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Podregion warszawski wschodni – wybrane dane 

Demografia – stan w dniu 30 czerwca 2022 r. 

• Liczba ludności wyniosła 687371 i była o 5079 (o 0,7%) większa niż
przed rokiem.

• W miastach mieszkały 399694 osoby.

• Ludność poniżej 25 lat stanowiła 28,9% ogółu, a w wieku 65 lat i więcej
16,2%.

• Przyrost naturalny na 1000 ludności był ujemny i wyniósł -0,77.

• Saldo migracji wewnętrznych i zagranicznych na pobyt stały na 1000
ludności było dodatnie i wyniosło 8,61. 

Bezrobocie – stan w dniu 30 września 2022 r. 

• Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 5,6%.

• Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 11794, z czego 49,1%
stanowiły kobiety.

• Bez prawa do zasiłku było 88,1% bezrobotnych zarejestrowanych.

• Bezrobotni zarejestrowani dotychczas niepracujący stanowili 12,7%.

• Na wsi mieszkało 42,3% zarejestrowanych bezrobotnych.

Budownictwo mieszkaniowe w okresie styczeń–wrzesień 2022 r. (dane wstępne) 

• Od początku roku oddano do użytkowania 4980 mieszkań, tj. o 152 (3,0%) mniej niż w okresie styczeń–wrzesień 2021 r.

• Z ogólnej liczby ukończonych mieszkań 1755 to mieszkania indywidualne, a 3185 przeznaczone na sprzedaż lub
wynajem.

• Przeciętna powierzchnia użytkowa wybudowanych mieszkań wyniosła 104,9 m2, przy czym mieszkanie indywidualne
miało średnio 147,9 m2, a poza budownictwem indywidualnym 81,5 m2.

• Rozpoczęto budowę 5128 mieszkań (mniej niż przed rokiem o 475, tj. o 8,5%).

Podmioty gospodarki narodowej REGON – stan w dniu 30 września 2022 r. 

• W rejestrze REGON zarejestrowanych było 93545 podmiotów gospodarki narodowej (bez osób prowadzących
gospodarstwa indywidualne w rolnictwie), tj. o 3955 (4,4%) więcej niż przed rokiem.

• Większość (78,5%) podmiotów gospodarki narodowej to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą – ich
liczba wyniosła 73448.

• Liczba osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej wyniosła 20097, w tym 7911 to
spółki handlowe.

Bezpieczeństwo publiczne w okresie styczeń–wrzesień 2022 r. 

• Od początku roku w zakończonych postępowaniach przygotowawczych Policja stwierdziła 12057 przestępstw,
z czego 56,5% stanowiły przestępstwa kryminalne. W porównaniu z analogicznym okresem ub. roku przestępstw
ogółem było więcej o 1197 (o 11,0%).

• Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych wyniósł 75,2%.
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Wybrane dane o podregionie warszawskim wschodnim i jego powiatach na tle województwa mazowieckiego oraz regionu warszawskiego stołecznego  
w okresie styczeń–wrzesień 2022 r. 

Wyszczególnienie Województwo 
Region  

warszawski  
stołeczny 

Podregion 
Powiaty 

legionowski miński otwocki wołomiński 

Ludność a  5511491 3254474 687371 129733 158893 126508 272237 
w tym kobiety  2872831 1722376 354391 67004 81206 65897 140284 

w tym w miastach  3566935 2589155 399694 58006 73920 74619 193149 
Przyrost naturalny b na 1000 ludności  -2,65 -1,34 -0,77 -0,73 -2,30 -3,43 1,35 
Saldo migracji wewnętrznych i zagranicznych  

na pobyt stały b na 1000 ludności 2,18 4,84 8,61 14,58 3,02 4,36 11,00 
Bezrobotni zarejestrowani c  118252 42662 11794 2051 2143 1720 5880 

w tym kobiety  60998 21405 5787 1033 1117 782 2855 
W % bezrobotnych zarejestrowanych c:         

dotychczas niepracujący  16,4 14,7 12,7 12,7 11,2 8,5 14,4 
zwolnieni z przyczyn dotyczących zakładu pracy  4,4 4,1 5,9 6,4 4,3 4,1 6,8 
zamieszkali na wsi  44,5 21,9 42,3 49,6 53,3 34,2 38,0 
bez prawa do zasiłku  86,7 88,5 88,1 87,9 87,8 86,7 88,6 

Stopa bezrobocia rejestrowanego cd (w %)  4,2 2,2 5,6 5,9 4,6 3,6 7,2 
Mieszkania oddane do użytkowania e  29604 21229 4980 1047 959 519 2455 

w tym:         
indywidualne  9221 4432 1755 367 521 262 605 
przeznaczone na sprzedaż lub wynajem  19813 16331 3185 680 438 217 1850 

Przeciętna powierzchnia użytkowa (w m2)  
mieszkań oddanych do użytkowania e  91,5 87,1 104,9 119,1 107,6 115,9 95,4 

Mieszkania, których budowę rozpoczęto  29193 21095 5128 1207 930 387 2604 
Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze  

REGON cf  958012 735895 93545 20303 17185 18161 37896 
osoby prawne i jednostki organizacyjne  

niemające osobowości prawnej  337284 289970 20097 4473 3387 4186 8051 
w tym spółki handlowe  206951 193387 7911 1766 1207 1597 3341 

osoby fizyczne prowadzące działalność 
gospodarczą  620728 445925 73448 15830 13798 13975 29845 

Przestępstwa stwierdzone przez Policję w zakoń-
czonych postępowaniach przygotowawczych  96153 63681 12057 2021 1500 1962 6574 

Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw 
stwierdzonych przez Policję (w %)  68,5 63,8 75,2 72,4 72,9 82,6 74,5 

 

a Stan w dniu 30 czerwca 2022 r. b W okresie styczeń–czerwiec 2022 r. c Stan w końcu okresu. d Udział zarejestrowanych bezrobotnych w cywilnej ludności aktywnej zawodowo. e Dane wstępne.  
f Bez osób prowadzących gospodarstwa indywidualne w rolnictwie. 
 






