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PRZEDMOWA

Folder „WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE W LICZBACH 2016" zawiera zestaw danych statystycznych 
charakteryzujących sytuację społeczno-gospodarczą województwa lubelskiego. Informacje dotyczą lat 2000, 
2010, 2014 oraz 2015. Warunki i poziom życia mieszkańców oraz sytuację gospodarczą regionu przedstawiono 
w formie tabelaryczno-graficznej. W celu uzyskania pełniejszej informacji o województwie lubelskim, 
wybrane zagadnienia zaprezentowano na poziomie podregionów i powiatów oraz na tle kraju. 

Mam nadzieję, że folder ten przyczyni się do popularyzacji wiedzy statystycznej o naszym 
województwie i zachęci do skorzystania z bardziej szczegółowej, a tym samym bogatszej oferty wydawniczej
i informacyjnej statystyki publicznej dostępnej na stronie internetowej Urzędu Statystycznego w Lublinie 
(lublin.stat.gov.pl), czy też na stronie Głównego Urzędu Statystycznego (stat.gov.pl). 

    Dyrektor
Urzędu  Statystycznego  w  Lublinie

           dr  Krzysztof  Markowski
Lublin, październik 2016 r.

PREFACE

Folder "LUBELSKIE VOIVODSHIP IN FIGURES 2016" contains a set of statistical data characterizing the 
socio-economic situation of lubelskie voivodship. The information relates to the years 2000, 2010, 2014 and 2015. 
The conditions and living standards and the economic situation of the region are presented in tabular-graphic 
form. For fuller information on lubelskie voivodship, selected topics presented at the level of subregions 
and powiats, and against the background of the country.

I hope that this folder will contribute to the popularization of statistical knowledge about our region 
and encourage them to take advantage of the wide range of information and publishing official statistics available 
on the website of the Statistical Office in Lublin (lublin.stat.gov.pl) or on the Central Statistical Office (stat.gov.pl).

     Director
     of  Statistical  Office  in  Lublin

      Krzysztof  Markowski,  PhD
Lublin, October 2016
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Granica państwa
National border

Granice powiatów
Border of powiats

Granice gmin
Border of gminas

Powiaty
Powiats

Miasto na prawach powiatu
City with powiat status

Stolica województwa
Capital of voivodship

powierzchnia
area 

225122 km

Powiaty ....................................    20 Powiats

Miasta na prawach   powiatu ......    4 Cities with powiat

Gminy .....................................    213  Gminas

    miejskie ................................    20     urban

    miejsko-wiejskie ...................    23      urban-rural

    wiejskie ...............................    170     rural

Miasta ......................................    43  Towns

Miejscowości wiejskie ..........    4047 Rural localities

Sołectwa ..............................    3730 Village administrator's offices

Z państwami: With countries:

     Białorusią .........................    170 km      Belarus

     Ukrainą ............................    296 km      Ukraine

Z województwami: With voivodships:

     mazowieckim ..................    372 km       mazowieckie

     podkarpackim ..................    321 km      podkarpackie

     podlaskim ............................    4 km      podlaskie

     świętokrzyskim...................    33 km      świętokrzyskie

Jednostki administracyjne w 2015 r.
Administrative units in 2015



Najdalej wysunięte punkty granicy 
województwa
Furthest extended points of the voivodship border
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Rozciągłość województwa 
Extent voivodship

z południa na północ / 0from south to north ................. 2  02'   (226 km)

z zachodu na wschód / 0from west to east ..................... 2  31'   (176 km)

 

Układ pionowy powierzchni
Elevations  

 
Gmina
Gmina

 

Wzniesienie 
nad poziom 
morza w m

Elevation 
above sea 
level in m

  
Najwyżej położony punkt – Krągły Goraj ........ Lubycza 

Królewska
388,7

Highest point –Krągły Goraj
 Najniżej położony punkt (brak nazwy) ............ Stężyca 106,6

Lowest point (without a name)  
    

Najwyżej położona miejscowość  – Łuszczacz .. Susiec 330 – 350
Highest located town – Łuszczacz  

    
Najniżej położona miejscowość – Piotrowice .. Stężyca 106,6 – 110,0
Lowest located town – Piotrowice 

 

Większe rzeki 
i kanały
Principal revers 
and canals

Większe jeziora
i zbiorniki wodne
Larger lakes 
and reservoirs

Głębsze jeziora
Deeper lakes  

 

Długość 
ogółem 

w km
Powierzchnia 

w ha

Maksymalna
głębokość

w m

 

W tym
w woje-

wództwie

Total lenght
in km

Area
in ha

Maximum 
depth 
in m

Of which 
in voivod-

ship

Wisła ........................... 1022 117 J. Wytyckie.................... 487 J. Piaseczno ............. 38,8

Wieprz ......................... 349 349 J. Uściwierz................... 284 J. Białe Włodawskie 33,6

 
   

Bug .............................. 774 367 Zb. Zalew Zemorzycki ... 282 J. Krasne.................. 34,0

 

  

Kanał Wieprz-Krzna ..... 140 140 Zb. Dratów.................... 168 J. Rogóźno............... 25,4
Canal

Temperatury powietrza i opady atmosferyczne
Air temperatures and atmospheric precipitation

 

Stacja 
meteorologiczna

Meteorological station
 
 

2000          2010 2014 2015 2010          2014          2015                            2000          

 

0Średnie temperatury w C 
Average temperatures in 0C

Roczne sumy opadów w mm
Total annual precipitation in mm

Wzniesienie 
stacji nad 

poziom morza 
w m

Station 
elevation 

above the sea 
level in m

Lublin ....................... 238 9,0 7,5 9,0 9,4 626 751 790 532

Terespol .................... 133 9,2 7,7 8,9 9,5 576 724 509 453

 
   

Włodawa .................. 177 . 7,7 8,9 9,6 . 609 730 442
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Powierzchnia geodezyjna województwa według kierunków wykorzystania
(stan w dniu 1 I 2016 r.)
Geodesic area of the voivodship by direction of use 
(as of 1 I 2016)

Powierzchnia o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chroniona (stan w dniu 31 XII)
Area of special nature value under legal protection (as of 31 XII)

Powierzchnia ogólna .............................. 2512246 Total area 

Użytki rolne ............................................ 1754942 Agricultural land
    w tym grunty orne .............................. 1313662     of which arable land

Grunty leśne oraz zadrzewione Forest land as well as 
  i zakrzewione ........................................ 611025   and bushy land
    w tym lasy ........................................... 584477     of which  forests

Grunty pod wodami powierzchniowymi . 18895 Lands under surface  waters

Grunty zabudowane i zurbanizowane ..... 96854 Built-up and urbanized areas
  w tym tereny:   of which areas:
    mieszkaniowe ..................................... 10962     residential 
    komunikacyjne .................................... 68303     transport 

Nieużytki ................................................ 22311 Wasteland

Pozostałe ................................................. 8219 Others

woody

W ha    
In ha

0,8%

3,9%

0,9%

0,3%

69,9%

24,3%

 

 
 

2000               2010                   2014                          2015

Wyszczególnienie Specification 

w % 
powierzchni 

ogólnej 
województwa

in % of total 
area of the 
voivodship

O g ó ł e m ......................................... 570019,9 570006,1 570282,9 571524,6 22,7 T o t a l
Parki narodowe ................................. 18245,1 18247,2 18243,1 18243,1 0,7 National parks 
Rezerwaty przyrody ........................... 11378,2 11549,6 11862,9 11862,9 0,5 Nature reserves 

a aParki krajobrazowe  .......................... 231139,4 233211,7 233218,4 233218,4 9,3 Scenic parks 
a aObszary chronionego krajobrazu  ..... 300980,3 299152,7 299152,6 300415,6 12,0 Areas of protected landscape 

Stanowiska dokumentacyjne ............ 17,7 7,1 11,3 11,3 0,0 Documentation sites
Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe .. 768,8 768,8 768,8 745,6 0,0 Natural and scenic complexes
Użytki ekologiczne ............................. 7490,4 7069,0 7025,8 7027,8 0,3 Ecological areas

 
   

w ha
in ha

a Bez powierzchni rezerwatów przyrody, stanowisk dokumentacyjnych, zespołów przyrodniczo-krajobrazowych i użytków ekologicznych położonych na terenie 
parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu. 
a Excluding nature reserves, documentation sites, landscape-nature complexes and ecological arable lands located within landscape parks and protected landscape 
areas. 



Stan i ochrona środowiska
Environmental protection

Stan i ochrona środowiska
Environmental protection

 

 
 

2000            2010             2014            2015Wyszczególnienie Specification

 

Ścieki przemysłowe i komunalne odprowadzone      Industrial and municipal wastewater
  do wód lub do ziemi wymagające oczyszczania          discharged into waters or into the 

3 3  w hm  ................................................................. 81,8 72,7 72,3 70,3   ground requiring treatment in hm
       w tym oczyszczane w % ................................. 96,9 99,3 99,4 99,4        of which treated in %
Ludność korzystająca z oczyszczalni ścieków              Population connected to wastewater

a a  w % ludności ogółem  ....................................... 48,4 53,0 56,4 57,2   treatment plants in % of total population 
Odpady wytworzone (w ciągu roku; z wyłącze-           Generated waste (during the year; exclu-

2 2  niem odpadów komunalnych) na 1 km  w t . ...... 168,9 193,5 264,8 272,2   ding municipal waste) per 1 km  in t
Odpady komunalne zebrane (w ciągu roku)                   Municipal waste collected (during the 
  na 1 mieszkańca w kg ........................................ 256 155 177 180   year) per capita in kg
Emisja zanieczyszczeń powietrza z zakładów             Emission of air pollutants by plants 
  szczególnie uciążliwych dla czystości powietrza               of significant nuisance to air quality 
  w tys. t:                                                                                      in thous. t:
     pyłowych ......................................................... 8,0 2,8 1,9 2,0      particulates
     gazowych (bez CO ) ......................................... 40,9 33,0 26,5 21,5      gases (excluding CO )2 2

Redukcja zanieczyszczeń powietrza z zakładów            Reduction of air pollutants by plants 
  szczególnie uciążliwych dla czystości powietrza              of significant nuisance to air quality 
  w % zanieczyszczeń wytworzonych:                                   in % of pollutants produced:
     pyłowych ......................................................... 97,7 98,5 98,4 97,8      particulates
     gazowych (bez CO ) ......................................... 41,5 81,6 87,4 89,1      gases (excluding CO )2 2

b b Nakłady na środki trwałe  służące:                                 Outlays on fixed assets serving:
  ochronie środowiska:                                                            environmental protection:
     w mln zł ........................................................... 186,5 407,1 700,3 483,5      in mln zl
     na 1 mieszkańca w zł ....................................... 84 187 325 226      per capita in zl
  gospodarce wodnej:                                                             water economy:
     w mln zł ........................................................... 59,1 145,0 128,2 91,0      in mln zl
     na 1 mieszkańca w zł ....................................... 27 66 60 42      per capita in zl

 
   

5

16,2  29,9–

30,0  49,9–

50,0  89,9–

90,0  98,6–

W % ludności 
In % of total population

ogółem

Ludność korzystająca z oczyszczalni
ścieków w 2015 r.
Population connected to wastewater 
treatment plants in 2015

a Stan w dniu 31 XII. b Ceny bieżące; według lokalizacji inwestycji.  /  a As of 31 XII. b Current prices; by investment location.

Pomniki przyrody w 2015 r.
(stan w dniu 31 XII)
Nature monuments in 2015
(as of 31 XII)

Ogółem .................................. 1514 Total

Pojedyncze drzewa ................ 1173 Individual trees

Grupy drzew .......................... 180 Tree clusters

Głazy narzutowe .................... 40 Erratic boulders

Aleje ...................................... 49 Alleys

Skałki, groty, jaskinie i inne ... 72 Stones, grottos, 
caves and others



Ludność
Population

6

 

 
 

Wyszczególnienie Specification

 

a aLudność  ............................................................ 2206200 2178611 2147746 2139726 Population  
         miasta ........................................................ 1028876 1013036 992787 988034           urban areas
         wieś ............................................................ 1177324 1165575 1154959 1151692           rural areas
     mężczyźni ...................................................... 1072803 1056351 1040990 1037052      males 
     kobiety .......................................................... 1133397 1122260 1106756 1102674      females

a aKobiety na 100 mężczyzn  ................................. 106 106 106 106 Females per 100 males  
2 a 2 aLudność na 1 km  powierzchni ogólnej  ............ 88 87 85 85 Population per 1 km  of total area  

a aLudność w wieku  :                                                                   Population of age  :
     przedprodukcyjnym ....................................... 564437 419121 388607 382720      pre-working
     produkcyjnym ................................................ 1287529 1377527 1340617 1328014      working 
     poprodukcyjnym ............................................ 354234 381963 418522 428992      post-working 
Przeciętna liczba lat dalszego trwania życia                    Life expectancy at the moment 
   w momencie urodzenia:                                                           of birth:
     mężczyźni ...................................................... 69,1 71,2 73,2 73,3      males 
     kobiety .......................................................... 78,5 81,0 82,2 82,4      females

 
   

Ludność
Population

aLudność  według płci i biologicznych grup wieku
aPopulation  by sex and biological age groups

aLudność  według płci i wieku
a in 2015

 w 2015 r.
Population  by sex and age 

Kobiety
Females

Mężczyźni
Males

a Stan w dniu 31 XII.  /  a As of 31 XII. 

0 - 14 lat  
years

15 - 64 65 i więcej  
years and more

0
wiek produkcyjny
working age

wiek nieprodukcyjny
non-working age

Kobiety
Females

Mężczyźni
Males

nadwyżka liczby
kobiet nad liczbą
mężczyzn
excess of females
over males

nadwyżka liczby
mężczyzn nad liczbą
kobiet
excess of males
over females

tys. thous. tys. thous.

0
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2000            2010             2014            2015

21,1%

16,3%

15,6%

15,5%

68,2%

72,7%

72,0%

71,7%

10,8%

11,1%

12,4%

12,8%

2000

2010

2014

2015

2000

2010

2014

2015

19,0%

14,6%

14,0%

13,9%

64,6%

67,9%

66,8%

66,4%

16,4%

17,5%

19,2%

19,7%



Ludność
Population

7

 

 
 

Wyszczególnienie Specification

 

Małżeństwa ........................................................ 12561 13302 10911 10749 Marriages
     w tym wyznaniowe ........................................ 9536 9872 7651 7382       of which religious
Separacje ............................................................ 35 150 92 77 Separations
Rozwody ............................................................ 1712 2483 3175 3432 Divorces
Urodzenia żywe .................................................. 23111 22635 19828 19715 Live births
Zgony ................................................................. 23228 23037 22107 22816 Deaths
     w tym niemowląt ........................................... 185 106 83 74      of which infants
Przyrost naturalny .............................................. -117 -402 -2279 -3101 Natural increase
Saldo migracji wewnętrznych na pobyt                           Net internal migration for permanent 
   stały ................................................................. -2969 -4867 -5125 -4814    residence

Ruch naturalny i saldo migracji ludności
Vital statistics and net migration of population

Ruch naturalny i saldo migracji na 1000 ludności w 2015 r.
Vital statistics and net migration per 1000 population in 2015

Przyrost naturalny na 1000 ludności 
w 2015 r.
Natural increase  per 1000 population
in 2015

Prognoza ludności do 2050 r.
Population projection until 2050 

-5,89 – -3,01

-3,00 – -2,01

-2,00  -1,01–

-1,00  -0,01–

0,00  2,89–

w ‰ 
in ‰ 

małżeństwa
marriages

urodzenia żywe
live births

zgony
deaths

przyrost naturalny
natural increase

saldo migracji wewnętrznych 
net migration for permanent residence

na pobyt stały 

Ogółem
Total

Ogółem / Total

Miasto
Urban areas

miasto
urban areas

Wieś
Rural areas

wieś
rural areas

0

500

1000

1500

2000

2500

tys. 
thous

Mężczyźni / Males
Kobiety / Females

2016 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050

5,02‰

9,20‰

10,65‰

-1,45‰

-2,25‰

4,88‰

9,39‰

9,13‰

0,25‰

-3,91‰

5,14‰

9,04‰

11,95‰

-2,91‰

-0,81‰

2000            2010             2014            2015
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Aktywność ekonomiczna ludności w wieku 15 lat i więcej według BAEL (przeciętne w roku)
Economic activity of the population aged 15 and more by LFS (annual averages)

W tys.        In thous.

W %        In %

Aktywni zawodowo ........................................... 1093 1096 1131 Economically active persons
    mężczyźni ...................................................... 599 598 624     males
    kobiety ........................................................... 494 499 507     females
  pracujący ......................................................... 986 988 1026   employed persons
     mężczyźni ...................................................... 538 542 567       males
      kobiety ......................................................... 447 446 459       females
  bezrobotni ....................................................... 108 108 105   unemployed persons 
      mężczyźni ..................................................... 61 56 57       males
      kobiety ......................................................... 46 53 48       females
Bierni zawodowo ............................................... 862 852 890 Economically inactive persons
    mężczyźni ...................................................... 345 345 362     males
    kobiety ........................................................... 517 507 528     females

Współczynnik aktywności zawodowej ............... 55,9 56,3 56,0 Activity rate 
Wskaźnik zatrudnienia ...................................... 50,4 50,7 50,8 Employment rate 
Stopa bezrobocia ............................................... 9,9 9,9 9,3 Unemployment rate 

Aktywność ekonomiczna ludności w wieku 15 lat i więcej według poziomu wykształcenia 
w IV kwartale 2015 r. według BAEL
Economic activity of the population aged 15 and more by educational level 
in IV quarter 2015 by LFS

wyższe
tertiary

policealne i średnie
zawodowe

post-secondary 
and vocational secondary

średnie
ogólnokształcące
general secondary

zasadnicze
zawodowe

basic vocational

gimnazjalne, podstawowe, 
niepełne podstawowe 

i bez wykształcenia szkolnego
lower secondary, primary, 

incomplete primary and without 
school educationPracujący  

Employed
Bezrobotni
Unemployed

Bierni zawodowo
Economically inactive persons

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45
%

32,3
30,2

7,5

23,8

6,1

19,4

24,3

11,7

33,0

10,7
8,6

19,3

11,2

18,6

42,3
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aPracujący 
aEmployed persons 

O g ó ł e m .......................................................... 367805 374649 373879 T o t a l
          sektor publiczny ........................................ 180572 167169 165201           public sector
          sektor prywatny ........................................ 187233 207480 208678           private sector
    w tym :     of which :
Przemysł ............................................................ 90672 92825 93566 Industry
     w tym przetwórstwo przemysłowe ............... 73221 73808 75152      of which manufacturing
Budownictwo .................................................... 20992 17986 15650 Construction 

Δ ΔHandel; naprawa pojazdów samochodowych  .. 48953 53480 53679 Trade; repair of motor vehicles  
Transport i gospodarka magazynowa ................ 21817 22233 21688 Transportation and storage

Δ ΔZakwaterowanie i gastronomia  ....................... 4048 4003 4129 Accommodation and catering 
Działalność finansowa i ubezpieczeniowa .......... 10962 11169 11106 Financial and insurance activities
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 5754 5314 5494 Professional, scientific and technical activities
Administracja publiczna i obrona narodowa; Public administration and defence; 
   obowiązkowe zabezpieczenia społeczne ......... 33963 35232 35345    compulsory social security
Edukacja ............................................................ 64671 64890 65005 Education
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna ................ 38535 38897 39279 Human health and social work activities

w sekcjach PKD in NACE sections

9

aStruktura pracujących  według płci  w 2015 r.
Structure of employed persons  by and  in 2015

 i sekcji 
a sex section

pozostałe
others

opieka zdrowotna i pomoc społeczna
human health and social work activities

edukacja
education

administracja publiczna i obrona narodowa;
obowiązkowe zabezpieczenia społeczne 

public administration and defence; 
compulsory social security

transport i gospodarka magazynowa
transportation and storage

handel; naprawa pojazdów samochodowych 
t

Δ

Δrade; repair of motor vehicles  

budownictwo
construction

przemysł
industry

Kobiety / Females Mężczyźni / Males

0,9%

14,0%

15,8%

10,7%

25,6%

16,2%

14,1%

37,2%

7,8%

12,8%

9,3%

8,1%

8,3%

4,2%

12,3%

a Stan w dniu 31 XII; według faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób.
a As of 31 XII; by actual workplace and type of activity; excluding economic entities employing up to 9 persons.

2,7%



Rynek pracy
Labour market
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Bezrobotni zarejestrowani ogółem .................... 119709 116869 107895 Total registered unemployed persons
    w tym kobiety ................................................ 59385 56316 52567     of which women
Z liczby ogółem – bezrobotni: Of total number – unemployed persons:
    dotychczas niepracujący ................................. 37500 30880 26485     previously not employed

a a        w tym absolwenci  ..................................... 8872 6694 6141         of which school-leavers 
    bez kwalifikacji zawodowych ......................... 29844 34647 32493     without occupational qualifications
    zwolnieni z przyczyn dotyczących zakładu     terminated for company
      pracy ............................................................. 3966 4427 4023         reasons

b b    długotrwale bezrobotni  ................................ 61852 73026 65635     long-term unemployed 
    posiadający prawo do zasiłku ......................... 12669 9328 9130     possessing benefit rights
    niepełnosprawni ............................................ 4149 5016 4795     disabled persons
Stopa bezrobocia rejestrowanego w % .............. 13,1 12,6 11,7 Registered unemployment rate in %
Oferty pracy ....................................................... 722 1601 1525 Job offers

c cBezrobotni nowo zarejestrowani ....................... 169386 133361 138425 Newly registered unemployed persons 
    w tym dotychczas niepracujący ...................... 59160 35043 33633     of which previously not employed

c cBezrobotni wyrejestrowani .............................. 166914 150534 147399 Persons removed from unemployment rolls 
    w tym z tytułu podjęcia pracy ........................ 57625 63884 68653     of which received jobs

Bezrobocie rejestrowane (stan w dniu 31 XII)
Registered unemployment (as of 31 XII)

a Osoby w okresie do upływu 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki. b Pozostający w rejestrze powiatowego urzędu pracy łącznie przez okres ponad 12 miesięcy 
w okresie ostatnich 2 lat. c W ciągu roku.
a Persons who have graduated within the last 12 months. b Remaining in the register rolls of the powiat labour office for the overall period of over 12 months during 
the last two years. c During the year.

Stopa bezrobocia rejestrowanego w 2015 r.
(stan w dniu 31 XII)

in 2015
(as of 31 XII)
Registered unemployment rate by powiats 

W %
In %

   7,9 - 11,0  
11,1 - 13,0 
13,1 - 15,0 
15,1 - 17,0 
17,1 - 20,8

10

17,8%

31,8%25-34

35-44

45-54

20,5%

15,9%

14,0% 15,4%

24,4%

11,7%

24,8%

23,8%
24 lata i mniej

and less

55 lat i więcej
and more

wyższe
tertiary

zasadnicze (zawodowe)
basic vocational

gimnazjalne, podstawowe
i niepełne podstawowe
lower secondary, primary
and incomplete primary

średnie ogólnokształcące
general secondary
policealne oraz średnie
zawodowe
post-secondary as well as
vocational secondary

Wiek / Age Wykształcenie / Educational level

Struktura bezrobotnych zarejestrowanych 
według wieku i poziomu wykształcenia w 2015 r.
(stan w dniu 31 XII)
Structure of registered unemployed persons by age 
and educational level in 2015
(as of 31 XII)



Wynagrodzenia i świadczenia społeczne
Wages and salaries and social benefits
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aPrzeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto  
aAverage monthly gross wages and salaries  

a 
a Excluding economic entities employing up to 9 persons; excluding persons employed abroad.

Bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób; bez zatrudnionych poza granicami kraju.

a 
a Annual averages.

Przeciętne w roku.

O g ó ł e m .......................................... 543923 508715 507614
T o t a l

Objęci pozarolniczym systemem 
   ubezpieczeń społecznych ................. 360290 348357 349716
Covered by the non-agricultural social
security system

     w tym pobierający emerytury......... 225038 227185 232704
     of which persons receiving retirement 
        pensions

Rolnicy indywidualni ......................... 183633 160358 157898
Farmers

2010              2014             2015Wyszczególnienie
Specification

aEmeryci i renciści 
aRetirees and pensioners 

Przeciętna miesięczna emerytura i renta brutto
Average monthly gross retirement pay and pension

1175,20

0

500

1000

1500

2000
zł / zl

Z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
From the Social Insurance Institution
Rolników indywidualnych
Farmers

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto Average monthly gross wages and salaries
   w zł ................................................................. 3099,60 3605,03 3699,48    in zl

    w tym w sekcjach PKD:     of which in NACE sections:

Przemysł ............................................................ 3166,22 3751,61 3868,97 Industry

   w tym przetwórstwo przemysłowe ................. 2557,75 3099,46 3285,47    of which manufacturing

Budownictwo .................................................... 2637,02 3267,87 3189,29 Construction

          sektor publiczny ........................................ 3469,90 4006,56 4111,08           public sector

          sektor prywatny ........................................ 2747,76 3273,95 3354,83           private sector

Δ ΔHandel; naprawa pojazdów samochodowych  .. 2229,34 2586,02 2615,13 Trade; repair of motor vehicles  

Transport i gospodarka magazynowa ................ 2528,42 2835,98 2966,23 Transportation and storage
Δ ΔZakwaterowanie i gastronomia  ....................... 1897,89 2381,68 2416,47 Accommodation and catering 

Działalność finansowa i ubezpieczeniowa .......... 4214,91 4667,15 4770,98 Financial and insurance activities

Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 3250,14 3706,38 3740,45 Professional, scientific and technical activities

Administracja publiczna i obrona narodowa; Public administration and defence; 
   obowiązkowe zabezpieczenia społeczne ......... 3860,93 4361,07 4445,45    compulsory social security

Edukacja ............................................................ 3265,61 3927,90 4049,02 Education

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna ................ 3158,53 3490,10 3560,99 Human health and social work activities

1404,45

1719,53 1776,99

947,04
1139,76

2010 2014 2015



Ceny
Prices
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Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (rok poprzedni = 100)
Price indices of consumer goods and services (previous year =100)

Ceny detaliczne wybranych towarów żywnościowych
Retail prices of selected foodstuffs

O g ó ł e m .......................................................... 110,3 101,8 100,0 98,8 T o t a l
    w tym:                                                                                    of which:
Żywność i napoje bezalkoholowe ...................... 110,5 102,0 99,1 98,5 Food and non-alcoholic beverages
Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe ............. 107,9 105,8 103,7 100,8 Alcoholic beverages and tabacco
Odzież i obuwie ................................................. 105,9 98,4 97,0 96,7 Clothing and footwear
Mieszkanie ........................................................ 110,1 102,4 101,1 100,4 Dwelling
Zdrowie ............................................................. 111,3 102,5 99,8 101,7 Health
Transport ........................................................... 119,4 106,3 98,0 90,4 Transport
Rekreacja i kultura ............................................. 108,8 93,4 101,1 101,6 Recreation and culture
Edukacja ............................................................ 110,3 102,3 97,6 100,7 Education

0 5 10 15 20 25 30
zł  /  zl

chleb pszenno-
wheat-rye bread  – per 0,5 kg

żytni – za 0,5 kg

mąka pszenna 
wheat flour – per kg

– za 1 kg

mięso wołowe z kością (rostbef) 
beef meat, bone-in (roast beef ) – per kg

– za 1 kg

mięso wieprzowe z kością (schab środkowy) 
pork meat, bone-in (centre loin) – per kg

– za 1 kg

kurczęta patroszone 
disembowelled chicken – per kg

– za 1 kg

szynka wieprzowa gotowana 
pork ham, boiled – per kg

– za 1 kg

kiełbasa wędzona 
smoked sausage – per kg

– za 1 kg

filety z morszczuka mrożone 
fillets of hake, frozen – per kg

– za 1 kg

karp świeży 
fresh carp – per kg

– za 1 kg

mleko krowie spożywcze o zaw. tł. 3  
cows’ milk, fat content 3–3,5% – per l

–3,5% – za 1 l

ser twarogowy półtłusty 
semi-fat cottage cheese – per kg

– za 1 kg

jaja kurze świeże 
hen eggs, fresh – per piece

– za 1 szt.

masło świeże o zawartości tłuszczu 82,5% 
fresh butter, fat content 82,5% – per 200 g

– za 200 g

olej rzepakowy produkcji krajowej 
rape-oil, domestic production – per l

– za 1 l

cukier biały kryształ 
white sugar, crystallized – per kg

– za 1 kg

pomarańcze 
oranges – per kg

– za 1 kg

marchew 
carrots – per kg

– za 1 kg

ziemniaki 
potatoes – per kg

– za 1 kg

jabłka 
apples – per kg

– za 1 kg

2010

2000

2014

2015
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Gospodarstwa domowe
Households
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Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę w gospodarstwach domowych
Average monthly per capita available income of households

Struktura przeciętnych miesięcznych wydatków na 1 osobę w gospodarstwach domowych 
według rodzajów w 2015 r.
Structure of average monthly per capita expenditures of households by kinds in 2015

Dochód rozporządzalny w zł ............................... 501,73 978,09 1208,35 1226,74 Available income in zl
          w tym dochód do dyspozycji ...................... 476,76 928,38 1159,58 1174,92           of which disposable income
       w tym:                                                                                          of which:
    z pracy najemnej ............................................ 190,61 444,18 556,44 568,11     from hired work
    z gospodarstwa indywidualnego w rolnictwie 53,82 89,53 116,88 108,93     from a private farm in agriculture
    z pracy na własny rachunek ............................ 34,45 62,53 85,67 85,18     from self-employment
    ze świadczeń społecznych .............................. 190,23 314,28 365,72 391,56     from social security benefits 

25,4%

2,2%

5,6% 16,8% 5,7% 10,5% 4,9% 6,2%

0,9%

3,9% 12,2%

żywność i napoje bezalkoholowe
food and non-alcoholic beverages

napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe
alcoholic beverages and tobacco

odzież i obuwie
clothing and footwear

użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii
housing, water, electricity, gas and other fuels

wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego
furnishings, household equipment and routine maintenance of the house

zdrowie
health

transport
transport

łączność
communication

rekreacja i kultura
recreation and culture 

edukacja
education

restauracje i hotele
restaurants and hotels

pozostałe
others
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Gospodarstwa domowe wyposażone w niektóre przedmioty trwałego użytkowania 
Households furnished with selected durable goods

Chłodziarka ........................................................ 95,5 98,4 97,6 99,1 Refrigerator
Automat pralniczy ............................................. 49,5 80,7 89,5 91,7 Automatic washing machine
Zmywarka do naczyń ......................................... . 6,8 17,6 18,7 Dishwasher
Kuchenka mikrofalowa ...................................... . 46,4 52,7 53,0 Microwave oven
Samochód osobowy .......................................... 45,9 58,9 67,3 66,4 Passenger car
Odbiornik telewizyjny ........................................ 92,5 98,2 96,3 97,2 Television 
Telefon komórkowy ........................................... . 85,8 93,6 92,8 Mobile phone
Urządzenie do odbioru telewizji satelitarnej                 Satellite or cable television
   lub kablowej ................................................... 27,0 56,9 59,7 57,7    equipment
Aparat fotograficzny cyfrowy ............................. . 39,6 46,9 45,6 Digital camera
Komputer osobisty z dostępem do Internetu...... . 50,3 67,9 68,4 Personal computer with access to the Internet

13

5,7%

2000            2010             2014            2015

2000            2010             2014            2015

w % ogółu gospodarstw domowych
in % of total households



Infrastruktura komunalna
Municipal infrastructure
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Podstawowe dane o infrastrukturze komunalnej (stan w dniu 31 XII)
Basic data on municipal infrastructure (as of 31 XII)

Odpady komunalne zebrane selektywnie w 2015 r.
Municipal waste collected separately in 2015

aKomunikacja miejska  (stan w dniu 31 XII)
aUrban transport  (as of 31 XII)

Sieć rozdzielcza w km: Distribution network in km:
    wodociągowa ................................................. 14813,7 19402,8 20863,8 21023,5     water supply
    kanalizacyjna ................................................. 2380,4 4432,1 5918,0 6278,9     sewage
Zużycie wody z wodociągów                                              Consumption of water from water supply 
  w gospodarstwach domowych (w ciągu roku)                 system in households (during the year)

3 3  w hm ............................................................... 60,0 57,2 57,4 61,1   in hm
Ścieki odprowadzone siecią kanalizacyjną                       Wastewater discharged by sewage system 

3 3  (w ciągu roku) w hm  ....................................... 59,6 50,2 49,4 49,1   (during the year) in hm
Zużycie energii elektrycznej w gospodarstwach            Consumption of electricity in households 
  domowych (w ciągu roku) w GW·h .................. 844,7 1448,7 1419,8 1417,3   (during the year) in GW·h
Sieć gazowa rozdzielcza i przesyłowa                             Distribution and transmission network
  w km ................................................................ 5820,2 7988,4 8461,9 8654,8   gas supply system in km
Zużycie gazu z sieci w gospodarstwach domo-              Consumption of gas from gas supply system

3 3  wych (w ciągu roku) w hm  .............................. 142,9 161,8 148,7 149,8   in households (during the year) in hm
Sieć cieplna w km  ............................................. . 1249,5 1282,2 1308,6 Heating network in km
Sprzedaż energii cieplnej (w ciągu roku)                        Sale of heating energy (during the year)
  w TJ  ................................................................. . 10122 8313 7788   in TJ

a 
a Data concern urban transport enterprises and companies, employing more than 9 persons.

Dane dotyczą przedsiębiorstw i zakładów komunikacji miejskiej, w których liczba pracujących przekracza 9 osób.

Sieć komunikacyjna – linie w km / Transport network – lines in km ........ 2204 1718 2092 2138
    autobusowe / bus ................................................................................. . 1637 1980 2012
    trolejbusowe / trolleybus ...................................................................... . 81 112 126
Tabor w szt.: / Fleet of in units:
    autobusy / buses .................................................................................. 421 379 436 401
    trolejbusy / trolleybus ........................................................................... 65 58 92 109
Przewozy pasażerów (w ciągu roku) w mln ............................................. 202,0 98,9 140,6 143,5
Transport of passengers (during the year) in mln

2000         2010           2014           2015Wyszczególnienie  /  Specification

12,7% 22,3% 10,7%

1,8%

7,5% 21,9% 23,2%

papier i tektura
paper and cardboard

szkło
glass

tworzywa sztuczne
plastic

metale
metals

wielkogabarytowe
largesize

biodegradowalne
biodegradable

pozostałe
others

2000            2010             2014            2015



Mieszkania
Dwellings
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Zasoby mieszkaniowe (stan w dniu 31 XII)
Dwellings stocks (as of 31 XII)

Mieszkania oddane do użytkowania w 2015 r.
Dwellings completed in 2015

Mieszkania oddane do użytkowania
Dwellings completed

według powiatów
by powiats

według inwestorów
by investors

Mieszkania w tys. .............................................. 674,3 732,8 756,0 761,5 Dwellings in thous.
Izby w mieszkaniach w tys. ................................ 2293,3 2796,4 2902,2 2927,0 Rooms in dwellings in thous.

2 2Powierzchnia użytkowa mieszkań w tys. m  ...... 42431,0 55572,3 57966,9 58539,3 Usable floor space of dwellings in thous. m
2 2Przeciętna powierzchnia użytkowa w m :                     Average usable floor space in m :

    1 mieszkania .................................................. 62,9 75,8 76,7 76,9     per dwelling
    na 1 osobę ...................................................... 19,5 25,5 27,0 27,4     per person
Przeciętna liczba:                                                                    Average number of:
    osób na 1 mieszkanie ..................................... 3,23 2,97 2,84 2,81     persons per dwelling
    osób na 1 izbę ................................................ 0,95 0,78 0,74 0,73     persons per room
    izb na 1 mieszkanie ........................................ 3,40 3,82 3,84 3,84     rooms per dwelling

Mieszkania .......................................................... 3009 5667 5694 6229 Dwellings
Izby w mieszkaniach ............................................ 12574 26335 26980 28422 Rooms in dwellings

2 2Powierzchnia użytkowa mieszkań w m  ............... 256058 610578 624407 656532 Usable floor space of dwellings in m
Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania            Average usable floor space per dwelling

2 2    w m  ................................................................. 85,1 107,7 109,7 105,4     in m
Mieszkania na 1000 zawartych małżeństw .......... 240 426 522 579 Dwellings per 1000 marriages contracted

1836
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23,9%

1,0% 3,0%

indywidualne
private
spółdzielcze
cooperative
przeznaczone na 
sprzedaż lub wynajem
for sale or rent
komunalne i zakładowe
municipal and company

społeczne czynszowe
public building society
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2000            2010             2014            2015



Edukacja
Education
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Edukacja według szczebli kształcenia (stan na początku roku szkolnego)
Education by level (as of the beginning of the school year)

Uczniowie w tys. w szkołach:                                              Pupils and students in thous. in schools:
    podstawowych ............................................... 195,7 127,8 128,0 135,2     primary
    gimnazjach ..................................................... 72,2 75,3 64,1 62,1     lower secondary
    ponadgimnazjalnych ...................................... 154,4 93,3 76,9 74,5     upper secondary 
    policealnych .................................................... 11,8 20,8 18,4 17,4     post-secondary
Uczniowie szkół dla dorosłych w tys. .................. 12,2 10,9 9,5 8,1 Students of schools of for adults in thous.

a                                                                                                              Students of higher education institutions  
aStudenci szkół wyższych  w tys. ........................ 87,1 100,6 81,0 77,6   in thous.

    w tym kobiety w % ......................................... 59,2 61,1 59,5 58,9     of which women in %

Wychowanie przedszkolne:                                                       Pre-primary education:
    miejsca w przedszkolach w tys. ...................... 31,8 39,2 47,7 47,7     places in nursery schools in thous.
    dzieci w tys.:                                                                                children in thous.:
       w przedszkolach ........................................... 32,0 38,7 44,4 42,8         in nursery schools
        w zespołach i punktach przedszkolnych ...... - 1,8 2,1 2,1         in pre-primary groups and points
        w oddziałach przedszkolnych przy szkołach                      in pre-primary sections in primary
          podstawowych .......................................... 16,2 15,0 18,1 14,8           schools
Dzieci w przedszkolach na:                                                   Children in nursery schools per:
    1 przedszkole .................................................. 90 93 84 79     1 nursery school
    100 miejsc ...................................................... 101 99 93 90     100 places
a Stan w dniu 30 XI.  /  a As of 30 XI.

Studenci szkół wyższych według typów szkół w roku akademickim 2015/16 (stan w dniu 30 XI )
Students in higher education institutions by type of school in 2015/16 academic year (as of 30 XI)

Uniwersytety
Universities

Wyższe szkoły techniczne
Technical universities

Wyższe szkoły rolnicze
Agricultural academies

Wyższe szkoły ekonomiczne
Academies of economics

Wyższe szkoły pedagogiczne
Teacher education schools

Uniwersytety  medyczne
Medical universities

Pozostałe szkoły wyższe
Others higher education institutions

Szkoły Wyższe Resortu Obrony Narodowej
Academies of the Ministry of National

13,0%
11,2%

0,2%
0,6%

8,6%

20,2%

2,8%
43,4%



Ochrona zdrowia i pomoc społeczna
Health care and social welfare

 

 

 

 

 

 

2014            2015

2010             2014            2015
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Ambulatoryjna opieka zdrowotna (stan w dniu 31 XII)
Out-patient health care (as of 31 XII)

Pomoc społeczna stacjonarna (stan w dniu 31 XII)
Stationary social welfare (as of 31 XII)

Apteki ogólnodostępne (stan w dniu 31 XII)
Generally available pharmacies (as of 31 XII)

Porady udzielone w zakresie ambulatoryjnej opieki zdrowotnej na 1 mieszkańca 
według powiatów w 2015 r.

C out-patient health care onsultations provided within the scope of per capita by powiats 
in 2015 

Świadczenia pomocy społecznej
Social assistance benefits 

Przychodnie ............................. 1180 1186 Out-patients departments
Praktyki lekarskie ..................... 428 414 Medical practices 
Porady udzielone (w ciągu roku) Consultations provided 
  w tys. ..................................... 18439,0 19122,9   (during the year)  in thous.
    lekarskie ............................... 15620,4 16137,3     doctors
    stomatologiczne ................... 2818,6 2985,6     dental

Domy i zakłady (bez filii) ....................... 69 73 73
Homes and facilities (excluding branches)

Miejsca (łącznie z filiami) ...................... 5554 5546 5595
Places (including branches) 

    na 10 tys. ludności.............................. 25,5 25,8 26,1
    per 10 thous. population

Mieszkańcy (łącznie z filiami) ............... 5339 5178 5191
Residents (including branches) 

        w tym kobiety ................................ 2420 2391 2377
        of which women

    na 10 tys. ludności ............................. 24,5 24,1 24,3
    per 10 thous. population

Osoby oczekujące na umieszczenie ....... 340 249 240
Persons awaiting a place 

Ogółem / Total

Liczba ludności przypadająca na 1 aptekę 
Population per 1 generally available pharmacy

w tym wieś
of which rural areas
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Kultura
Culture
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Struktura czytelników bibliotek publicznych
według wieku w 2015 r.
Structure of public library borrowers by age 
in 2015

Kultura (stan w dniu 31 XII)
Culture (as of 31 XII)

Biblioteki publiczne ........................................... 642 597 585 583 Public libraries 
Punkty biblioteczne ........................................... 193 163 155 174 Library service points 
Księgozbiór w tys. wol. ...................................... 7510,3 6321,7 6241,9 6240,4 Collection in thous. vol.

a aCzytelnicy  w tys. .............................................. 447,6 381,6 378,9 379,0 Borrowers  in thous. 
a aWypożyczenia  w tys. wol. ................................ 8387,2 7482,9 7251,3 7227,5 Loans  in thous. vol.

Muzea i oddziały muzealne ............................... 39 45 48 53 Museums with branches 
Muzealia w tys. .................................................. 315,0 419,5 424,9 433,2 Museum exhibits in thous.

a aZwiedzający muzea i wystawy  w tys. ............... 796,8 948,0 1092,2 1131,9 Museum and exhibition visitors  in thous.

Galerie sztuki ..................................................... 11 11 9 10 Art galleries
a aWystawy  .......................................................... 141 148 138 136 Exhibitions 

a aZwiedzający  w tys. ........................................... 48,8 65,9 89,5 94,7 Visitors  in thous.

Teatry i instytucje muzyczne............................... 6 6 7 9 Theatres and music institutions
a aPrzedstawienia i koncerty  ................................ 1219 940 1092 1127 Performances and concerts 

a aWidzowie i słuchacze  w tys. .............................. 275,1 234,1 203,5 224,1 Audience  in thous.

Kina ................................................................... 37 29 31 30 Cinemas 
    w tym multipleksy ......................................... - 1 2 3     of which multiplexes

a aWidzowie  w tys. ............................................... 646,0 1105,5 1457,1 1555,6 Audience  in thous.

2000             2010             2014            2015Wyszczególnienie Specification

Wybrane instytucje kultury dostępne dla osób 
niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich
Selected cultural institutions accessible to the disabled 
moving on wheelchairs
W % ogólnej liczby obiektów
In % of total numbers of objects

20102000 2014 2015

5 lat i mniej
    and les

4,7%

6-12 lat
years18,6%

13-15 lat
years

8,7%

16-19 lat
years

9,1%

20-24 lata
years

8,9%
25-44 lata

years

25,3%

45-60 lat
years

14,8%

powyżej 60 lat
more than

9,9%

a W ciągu roku.  /  a During the year.

biblioteki publiczne
public libraries
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museums
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art galleries

kina stałe
fixed cinemas
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Turystyka
Tourism

Baza noclegowa turystyki (stan w dniu 31 VII)
Tourist accommodation establishments (as of 31 VII)

Obiekty .............................................................. 359 322 363 369 Facilities
    w tym hotele................................................... 32 49 89 89     of which hotels
Miejsca noclegowe ............................................ 23346 20307 20807 21848 Number of beds
    w tym w hotelach ........................................... 2595 3667 5778 5875     of which hotels 

a aKorzystający z noclegów  .................................. 510831 665609 763472 794409 Tourists accommodated  
    w tym turyści zagraniczni ............................... 96467 89940 113213 112055     of which foreign tourists

a aUdzielone noclegi  ............................................ 1465214 1612094 1636534 1711623 Nights spent (overnight stay)  
    w tym turystom zagranicznym ....................... 194957 128884 166557 171369     of which foreign tourists

a aStopień wykorzystania miejsc noclegowych  w % . 33,3 29,6 30,5 Occupancy rate of bed places  in %

Wyszczególnienie Specification

a W ciągu roku.  /  a During the year.

Turyści zagraniczni korzystający z obiektów 
noclegowych w 2015 r.
Foreign tourists accommodated in tourist 
accommodation establishments in 2015

Struktura hoteli według kategorii obiektów w 2015 r. 
(stan w dniu 31 VII)
Structure of hotels by categories of facilities in 2015 (as of 31 VII)

obiekty
facilities

0                 20                40                60                80                100 %

miejsca noclegowe
number of beds

*****  **** *** **  *
W trakcie kategoryzacji
In the process of the 
categorisation

112055

Azja
Asia

22,6%

Ameryka 
Północna

North America

Pozostałe kraje 
europejskie

Other European 
countries

Unia Europejska
European Union

Pozostałe terytoria
Other territories
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Stopień wykorzystania miejsc noclegowych
według miesięcy w 2015 r. (w %)
Occupancy rate of bed places by months in % )2015 (
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2,1%45,5%

28,7% 1,1%Turyści korzystający z obiektów noclegowych w 2015 r.
Tourists accommodated in tourist accommodation establishments 
in 2015

370,7

Na 1000 mieszkańców
Per 1000 population

 54            100            300        500           700         1443

2000             2010             2014            2015



Rolnictwo
Agriculture

Powierzchnia użytków rolnych według rodzaju użytków w 2015 r. (stan w czerwcu)
Agricultural land area of land type in 2015 (as of June)

Zbiory i plony wybranych ziemiopłodów
Selected crop production and yields

Zwierzęta gospodarskie 
na 100 ha użytków rolnych 
w 2015 r. w szt.:
Animals 
per 100 ha of agricultural land 
in 2015 in heads:

Użytki rolne ............................................ 1443958 Agricultural land

W dobrej kulturze rolnej ......................... 1432131 In good agricultural condition

    pod zasiewami .................................... 1103653     

    grunty ugorowane ............................... 9732     fallow land

    uprawy trwałe ..................................... 83485     permanent crops

        w tym sady ....................................... 79732         of which orchards

    ogrody przydomowe ........................... 6730     kitchen gardens

    łąki trwałe ........................................... 209891     meadows

    pastwiska trwałe ................................. 18640     pastures

Pozostałe ................................................. 11827 Others

sown area

W ha    
In ha

0,5%

0,7%

1,3%

0,8%

5,8%

14,5%

76,4%

Zboża ......................... 2241735 2523885 3142300 3027230 Cereals
Ziemniaki ................... 2495512 823722 589170 490367 Potatoes 
Buraki cukrowe .......... 1883345 1614205 2101748 1674634 Sugar beets
Rzepak i rzepik ........... 33261 97566 209701 161467 Rape and turnip rape
Kapusta ...................... 154668 81862 91800 48483 Cabbages
Marchew jadalna ........ 101555 97108 113660 81743 Carrots
Jabłka ......................... 190425 271385 492190 480630 Apples
Wiśnie ........................ 20115 25193 37170 39072 Cherries
Truskawki ................... 25503 46468 60786 57083 Strawberries 
Maliny......................... 22406 72175 103834 63084 Raspberries 
Porzeczki .................... 32301 87259 82134 78106 Currants

Zboża ......................... 25 32 40 37 Cereals
Ziemniaki ................... 182 277 282 214 Potatoes 
Buraki cukrowe .......... 387 479 610 518 Sugar beets
Rzepak i rzepik ........... 24 22 30 25 Rape and turnip rape
Kapusta ...................... 322 479 504 350 Cabbages
Marchew jadalna ........ 277 444 447 327 Carrots
Jabłka ......................... 105 135 223 210 Apples
Wiśnie ........................ 48 59 76 82 Cherries
Truskawki ................... 25 84 78 72 Strawberries 
Maliny ........................ 38 39 55 33 Raspberries 
Porzeczki .................... 45 60 48 46 Currants

2000               2010                2014               2015Wyszczególnienie Specification

Zbiory w t
Production in t

20

Plony z 1 ha w dt
Yields per 1 ha in dt

owce / sheep

1

2

trzoda chlewna / pigs

40

bydło / cattle

25

drób kurzy / poultry

394

konie (2013 r.)/ horses (2013)



Rolnictwo. Leśnictwo
Agriculture. Forestry

Struktura towarowej produkcji rolniczej w 2014 r. (ceny stałe 2013 r.)
Structure of market agricultural output in 2014 (constant prices 2013)

62% 38%
Produkcja roślinna

Crop output
Produkcja zwierzęca

Animal output

zboża
cereals
ziemniaki
potatoes

przemysłowe
industrial
warzywa
vegetables
owoce
fruit
pozostałe
others

żywiec rzeźny:
animals for slaughter:

bydło (bez cieląt)
cattle (excluding calves)
trzoda chlewna
pigs
drób
poultry
pozostałe
others

mleko krowie
cows' milk
jaja kurze
hen eggs
pozostałe
others

W %
In %

1,7            10,0            20,0           30,0             40,5

Lesistość w 2015 r. (stan w dniu 31 XII)
Forest cover in 2015 (as of 31 XII)

Powierzchnia gruntów leśnych (stan w dniu 31 XII)
Forest land (as of 31 XII)

 

 
 

2000         2010          2014          2015Wyszczególnienie
Specification

 

Powierzchnia gruntów leśnych  w ha .... 559710 585811 591426 592426
Forest land in ha

Lasy ...................................................... 551493 577347 583040 584034
Forests

    publiczne ........................................... 343010 344989 344960 344951
    public

      w tym własność Skarbu Państwa ..... 342052 343887 343626 343611
      of which owned by the State Treasury

    prywatne ........................................... 208483 232359 238080 239083
    private 

Grunty związane z gospodarką leśną .... 8217 8464 8386 8392
Land connected with silviculture

Lesistość w % ........................................ 22,0 23,0 23,2 23,2
Forest cover in %

Udział powierzchni gruntów leśnych 
  w powierzchni lądowej województwa 
  w % ..................................................... 22,6 23,5 23,7 23,8
Share of forest land in land area 
  of the voivodship in %
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Przemysł i budownictwo
Industry and construction

 

 
 

2010                   2014Wyszczególnienie
Specification

 

Produkcja sprzedana w mln zł .............................. 22631,3 29929,3
Sold production in mln zl
W tym przetwórstwo przemysłowe ..................... 16351,6 21608,5
Of which manufacturing
  w tym:
  of which:
     produkcja artykułów spożywczych ................... 5303,2 5943,9
     manufacture of food products
     produkcja wyrobów z metali ............................ 1062,0 1686,7
     manufacture of metal products
     produkcja napojów........................................... 1188,7 1370,5
     manufacture of beverages
     produkcja maszyn i urządzeń ........................... 983,6 1295,7
     manufacture of machinery and equipment n.e.c.
     produkcja mebli ............................................... 1059,6 1136,8
     manufacture of furniture

 
   

aProdukcja sprzedana przemysłu  (ceny bieżące)
aSold production of industry  (current prices)
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a Dane dotyczą podmiotów gospodarczych, w których liczba pracujących przekracza 9 osób.  b Wykonana przez przedsiębiorstwa mające siedzibę zarządu na terenie 
województwa lubelskiego, siłami własnymi bez podwykonawców.
a Data concern economic entities employing more than 9 persons.  b Realized by enterprises which have a seat of board in the lubelskie voivodship without subcontractors 
participation. 

Przetwórstwo przemysłowe 
według wybranych działów PKD w 2014 r.
Manufacturing by selected divisions 
of NACE in 2014

a 

a 

7,8%

6,3%
6,0%
5,3%
3,6%
3,6%
3,2%

36,7%

pozostałe
others

produkcja papieru i wyrobów z papieru
manufacture of paper and paper products

produkcja wyrobów z drewna,
korka, słomy i wikliny
manufacture of products of wood, 
cork, straw and wicker

produkcja mebli
manufacture of furniture

produkcja maszyn i urządzeń
manufacture of machinery 
and equipment n.e.c.

produkcja napojów
manufacture of beverages

produkcja wyrobów z metali
manufacture of metal products

produkcja artykułów 
manufacture of food products

spożywczych

27,5%

Produkcja budowlano-montażowa według rodzajów obiektów 
budowlanych (ceny bieżące)
Construction and assembly production by type of constructions 
(current prices)

a b  

a b  

16,8%

15,2%

17,2%

31,6%

30,7%

29,5%

32,6%

25,4%

27,9%

13,7%

19,7%

22,1%

5,3%

9,0%

3,3%

2010

2014

2015

budynki mieszkalne
residential buildings
budynki niemieszkalne
non-residential buildings
infrastruktura transportu
transport infrastructures
rurociągi, linie telekomunikacyjne
i elektroenergetyczne
pipelines, communication and 
electricity lines
pozostałe
others

 

 
 

2010                   2014                   2015Wyszczególnienie Specification

 

O g ó ł e m .......................................................... 3044,7 2924,5 2800,6 T o t a l
Roboty o charakterze inwestycyjnym ................ 1951,8 2237,2 2151,2 Works with an investment character
Remonty i pozostałe roboty ............................... 1092,8 687,2 649,6 Renovation and others works
Z liczby ogółem według grup: Of total by grups:
    budowa budynków ......................................... 1252,0 862,4 880,8     construction of buildings
    budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej       1173,5 1221,7 1109,7     civil engineering
    roboty budowlane specjalistyczne .................. 619,2 840,3 810,2     specialised construction activities

Produkcja budowlano-montażowa  (ceny bieżące)
Construction and assembly production  (current prices)

a b

a b 

produkcja pojazdów samochodo
przyczep i naczep
manufacture of motor vehicles, 
trailers and semi-trailers

wych, 



Transport
Transport

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2000            2010             2014             2015

2000            2010             2014             2015

2000            2010             2014             2015

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Specification

Specification

Specification

 

 

 

O g ó ł e m  w km ................................................ 1043 1039 1041 1042 T o t a l  in km
    w tym zelektryfikowane ................................. 385 409 416 416     of which electrified

2 2Na 100 km  powierzchni ogólnej w km .............. 4,2 4,1 4,1 4,1 Per 100 km  of total areas in km

Wypadki ............................................................ 3538 1820 1408 1252 Accidents
Ofiary wypadków .............................................. 4822 2544 1862 1624 Road traffic casualties
    śmiertelne ...................................................... 411 256 195 188     fatalities
    ranni ............................................................... 4411 2288 1667 1436     injured

O g ó ł e m .......................................................... 885239 1322252 1521489 1576418 T o t a l
    w tym:                                                                                      of which:
Samochody osobowe ......................................... 534274 905627 1059870 1100685 Passenger cars
Autobusy ........................................................... 5253 6198 6682 6793 Buses
Samochody ciężarowe i ciągniki siodłowe ......... 97992 145217 166025 170771 Lorries and road tractors 
Ciągniki balastowe i rolnicze .............................. 170672 191768 203709 207889 Ballast and agricultural tractors

Linie kolejowe eksploatowane normalnotorowe (stan w dniu 31 XII)
Railway lines operated - standard gauge (as of 31 XII)

Wypadki drogowe
Road traffic accidents

Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane (stan w dniu 31 XII)
Registered road vehicles and tractors (as of 31 XII)
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Na 1000 ludności 
Per 1000 population 

Krajowe
Domestic

Wojewódzkie
Voivodship

Powiatowe
Powiat

Gminne
Gmina

Drogi publiczne o twardej nawierzchni w 2015 r.
(stan w dniu 31 XII)
Hard surface public roads in 2015 (as of 31 XII)

428            480            520             570             606

514

Samochody osobowe w 2015 r. (stan w dniu 31 XII)
Passenger cars in 2015 (as of 31 XII)

5,0%

10,4%

41,6%

43,0%



Finanse publiczne
Public finanse

 

 
 

2000            2010             2014             2015Wyszczególnienie Specification

 

aDochody i wydatki  jednostek samorządu terytorialnego  według działów w 2015 r.
Revenue and expenditure of local self-government entities by division in 2015a  

Dochody i wydatki  jednostek samorządu terytorialnego 
Revenue and expenditure of local self-government entities

a aBudżety gmin                                                                           Budgets of gminas 
Dochody:     w mln zł ........................................... 1785,6 4341,5 5014,4 5150,1 Revenue:           in mln zl 
                       na 1 mieszkańca w zł ........................ 1079 2646 3094 3189                             per capita in zl
Wydatki:      w mln zł ........................................... 1831,3 4918,0 5084,6 5135,8 Expenditure:   in mln zl
                       na 1 mieszkańca w zł ........................ 1107 2998 3137 3181                             per capita in zl
Budżety powiatów                                                                  Budgets of powiats
Dochody:     w mln zł ........................................... 768,8 1441,8 1452,9 1445,6 Revenue:           in mln zl 
                       na 1 mieszkańca w zł ........................ 465 879 896 895                             per capita in zl
Wydatki:      w mln zł ........................................... 774,2 1522,6 1473,1 1433,3 Expenditure:   in mln zl
                       na 1 mieszkańca w zł ........................ 468 928 909 888                             per capita in zl
Budżety miast na prawach powiatu                                  Budgets of cities with powiat status
Dochody:     w mln zł ........................................... 1008,6 1949,4 2657,2 2520,6 Revenue:           in mln zl 
                       na 1 mieszkańca w zł ........................ 1824 3603 5003 4770                             per capita in zl
Wydatki:      w mln zł ........................................... 1044,8 2130,7 2871,3 2615,3 Expenditure:   in mln zl
                       na 1 mieszkańca w zł ........................ 1889 3938 5406 4949                             per capita in zl
Budżet województwa                                                                 Budget of voivodship
Dochody:     w mln zł ........................................... 235,0 752,5 1331,5 1142,0 Revenue:           in mln zl 
                       na 1 mieszkańca w zł ........................ 107 345 619 533                             per capita in zl
Wydatki:      w mln zł ........................................... 234,9 767,2 1485,2 1340,5 Expenditure:   in mln zl
                       na 1 mieszkańca w zł ........................ 106 352 690 625                             per capita in zl

a Bez dochodów gmin mających również status miasta na prawach powiatu.  /  a Excluding revenue of gminas which are also cities with powiat status. 
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rolnictwo i łowiectwo
agriculture and hunting

transport i łączność
transport and communication

gospodarka mieszkaniowa
dwelling economy

administracja publiczna
public administration

bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
public safety and fire care

dochody od osób prawnych i od osób fizycznych
corporate income tax and personal income tax

różne rozliczenia
miscellaneous settlements

oświata i wychowanie
education

ochrona zdrowia
health care

pomoc społeczna
social assistance

gospodarka komunalna i ochrona środowiska
municipal economy and environmental protection

pozostałe
others

a Łącznie budżety województwa, powiatów, miast na prawach powiatu i gmin.  /  a Including the budgets of voivodship, powiats, cities with powiat status and gminas.

Dochody
Revenue

Wydatki
Expenditure

28,1%

35,4%

10,4%

4,6%
5,8%

2,3%

1,9%

0,8%
1,1%

2,6%

1,3%

1,7%

2,3%
2,0%

14,5%

9,3%

31,4%

13,4%

16,4%

7,1%

6,1%

1,4%



Rachunki regionalne
Regional accounts

 

 
 

2010                   2013                   2014Wyszczególnienie Specification

 

Produkt krajowy brutto (ceny bieżące)
Gross domestic product (current prices)

O g ó ł e m w mln zł ........................................... 56446 65738 67057 T o t a l in mln zł
   w tym wartość dodana brutto ......................... 49749 58376 59494    of which gross value added
              w tym sektor:                 of which sector:
          przedsiębiorstw ......................................... 18491 22582 23274           non-financial corporations
          instytucji rządowych i samorządowych ..... 10597 11537 12076           general government
          gospodarstw domowych ........................... 18577 21750 21447           households

      rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo .. 2676 3576 3147       agriculture, hunting and forestry; fishing
      przemysł ....................................................... 9502 12187 12638       industry
          w tym przetwórstwo przemysłowe ........... 6978 8843 9276           of which manufacturing
      budownictwo ............................................... 3876 4189 4350       construction
      handel; naprawa pojazdów samochodowych  ;       trade; repair of motor vehicles   ; trans-
        transport i gospodarka magazynowa;         portation and storage; accommodation
        zakwaterowanie i gastronomia  ; informacja         and catering   ; information and 
        i komunikacja .............................................. 14482 16571 16655         communication
      działalność finansowa i ubezpieczeniowa;       financial and insurance activities;
        obsługa rynku nieruchomości   .................... 5324 5810 6071         real estate activities
      pozostałe usługi ............................................ 13889 16044 16633       other services

Na 1 mieszkańca  w zł ........................................ 25873 30427 31163 Per capita in zl

Wartość dodana brutto według rodzajów działalności (ceny bieżące)
Gross value added by kinds of activities (current prices)

rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
agriculture, forestry and fishing

pozostałe
others

przemysł
industry

w tym przetwórstwo przemysłowe
of which manufacturing

budownictwo
construction

handel; naprawa pojazdów samochodowych   ; transport i gospodarka 
magazynowa; zakwaterowanie i gastronomia   ; informacja i komunikacja
trade; repair of motor vehicles  ; transportation and storage;
accommodation and catering  ; information and communication

działalność finansowa i ubezpieczeniowa; obsługa rynku nieruchomości 
financial and insurance activities; real estate activities

2010

2014

2013

19,1%

5,1% 7,8% 29,1% 10,7% 27,9%

5,3% 5,6% 7,3% 28,0% 10,2% 28,0%15,6%

20,9% 

6,1% 5,8% 7,2% 28,4% 10,0% 27,5%15,1%

21,2% 

14,0%5,4%
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Entities of the national economy
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aPodmioty gospodarki narodowej  w rejestrze REGON (stan w dniu 31 XII)
aEntities of the national economy  in the REGON register (as of 31 XII)

b bO g ó ł e m .......................................................... 133892 164076 171620 173184 T o t a l
          sektor publiczny ........................................ 5593 5727 5790 5750           public sector
          sektor prywatny ........................................ 128299 158349 165777 166363           private sector
    z liczby ogółem:                                                                                of total number:
Przedsiębiorstwa państwowe ............................ 114 5 5 4 State owned enterprises
Spółki ................................................................ 16811 18608 21317 22382 Companies
      w tym:                                                                                        of which:
   handlowe ........................................................ 4871 8752 11381 12448    commercial
   cywilne ........................................................... 11835 9719 9773 9763    civil
Spółdzielnie ....................................................... 1328 1156 1175 1170 Co-operatives
Fundacje ............................................................ 188 498 793 924 Foundations
Stowarzyszenia i organizacje społeczne ............. 2663 5603 6394 6633 Associations and social organizations
Osoby fizyczne prowadzące działalność                           Natural persons conducting economic 
    gospodarczą ................................................... 105149 127467 129338 129484     activity
Podmioty nowo zarejestrowane ........................ 16065 17729 15297 14723 Entities newly registered
Podmioty wyrejestrowane ................................. 10414 9973 12784 12510 Entities deregistered

a Bez osób prowadzących gospodarstwa indywidualne w rolnictwie.  b W podziale według sektorów własności nie uwzględniono podmiotów, dla których informacja 
o formie własności nie występuje w rejestrze REGON./  a Excluding persons tending private farms in agriculture.  b The division by the ownership sectors does not include 
entities, which have not registered the form of ownership in the REGON register.

8,6%
12,0%

27,7%
6,8%

7,9%
6,2%

7,3%
23,5%

aPodmioty gospodarki narodowej  w rejestrze REGON według sekcji PKD w 2015 r.
(stan w dniu 31 XII)

aEntities of the national economy  in the REGON register by NACE section in 2015
(as of 31 XII)

przemysł
industry

budownictwo
construction

pozostałe
others

pozostała działalność usługowa
other service activities

działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
professional, scientific and technical activities

transport, gospodarka magazynowa
transportation and storage

ochrona zdrowia i pomoc społeczna
human health and social work activities

handel; naprawa pojazdów samochodowych
trade, repair of motor vehicles
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Stopa 
bezrobocia 

rejestro-
awanego  

w %
Registered 
unemploy-

ament rate  
in %

aPowierzchnia  
2w km

a 2Area  in km ogółem
total

2na 1 km
2per km

w miastach 
w % ludności 

ogółem
in urban areas 

in % of total 
population

Przyrost 
naturalny 

Natural 
increase 

Saldo migracji 
wewnętrzynych 
na pobyt stały
Net migrafion 
for permanent 

residence

a bPracujący 
Employed 

a bpersons 

a Stan w dniu 31 XII.  b Według faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób. 
a As of 31 XII.  b By actual workplace and type of activity; excluding economic entities employing up to 9 persons.

na 1000 ludności
per 1000 population 

LUBELSKIE  ...................................................... 25122,5 2139726 85 46,2 -1,45 -2,25 373879 11,7

Podregion  /  Subregion  bialski  ......................... 5977,3 305116 51 39,5 -1,01 -3,21 45240 13,9
Powiaty:  /  Powiats:
   bialski  ............................................................ 2754,3 112507 41 20,2 -1,56 -3,07 13957 12,9
   parczewski  ..................................................... 952,2 35628 37 30,5 -2,07 -3,58 4564 12,2
   radzyński  ....................................................... 965,1 60287 62 26,6 -1,62 -4,63 8159 12,8
   włodawski  ..................................................... 1256,4 39280 31 34,5 -2,57 -2,90 4922 20,8
Miasto na prawach powiatu:
City with powiat status:
   Biała Podlaska  ................................................ 49,4 57414 1162 100,0 2,43 -1,95 13638 13,7

Podregion  /  Subregion chełmsko-zamojski  ..... 9291,0 636541 69 37,8 -2,85 -3,37 86006 13,6
Powiaty:  /  Powiats:
   biłgorajski  ...................................................... 1681,1 102647 61 33,3 -0,93 -2,77 13428 8,0
   chełmski  ........................................................ 1885,6 79377 42 5,6 -3,92 -1,40 6217 16,9
   hrubieszowski  ................................................ 1268,0 65939 52 27,7 -3,54 -6,38 6963 17,7
   krasnostawski  ................................................ 1031,4 65422 63 29,2 -5,89 -3,11 8305 15,1
   tomaszowski  .................................................. 1488,9 85705 58 27,9 -3,72 -3,93 10695 12,5
   zamojski  ........................................................ 1870,3 108393 58 10,7 -3,71 -2,10 9505 13,9
Miasta na prawach powiatu:
Cities with powiat status:
   Chełm  ............................................................ 35,3 64270 1822 100,0 -1,52 -5,00 13787 14,7
   Zamość ........................................................... 30,3 64788 2135 100,0 0,49 -3,72 17106 14,0

Podregion  /  Subregion  lubelski  ....................... 4220,7 711450 169 62,2 0,15 -0,17 169261 9,6
Powiaty:  /  Powiats:
   lubartowski  .................................................... 1288,7 89502 69 31,2 -1,89 -1,35 11889 14,1
   lubelski  .......................................................... 1679,5 151178 90 7,7 -0,12 6,55 14754 10,0
   łęczyński  ........................................................ 636,6 57401 90 33,9 2,89 -3,95 13183 8,3
   świdnicki ........................................................ 468,4 72642 155 58,7 -0,99 -0,88 11613 14,3
Miasto na prawach powiatu:
City with powiat status:
   Lublin ............................................................. 147,5 340727 2310 100,0 0,59 -2,03 117822 7,9

Podregion  /  Subregion  puławski  ..................... 5633,4 486619 86 37,9 -2,22 -3,20 73372 11,0
Powiaty:  /  Powiats:
   janowski  ........................................................ 875,3 46895 54 28,8 -3,58 -2,43 5642 12,2
   kraśnicki  ........................................................ 1005,3 97569 97 38,8 -3,57 -2,58 13157 13,0
   łukowski  ........................................................ 1394,2 108597 78 30,5 1,58 -4,41 15958 8,9
   opolski  ........................................................... 810,0 60964 75 29,9 -4,83 -3,69 6476 13,0
   puławski  ........................................................ 934,1 115206 123 47,8 -3,07 -1,65 23731 8,9
   rycki  ............................................................... 614,5 57388 93 46,4 -1,53 -5,23 8408 12,5
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a Stan w dniu 31 VII. 
a  Excluding economic entities employing up to 9 persons; excluding persons employed abroad.  b  31 XII.  c As of 31 VII.

Bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób; bez zatrudnionych poza granicami kraju.  b Stan w dniu 31 XII.  c 
As of  
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Podmioty gos-
podarki narodo-

bwej  na 10 tys. 
ludności

Entities of the 
national 

beconomy  
per 10 thous. 

population

Przeciętne 
miesięczne 

wynagrodzenie 
abrutto  w zł

Average 
monthly gross 

wages and 
asalaries  in zl

Wypożyczenia 
księgozbioru 

z bibliotek pub-
licznych w wol. 
na 1 czytelnika
Public libraries 
loans in vol. per 

borrower

Samochody 
bosobowe 

bPassenger cars 

Zasoby 
bmieszkaniowe 

Dwellings 
bstocks 

Miejsca 
cnoclegowe  

2na 10 km
cBed places  

2per 10 km

Liczba 
ludności 

bna 1 aptekę 
Population 

bper pharmacy 

Wskaźnik 
wykrywalności 

sprawców 
przestępstw 

w %
Rate of 

detectability 
of delinquents 
in crimes in %

na 1000 ludności
per 1000 population

LUBELSKIE  ...................................................... 3699,48 2613 8,7 19 356 514 71,0 809

Podregion  /  Subregion  bialski  ......................... 3363,24 2700 7,8 21 353 566 . 704
Powiaty:  /  Powiats:
bialski  ............................................................... 3127,01 3214 3,6 21 346 575 82,2 590
parczewski  ....................................................... 3217,95 2545 6,6 16 364 572 78,1 680
radzyński  .......................................................... 3243,52 2740 1,1 19 326 552 87,0 640
włodawski  ........................................................ 3267,12 2455 18,3 17 361 606 75,8 696
Miasto na prawach powiatu:
City with powiat status:
Biała Podlaska  .................................................. 3643,59 2208 128,5 23 380 533 73,4 1015

Podregion  /  Subregion  chełmsko-zamojski  .... 3347,11 2641 6,3 18 347 489 . 722
Powiaty:  /  Powiats:
biłgorajski  ........................................................ 3343,68 2566 2,2 23 304 484 77,0 734
chełmski  ........................................................... 3251,54 4669 2,1 17 357 569 77,7 475
hrubieszowski  .................................................. 3275,78 2442 2,0 18 346 453 87,3 651
krasnostawski  .................................................. 3315,19 2844 1,4 21 376 485 76,0 573
tomaszowski  .................................................... 3144,81 2316 6,0 17 327 498 77,2 767
zamojski  ........................................................... 3021,19 3871 9,8 19 336 479 81,2 590
Miasta na prawach powiatu:
Cities with powiat status:
Chełm  ............................................................... 3371,93 1948 132,4 14 397 495 77,9 909
Zamość .............................................................. 3684,12 1800 499,3 19 370 438 78,8 1204

Podregion  /  Subregion  lubelski  ....................... 4020,39 2470 13,3 20 382 518 . 989
Powiaty:  /  Powiats:
lubartowski  ...................................................... 3144,70 2486 10,8 21 337 493 74,5 652
lubelski  ............................................................ 3239,53 3779 3,6 19 325 581 63,5 775
łęczyński  .......................................................... 5112,84 3021 6,9 15 322 582 73,9 571
świdnicki ........................................................... 4050,02 2690 6,1 18 367 531 69,3 775
Miasto na prawach powiatu:
City with powiat status:
Lublin ................................................................ 4060,17 2053 194,9 21 432 483 52,7 1289

Podregion  /  Subregion  puławski  ..................... 3454,98 2749 10,1 18 332 510 . 727
Powiaty:  /  Powiats:
janowski  ........................................................... 3436,38 3126 8,3 18 287 428 86,2 727
kraśnicki  ........................................................... 3197,23 2269 0,9 21 325 506 78,6 635
łukowski  ........................................................... 3065,51 3745 1,3 19 304 496 83,5 764
opolski  ............................................................. 3257,97 2903 3,1 19 340 550 74,8 634
puławski  ........................................................... 4022,67 2451 45,7 15 367 500 68,4 846
rycki  ................................................................. 3207,52 2609 2,8 18 350 589 71,8 672



Województwo na tle kraju w 2015 r.
Voivodship on the background of the country in 2015

Polska=100 
lub wskaźnik 

krajowy *
Poland=100

or country 
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a 2 a 2Powierzchnia  w km .......................................................... 25122,5 8,0 Area  in km 

Emisja przemysłowych zanieczyszczeń powietrza z zakładów      Emission of industrial air pollutants by plants generating 
   szczególnie uciążliwych dla czystości powietrza w tys. t:             substantial air pollution in thous. t:
        pyłowych .................................................................... 2,0 4,5         particulates
        gazowych (bez dwutlenku węgla) ................................. 21,5 1,3         gases (excluding carbon dioxide)
Odpady (z wyłączeniem odpadów komunalnych) wytworzone                  Waste (excluding municipal waste) generated 
   (w ciągu roku) w tys. t ..................................................... 6837,8 5,2    (during the year) in thous. t
Ścieki przemysłowe i komunalne oczyszczane w %                       Industrial and municipal waste water treated in %
   wymagających  oczyszczania ............................................. 99,4 95,0*     of requiring treatment
Ludność korzystająca z oczyszczalni ścieków w % ludności              Population connected to wastewater treatment plants
   ogółem ........................................................................... 57,2 72,7*    in % of total population
Przestępstwa stwierdzone w zakończonych postępowaniach                         Ascertained crimes in completed preparatory 
   przygotowawczych w tys. ................................................. 33,0 4,1    proceedings in thous.
Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzo-                        Rate of detectability of delinquents in ascertained crimes
   nych przez Policję w % ..................................................... 71,0 64,7*    by the Police in %

a aLudność  w tys. ................................................................. 2139,7 5,6 Population  in thous.
Przyrost naturalny na 1000 ludności ..................................... -1,45 -0,67* Natural increase per 1000 population

2 a 2 aLudność na 1 km  powierzchni ogólnej  ............................... 85 123* Population per 1 km  of total area 
a b a bPracujący  w tys. .............................................................. 373,9 4,2 Employed persons  in thous. 

b bPrzeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto  w zł ............... 3699,48 89,1 Average monthly gross wages and salaries  in zl 
a aBezrobotni zarejestrowani  w tys. ........................................ 107,9 6,9 Registered unemployed persons  in thous.

a aStopa bezrobocia  w % ...................................................... 11,7 9,7* Registered unemployment rate  in %
Przeciętna liczba emerytów i rencistów w tys. ....................... 507,6 5,7 Average number of retirees and pensioners in thous.

a aDługość sieci rozdzielczej  w km:                                                                           Length of distribution network  in km:
    wodociągowej ................................................................ 21023,5 7,1     water-line
    kanalizacyjnej ................................................................. 6278,9 4,2     sewerage
    sieci gazowej (łącznie z przesyłową) .................................. 8654,8 6,0     network gas-line (including transmission)

a aZasoby mieszkaniowe  - mieszkania w tys. .......................... 761,5 5,4 Dwelling stocks  - dwellings in thous.
Mieszkania oddane do użytkowania w tys. ........................... 6,2 4,2 Dwellings completed in thous.

a aDrogi publiczne o twardej nawierzchni  w tys. km ................ 21,6 7,4 Hard surface public roads  in thous. km 
a aSamochody osobowe zarejestrowane  w tys. ........................ 1100,7 5,3 Passenger cars registered  in thous.

c cUczniowie  i studenci w szkołach w tys.:                                                        Pupils  and students at schools in thous.:
    podstawowych ............................................................... 135,2 5,5     primary
    gimnazjalnych ................................................................. 62,1 5,8     lower secondary
    ponadgimnazjalnych ....................................................... 74,5 6,2     upper secondary:
    policealnych .................................................................... 17,4 6,8     post-secondary

d d    wyższych  ...................................................................... 77,6 5,5     tertiary 
c cDzieci w placówkach wychowania przedszkolnego  w tys. ..... 59,7 5,2 Children in nursery schools  in thous.

a aPrzychodnie  ..................................................................... 1186 5,8 Out-patients departments 
a aSzpitale ogólne  ................................................................. 57 6,0 General hospitals  

a aŁóżka w szpitalach ogólnych  w tys. .................................... 11,3 6,0 Beds in general hospitals  in thous 
a aApteki  .............................................................................. 819 6,4 Pharmacies 

a aKsięgozbiór bibliotek publicznych  w tys. wol. ...................... 6240,4 4,8 Public libraries collection  in thous. vol.
Baza noclegowa turystyki w tys.:                                                      Tourist accommodation establishments in thous.:

e e    miejsca noclegowe  ........................................................ 21,8 3,1    number of beds 
    korzystający z noclegów .................................................. 794,4 2,9    tourists accommodated

f fUżytki rolne w dobrej kulturze rolnej  w tys. ha .................... 1432,1 9,9 Agricultural land in good agricultural condition  in thous. ha
    w tym grunty orne .......................................................... 1113,4 10,2     of which arable land

a aPowierzchnia lasów  w tys. ha ............................................ 584,0 6,3 Forest area  in thous. ha
Produkcja sprzedana przemysłu - ceny bieżące (w 2014 r.)            Sold production of industry - current prices (in 2014)
    w mln zł ......................................................................... 32220,3 2,7    in mln zl
Sprzedaż produkcji budowlano-montażowej - ceny bieżące        Sales of construction and assembly - current prices
    w mln zł ......................................................................... 6313,4 3,7      in mln zl

a aPodmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON   w tys. .. 173,2 4,1 Entities of the national economy in REGON  register in thous.
Produkt krajowy brutto (w 2014 r.) w mln zł ........................ 67057 3,9 Gross domestic product (in 2014) in million zl

a Stan w dniu 31 XII.  b .  c Stan na początku roku szkolnego.  d-f Stan w dniu:  d - 30 XI,  e - 31 VII,  f - w czerwcu. 
a As  of 31 XII.  b   c As of the beginning of school year.  d-f As of:  d - 30 XI,  e - 31 VII,  f - of June. 

Bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób
Excluding economic entities employing up to 9 persons.
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