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URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE
Roczniki statystyczne
ROCZNIK STATYSTYCZNY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2020
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. - grudzień
ISSN 1508-1389
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,
w tym podregionów, powiatów i gmin. Materiał statystyczny, spójny pod względem tematycznym i graficznym dla
wszystkich województw, przedstawia zjawiska za pomocą
tablic, map i wykresów.
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ROCZNIK STATYSTYCZNY WARSZAWY 2020
(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.
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Analizy statystyczne
RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM
W 2019 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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RAPORT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2020
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści, synteza, uwagi ogólne, tablice, wykresy, mapy)
wydanie roczne
termin wyd. - maj
ISSN 2084-6886
obj. ok. 150 str., form. 210 x 270 mm
cena oprawa miękka: 18,00 zł

Procesy zachodzące w gospodarce narodowej na terenie województwa oraz prezentacja ich zróżnicowania
wewnętrznego w zakresie zjawisk istotnych z punktu
widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego, tj. kapitału
ludzkiego (w tym procesów demograficznych i zasobów
pracy), jakości życia mieszkańców, gospodarki, z uwzględnieniem procesów związanych z rozwojem przedsiębiorczości, realizacją inwestycji, produkcji i usług, infrastruktury
gospodarki, finansów publicznych, ochrony środowiska.
Prezentowane kategorie przedstawione są w ujęciu dynamicznym (w retrospekcji wieloletniej), a także w relacji
do przeciętnych wielkości dla kraju. Analiza statystyczna,
spójna pod względem tematycznym dla wszystkich województw, zawiera prezentację zjawisk również w formie
graficznej - za pomocą map i wykresów.
Przekroje: województwo, podregiony, powiaty, gminy,
sekcje i działy PKD 2007.
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ROLNICTWO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA TLE
KRAJU I POZOSTAŁYCH WOJEWÓDZTW W 2019 R.
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. - październik
obj. ok. 50 str., form. 210 x 270 mm

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.
REGION WARSZAWSKI STOŁECZNY W 2019 R.
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. - grudzień
ISSN 2544-5944
obj. ok. 120 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).
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SYTUACJA DEMOGRAFICZNA
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W 2019 R.
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. - sierpień
obj. ok. 80 str., form. 210 x 270 mm
cena oprawa miękka: 18,00 zł

Diagnoza sytuacji demograficznej województwa mazowieckiego na przestrzeni kilkunastu lat, ze szczególnym
uwzględnieniem zjawisk, które zarejestrowano w 2019 r.
Publikacja prezentuje zmiany ilościowe i jakościowe w stanie i strukturze populacji, a także dotyczące takich zjawisk,
jak: małżeństwa, separacje, rozwody, urodzenia, zgony,
migracje ludności.
Przekroje: województwo, powiaty, gminy, miasta, wieś.
Informacje statystyczne
BIULETYN STATYSTYCZNY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2020
(wersja polsko-angielska)
wydanie kwartalne
termin wyd. - marzec, czerwiec, sierpień, listopad
form. 210 x 270 mm

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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PRZEGLĄD STATYSTYCZNY WARSZAWY 2020
(wersja polsko-angielska)
wydanie kwartalne
termin wyd. - marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień
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
PANORAMA DZIELNIC WARSZAWY W 2019 R.
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. - grudzień
ISSN 1732-9728
obj. ok. 300 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.
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Foldery i publikacje okolicznościowe
WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE W LICZBACH 2020
(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 2019 r. oraz podstawowe wskaźniki w porównaniu do Polski i pozostałych województw.
Przekroje: województwo, powiaty, Polska.
ZE STATYSTYKĄ PRZEZ WARSZAWĘ 2020
(wersja polska i angielska)
wydanie roczne
termin wyd. - listopad
ISSN 2084-316X
form. 180 x 180 mm

Informacje dotyczące sytuacji społeczno-gospodarczej
m.st. Warszawy w 2019 r.
Przekroje: m.st. Warszawa, dzielnice.
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DZIECI W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2018 R.
(wersja polsko-angielska)
wydanie co 2 lata
termin wyd. - czerwiec
ISSN 2081-7126
obj. ok. 110 str., form. 220 x 220 mm
cena oprawa miękka: 20,00 zł

Publikacja zawiera szerokie spektrum badań statystycznych statystyki publicznej oraz ze źródeł pozastatystycznych charakteryzujące obraz mazowieckich dzieci.
Przedstawione w publikacji informacje dotyczą: zjawisk
demograficznych, miejsca dziecka w rodzinie i poza nią,
sytuacji rodzin z dziećmi na utrzymaniu, opieki społecznej,
stanu zdrowia i opieki medycznej, edukacji i wychowania,
kultury i wypoczynku, zagrożeń zdrowia i życia, a także
przewidywanych do 2050 r. zmian w liczbie i strukturze
dzieci i młodzieży. Dane zawarte w publikacji dotyczą
głównie lat 2012–2018, chociaż w niektórych przypadkach
prezentowane są wybrane lata lub krótszy okres, co wynika
z uwarunkowań metodologicznych.
Przekroje: województwo, powiaty, miasto i wieś.
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