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URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE
Roczniki statystyczne
ROCZNIK STATYSTYCZNY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2019
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. – grudzień
ISSN 1509-9652
obj. ok. 370 str., form. 166 x 238 mm
cena oprawa miękka: 28,00 zł
Podstawowa zbiorcza publikacja Urzędu Statystycznego
zawierająca bogaty zestaw danych statystycznych charakteryzujących stan środowiska naturalnego, sytuację społeczno-gospodarczą i demograficzną województwa.
WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
– PODREGIONY, POWIATY, GMINY 2019
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. – grudzień
ISSN 1732-9736
obj. ok. 510 str., form. 166 x 238 mm
cena oprawa miękka: 28,00 zł
Uzupełnienie wydania rocznika statystycznego województwa, zawierające tablice przeglądowe prezentujące
ważniejsze dane o województwie, wybrane dane o podregionach a także kompleksowy zestaw danych w grupowaniach powiatowych i gminnych.
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ROCZNIK STATYSTYCZNY WARSZAWY 2019
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. – grudzień
ISSN 1425-9486
obj. ok. 450 str., form. 166 x 238 mm
cena oprawa miękka: 25,00 zł
Zbiorcza publikacja Urzędu Statystycznego w Warszawie
zawierająca bogaty zestaw danych statystycznych charakteryzujących sytuację społeczno-gospodarczą i demograficzną m.st. Warszawy.
Analizy statystyczne
RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM
W 2018 R.
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. – listopad
ISSN 1643-5834
obj. ok. 50 str., form. 210 x 270 mm
cena oprawa miękka: 18,00 zł
Procesy zachodzące na rynku pracy na terenie województwa z uwzględnieniem istotnych zjawisk, zmian i tendencji
m.in. dot. pracujących, wynagrodzeń, bezrobotnych wg
płci, wieku i wykształcenia, stopy bezrobocia rejestrowanego, warunków pracy, wypadków przy pracy.
Przekroje: województwo, regiony, wybrane informacje wg
podregionów, powiatów i gmin, sektory własności, sekcje
PKD 2007.
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Analizy statystyczne
RAPORT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W 2018 R.
(w wersji angielskiej przedmowa, spis treści, uwagi ogólne,
podstawowe tendencje, tablice przeglądowe)
wydanie roczne
termin wyd. – maj
ISSN 2084-6886
obj. ok. 100 str., form. 210 x 270 mm
cena oprawa miękka: 15,00 zł
Procesy zachodzące w gospodarce narodowej na terenie województwa, z uwzględnieniem zjawisk istotnych
z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego
regionu, m.in. procesy demograficzne, tendencje obserwowane na rynku pracy, w obszarze zjawisk inflacyjnych,
wynagrodzeń, w podstawowych obszarach gospodarki
narodowej (przemysł, budownictwo, rolnictwo, wybrane
usługi), podmioty gospodarcze, wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych, nakłady inwestycyjne. Prezentowane kategorie przedstawione w ujęciu dynamicznym (od
2010 r.), a także w relacji do przeciętnych wielkości dla kraju.
Przekroje: województwo, podregiony, powiaty, sekcje
i działy PKD 2007, grupy COICOP.
ROLNICTWO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
NA TLE KRAJU I POZOSTAŁYCH WOJEWÓDZTW
W 2018 R.
(w wersji angielskiej: przedmowa i spis treści)
wydanie roczne
termin wyd. – październik

Wybrane zagadnienia dotyczące stanu rolnictwa i wsi mazowieckiej na tle Polski i pozostałych województw, a także
warunki, w jakich rozwija się produkcja rolnicza charakteryzujące przeobrażenia zachodzące na obszarach wiejskich
województwa.
Przekroje: Polska, województwa, województwo mazowieckie.
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REGION WARSZAWSKI STOŁECZNY W 2018 R.
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. – grudzień
ISSN 2544-5944
obj. ok. 75 str., form. 210 x 270 mm
cena oprawa miękka: 20,00 zł
Zagadnienia dotyczące zmian i tendencji zachodzących
na obszarze regionu warszawskiego stołecznego m.in.:
powierzchni, zjawisk demograficznych, rynku pracy, infrastruktury komunalnej, mieszkalnictwa, edukacji i wychowania, kultury, finansów publicznych i podmiotów gospodarki
narodowej.
Przekroje: województwo, regiony województwa, Warszawski Obszar Funkcjonalny (WOF), m.st. Warszawa, powiaty
i gminy wchodzące w skład Regionu Warszawskiego Stołecznego (RWS).
Informacje statystyczne
BIULETYN STATYSTYCZNY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2019
(wersja polsko-angielska)
wydanie kwartalne
termin wyd. – marzec, maj, sierpień, listopad

Podstawowe wskaźniki charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województwa m.in. z zakresu rynku pracy
i wynagrodzeń, cen, finansów przedsiębiorstw, rolnictwa,
przemysłu, budownictwa i handlu.
Przekroje: województwo, podregiony, powiaty, sekcje
i działy PKD 2007, wybrane wyroby wg PKWiU, grupy
COICOP.
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Informacje statystyczne
LUDNOŚĆ, RUCH NATURALNY I MIGRACJE W WOJE
WÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2018 R.
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. – sierpień
ISSN 1643-5818
obj. ok. 250 str., form. 210 x 270 mm
cena oprawa miękka: 18,00 zł
Stan i struktura ludności wg płci i wieku, ruch naturalny
i migracje.
Przekroje: województwo, regiony, podregiony, powiaty,
gminy, miasta, wieś, dzielnice m.st. Warszawy.
PRZEGLĄD STATYSTYCZNY WARSZAWY 2019
(wersja polsko-angielska)
wydanie kwartalne
termin wyd. – marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień
ISSN 1233-9164
obj. ok. 80 str., form. 210 x 270 mm
cena oprawa miękka: 15,00 zł
Wybrane procesy i zjawiska społeczno-gospodarcze m.st.
Warszawy dotyczące m.in. środowiska, ludności, rynku
pracy, wynagrodzeń, cen, ochrony zdrowia, budownictwa,
finansów i bezpieczeństwa publicznego.
Przekroje: m.st. Warszawa, dzielnice m.st. Warszawy, sekcje
i działy PKD 2007.
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PANORAMA DZIELNIC WARSZAWY W 2018 R.
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. – grudzień
ISSN 1732-9728
obj. ok. 320 str., form. 210 x 270 mm
cena oprawa miękka: 25,00 zł
Publikacja będąca uzupełnieniem Rocznika Warszawy,
przedstawiająca sytuację społeczno-gospodarczą poszczególnych dzielnic na tle m.st. Warszawy, w tym zagadnienia
dotyczące m.in.: środowiska, ludności, rynku pracy, budownictwa, edukacji, ochrony zdrowia, kultury i bezpieczeństwa publicznego.
Przekroje: m.st. Warszawa, dzielnice m.st. Warszawy, sekcje
PKD 2007.
Foldery i publikacje okolicznościowe
WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE W LICZBACH 2019
(wersja polska i angielska)
wydanie roczne
termin wyd. – listopad
obj. ok. 50 str., form. 102 x 206 mm

Informacje dotyczące sytuacji społeczno-gospodarczej
województwa w 2018 r. oraz podstawowe wskaźniki
w porównaniu do Polski i pozostałych województw.
Przekroje: województwo, powiaty, Polska.
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Foldery i publikacje okolicznościowe
ZE STATYSTYKĄ PRZEZ WARSZAWĘ 2019
(wersja polska i angielska)
wydanie roczne
termin wyd. – listopad
obj. ok. 50 str., form. 180 x 180 mm

Informacje dotyczące sytuacji społeczno-gospodarczej
m.st. Warszawy w 2018 r.
Przekroje: m.st. Warszawa, dzielnice.
XX-LECIE WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2019
(wersja polska i angielska)
wydanie jednorazowe
termin wyd. – październik
form. 220 x 220 mm
cena oprawa miękka: 25,00 zł

Publikacja stanowi opracowanie okolicznościowe przygotowane z okazji dwudziestej rocznicy utworzenia województwa mazowieckiego. Zawiera bogatą charakterystykę
obszarów życia społeczno-gospodarczego, tendencji rozwojowych oraz zaistniałych zmian.
Przekroje: województwo, Polska, powiaty.
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