
 

 

URZĄD  STATYSTYCZNY  W  WARSZAWIE 
ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa 

Kontakt: e-mail:sekretariatUSWAW@stat.gov.pl 
tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67 

Internet: warszawa.stat.gov.pl 

KOMUNIKAT  O  SYTUACJI  SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ 

WOJEWÓDZTWA  MAZOWIECKIEGO  W  STYCZNIU  2016  R. 

Nr 1/2016 Przy publikowaniu danych US prosimy o podanie źródła opublikowany 26.02.2016 

 

Dane o zatrudnieniu, wynagrodzeniach, produkcji sprzedanej przemysłu i budownictwa oraz o produkcji budowlano-montażowej 
dotyczą podmiotów gospodarczych, w których liczba pracujących przekracza 9 osób. 

Dane o mieszkaniach oddanych do użytkowania mogą ulec zmianie po opracowaniu sprawozdań kwartalnych.  

Znak (*) oznacza, że dane zostały zmienione w stosunku do już opublikowanych. 

*** 

RYNEK  PRACY  I  WYNAGRODZENIA 

• W styczniu br. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw ukształtowało się na poziomie 1378,0 tys. osób  

i było o 2,3% wyższe niż przed rokiem. 

• Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w styczniu br. wyniosło 4996,97 zł  

i było o 4,1% większe od notowanego rok wcześniej. 

• W końcu stycznia br. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła 226,2 tys. osób i zwiększyła 

się w skali miesiąca o 9,7 tys. (tj. o 4,5%) oraz była mniejsza o 34,1 tys. (tj. o 13,1%) niż w styczniu ub. roku. Kobiety 

stanowiły 48,0% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych (przed rokiem 47,6%). 

• W skali roku stopa bezrobocia obniżyła się o 1,3 p. proc., a w skali miesiąca wzrosła o 0,3 p. proc. Nadal do powia-

tów o najwyższej stopie bezrobocia należały szydłowiecki (31,9%, wobec 34,9% w styczniu ub. roku) i radomski 

(25,9%, wobec odpowiednio 27,7%), a o najniższej – m.st. Warszawa (3,5%, wobec 4,3%). 

PRZEMYSŁ  I  BUDOWNICTWO 

• Produkcja sprzedana przemysłu w styczniu br. osiągnęła wartość (w cenach bieżących) 17782,8 mln zł i była  

(w cenach stałych) o 2,1% niższa niż przed rokiem; w stosunku do poprzedniego miesiąca zmniejszyła się o 11,4%. 

Produkcja sprzedana w przetwórstwie przemysłowym (stanowiąca 73,8% produkcji sprzedanej przemysłu)  

w porównaniu ze styczniem ub. roku zmniejszyła się (w cenach stałych) o 3,3%.  

• Produkcja sprzedana budownictwa (w cenach bieżących) w styczniu br. wyniosła 2339,6 mln zł i była o 5,6% więk-

sza niż przed rokiem.  

• Produkcja budowlano-montażowa (w cenach bieżących) w styczniu br. ukształtowała się na poziomie 779,4 mln zł,  

tj. o 17,1% wyższym niż w styczniu ub. roku. 

BUDOWNICTWO  MIESZKANIOWE 

• W styczniu br. przekazano do użytkowania 2645 mieszkań, tj. o 89 (o 3,3%) mniej niż przed rokiem. Najwięcej 

mieszkań wybudowali deweloperzy – 1744 (65,9% ogólnej ich liczby), a w dalszej kolejności inwestorzy indywidual-

ni – 877 (33,2%).  

• W badanym miesiącu liczba mieszkań, na realizację których wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem 

budowlanym wyniosła 1687 czyli o 508 (o 23,1%) mniej niż rok wcześniej. Wśród ogółu mieszkań 56,4% stanowiły 

mieszkania przeznaczone na sprzedaż lub wynajem, a 43,6% indywidualne.  

• Rozpoczęto budowę 1591 mieszkań, tj. więcej o 322 (o 25,4%) w porównaniu ze styczniem ub. roku. Mieszkania 

rozpoczęte przez deweloperów stanowiły 79,4% ogólnej ich liczby, a przez inwestorów indywidualnych 20,6%.  



 

WYBRANE  DANE  O  WOJEWÓDZTWIE  MAZOWIECKIM 
WYSZCZEGÓLNIENIE 

A – 2015 r. 

B – 2016 r. 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

              
Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw  

(w tys. osób) 
A 1346,7 1341,8 1341,2 1341,4 1342,8 1343,4 1346,7 1350,3 1351,8 1354,0 1359,2 1365,5 
B 1378,0            

poprzedni miesiąc = 100 ....................................................  A 100,0 99,6 100,0 100,0 100,1 100,0 100,2 100,3 100,1 100,2 100,4 100,5 
 B 100,9            
analogiczny miesiąc poprzedniego roku = 100 ..................  A 101,4 101,1 101,0 101,2 101,1 100,9 100,8 101,0 101,1 101,0 101,0 101,4 

 B 102,3            
Bezrobotni zarejestrowani (w tys. osób; stan w końcu 

okresu) 
A 260,3 259,6 252,1 244,5 236,4 227,7 224,9 223,5 220,9 216,3 216,1 216,5 
B 226,2            

Stopa bezrobocia (w %; stan w końcu okresu) ......................  A 10,0 10,0 9,7 9,4 9,1 8,8 8,7 8,7 8,6 8,4 8,4 8,4 
 B          8,7            
Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w sekto-

rze przedsiębiorstw (w zł) 
A 4802,14 4911,96 5202,65 5038,11 4916,77 4864,46 4911,13 4858,65 4875,99 5023,09 4933,94 5235,49 
B 4996,97            

poprzedni miesiąc = 100 ....................................................  A 95,4 102,3 105,9 96,8 97,6 98,9 101,0 98,9 100,4 103,0 98,2 106,1 
 B 95,4            
analogiczny miesiąc poprzedniego roku = 100 ..................  A 103,2 103,5 101,9 103,1 102,5 102,1 101,9 103,2 104,0 102,9 103,0 104,0 

 B 104,1            
Produkcja sprzedana przemysłu (w cenach stałych):              

poprzedni miesiąc = 100 ....................................................  A 93,0 99,1 109,9 89,9 98,7 102,0 100,5 97,8 111,4 101,7 102,2 98,3* 
 B 88,6            
analogiczny miesiąc poprzedniego roku = 100 ..................  A 97,7 102,0 103,1 98,5 102,0 102,7 102,3 102,1 104,6 98,6 106,3 102,7* 

 B 97,9            
Produkcja budowlano-montażowa (w cenach bieżących):             

poprzedni miesiąc = 100 ....................................................  A 37,5 149,7 104,7 144,0 87,3 109,6 114,1 93,7 93,7 129,0 93,1 124,8 
 B 36,1            

analogiczny miesiąc poprzedniego roku = 100 ..................  A 88,6 96,1 83,6 130,2 94,8 94,2 90,4 105,6 83,0 88,5 105,6 121,6 
 B 117,1            
Mieszkania oddane do użytkowania (od początku roku) A 2734 4451 6320 8620 10542 13232 15571 17517 20968 23323 25910 29095 
 B 2645            

analogiczny okres poprzedniego roku = 100 .....................  A 104,6 85,5 91,3 86,5 86,1 91,3 89,3 90,9 94,1 91,5 93,6 94,9 
 B 96,7            
 

 

Więcej informacji z zakresu rynku pracy, wynagrodzeń, przemysłu i budownictwa, budownictwa mieszkaniowego oraz cen detalicznych, rolnictwa, rynku wewnętrznego, wyników finansowych przed-
siębiorstw i nakładów inwestycyjnych znajduje się w pełnej wersji „Komunikatu o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego” dostępnego w wersji elektronicznej na stronie inter-
netowej Urzędu http://warszawa.stat.gov.pl.  

Szersze spektrum informacji, zagregowanych również na niższych poziomach, zawiera „Biuletyn Statystyczny Województwa Mazowieckiego” udostępniany co kwartał.  

Ponadto polecamy kwartalne opracowania o podregionach i powiatach:  
–  „Wybrane dane o podregionach województwa mazowieckiego”, 
–  „Monitoring stanu ludności”, 
–  „Monitoring stanu bezpieczeństwa publicznego”, 
–  „Monitoring bezrobocia rejestrowanego”, 
–  „Monitoring budownictwa mieszkaniowego” 
oraz moduł – dane krótkookresowe w Banku Danych Lokalnych http://www.bdl.stat.gov.pl. Niektóre dane w BDL dostępne są również na poziomie gmin. 

Raport „Koniunktura gospodarcza w województwie mazowieckim w lutym 2016 r.” ukaże się na stronie głównej Urzędu Statystycznego w Warszawie: http://warszawa.stat.gov.pl w dniu 
29 lutego 2016 r. 


