
 

 

 

POWIAT  WOŁOMIŃSKI 

gospodarka powiatu – bezpośrednio związana z bliskością Warszawy 

 

miasta powiatu: 

 wysoko zurbanizowane ośrodki miejskie, 

 ośrodki małej przedsiębiorczości i rzemiosła.  

gmina Wołomin (centrum powiatu)  

 dobre perspektywy gospodarcze, 

 stały rozwój budownictwa mieszkaniowego i mieszkaniowo – usługowego. 

 

struktura firm: 

 

duża aktywność osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie 

– wyższa niż w województwie 

 

Najwięksi pracodawcy: 

 „FOMAR”,  

 „Tchibo” palarnia kawy 

 „Sun Chemical” (filia producenta farb drukarskich), 

 „Komandor S.A.” 

 

edukacja:  

 Wysokie nasycenie szkołami średnimi na poziomie ogólnokształcącym i zawodowym  

 Migracja do szkół średnich ośrodków akademickich w Warszawie  

 

 

21 455 podmiotów gospodarczych

17 786 – osoby 
fizyczne 
prowadzące 
działalność 
gospodarczą

946 – spółki 
handlowe

w tym 174 –
spółki 

handlowe z 
kapitałem 

zagranicznym

1 810 – spółki 
cywilne

58 – spółdzielnie
brak zakładów 
państwowych



 

 

 

rozwój miast powiatu i ich korzystne położenie stwarza wiele możliwości inwestowania w: 

 bazę turystyczno-rekreacyjną,  

 przemysł lekki,  

 przemysł elektroniczny,  

 budowę magazynów wielkich firm transportowych, hurtowni, 

 budownictwo mieszkaniowe 

 przemysłowo rolny teren gminy Wołomin stwarza odpowiednie warunki do prowadzenia 

działalności produkcyjnej, przetwórstwa, usług, rekreacji i wypoczynku. 

 

struktura wiekowa zatrudnienia – stabilna  (nie stwierdzono zmian w ostatnich latach)  

 

mieszkańcy wg. wykształcenia 

 wyższe (poniżej 10%) 

 ogólnokształcące (poniżej 10%) 
 

 podstawowe średnie i zasadnicze (poniżej 40%) 

 podstawowe (powyżej 30%) 

 

 

niski odsetek 

 

wysoki odsetek

zatrudnienie według sektorów – stabilne (nie stwierdzono zmian w ostatnich latach) 

 usługi – ok. 48 % 

 przemysł – ok. 35% 

 rolnictwo – ok. 17% 

bezrobocie 

 poziom bezrobocia zbliżał się do średniego poziomu bezrobocia w Polsce – (2008 rok - 

stopa bezrobocia dla powiatu niższa o 0,3% w stosunku do stopy bezrobocia dla całego 

kraju, i zaledwie o 1,5% wyższa od poziomu bezrobocia w województwie mazowieckim  

 wysokie zainteresowanie osób bezrobotnych stażami, szkoleniami oraz pozyskaniem 

środków na rozpoczęcie działalności  gospodarczej 

 maleje liczba osób bezrobotnych biorących udział w programach aktywizacyjnych, co jest 

związane ze spadkiem bezrobocia w roku 2008 w powiecie poniżej średniej krajowej do 

9,3% 

 stale maleje liczba bezrobotnych uczestniczących w pracach interwencyjnych oraz 

robotach publicznych 

64,3%

21,9%

13,8%
w wieku produkcyjnym

w wieku 

przedprodukcyjnym

w wieku poprodukcyjnym

 

 


