+8,1



PRACUJ CY W GOSPODARCE
NARODOWEJ

Ogó em 1 421,1 tys. spadek
w stosunku do 2008 r.

wzrost
w stosunku do 2008 r.

1,9%

0,4 pkt proc.

16,7%

Sektor prywatny       ogó u pracuj cych

Kobiety                      ogó u pracuj cych

Miasta

63,5%

50,9%

87,3%



PRACUJ CY
W GOSPODARCE NARODOWEJ
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PRACUJ CY W GOSPODARCE NARODOWEJ

pozosta e
18,9%

budow nictw o
5,5%

dzia alno
profesjonalna,

naukow a
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BEZROBOCIE REJESTROWANE
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+26,1%
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STOPA BEZROBOCIA REJESTROWANEGO

11,9%

wzrost
w stosunku do grudnia 2008 r.

o 2,4 pkt proc. o 1,7 pkt proc.
wzrost
w stosunku do grudnia 2008 r.

9,0%

WOJEWÓDZTWO



STOPA BEZROBOCIA REJESTROWANEGO

wzrost
w stosunku do grudnia 2008 r.

o 0,9 pkt proc.

Najwy sza stopa bezrobocia
powiaty:

szyd owiecki – 34,4%

przysuski – 23,8%
radomski – 28,8%

Najni sza stopa bezrobocia
powiaty:

m.st. Warszawa – 2,9%

pruszkowski – 6,1%
warszawski zachodni – 5,3%

2,9%
M.ST. WARSZAWA

8,0% – 13,9%

14,0% – 19,9%

20,0% – 25,9%

26,0% – 34,4%

2,9% – 7,9%
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BEZROBOCIE REJESTROWANE

48,1%

108,0 tys. o 15,3%

o 4,5 pkt proc.
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BEZROBOCIE REJESTROWANE

178,0 tys.
tj. 79,3%

146,7 tys.
tj. 82,4% - rok 2008 r.

Udzia  bezrobotnych bez prawa do zasi ku
w ogólnej l iczbie bezrobotnych
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BEZROBOCIE REJESTROWANE WED UG WIEKU

29,4% o 0,6 pkt proc. o 1,9 pkt proc.
wzrost
w stosunku do grudnia 2008 r.

wzrost
w stosunku do grudnia 2008 r.

Udzia  bezrobotnych w wieku 25 - 34 lata
w ogólnej liczbie bezrobotnych

Udzia  bezrobotnych w wieku do 25 lat
w ogólnej liczbie bezrobotnych

20,2%



BEZROBOCIE REJESTROWANE WED UG
POZIOMU WYKSZTA CENIA

o 2,0 pkt proc.

o 0,8 pkt proc.

spadek
w stosunku do grudnia 2008 r.

spadek
w stosunku do grudnia 2008 r.

pozosta e
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zasadnicze
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gimnazjalne
i ni sze
28,6%



BEZROBOCIE REJESTROWANE WED UG
POZIOMU WYKSZTA CENIA
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WYNAGRODZENIA

woj. mazowieckie

Polska

4179,63 z

3315,38 z

3,6% wzrost
w stosunku do 2008 r.

o 10,1% wy sze
w stosunku do redniej wojewódzkiej
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w stosunku do redniej krajowej

o 26,1% wy sze
w stosunku do kraju

4603,26 z



WYNAGRODZENIA
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PRZYJE AJ CYa DO PRACY W WARSZAWIE w 2006 r.

W % ogó u pracowników
najemnych w gminie zamieszkania:

5,0 i mniej

5,1 —10,0

10,1—15,0

15,1—20,0

20,1 i wi ce j

zjawisko nie wyst p i o ma gnitude zero

m.st . Warszawa

a  Pracow nicy najemni, których siedziba prac odawcy znajduje si  w Warsz awie a miejs ce zamieszkania w innej gmin ie i równocze nie dla takic h osób pracodaw ca w deklaracji
podatkowej PIT-11/8B lub PIT-40 poda  inform acj  o z wi k szonych kosz tach uzy skan ia przychodu, a ic h wys oko  odpowiada a kw ocie przysuguj c ej os obie doje aj c ej do pracy.

Opracowanie: O rodek Sta tystyki Miast U rz du Statys tycz nego w Poznaniu .



LUDNO WED UG WYKSZTA CENIA (NSP 2002)

Ludno  w wieku 13 lat i wi cej
wed ug poziomu wykszta cenia w 2002 r. (NSP)

Wy sze

rednie i policealne

Zasadnicze zawodowe

Podstawowe uko czone

Podstawowe nieuko czone
i bez wykszta cenia szkolnegoa

13,8%

34,4%

18,0%

26,9%

6,9%

a cznie z nieustalonym poziomem w ykszta cenia.



DziDzi kujkuj za uwagza uwag

http://www.stat.gov.pl/warsz/

http://www.stat.gov.pl/warsz/

