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Przeciętne zatrudnienie w województwie  

lubelskim w X 2013 r. 

Na rynku pracy zaobserwowano spadek przeciętnego zatrudnienia w sektorze 

przedsiębiorstw w skali roku (o 0,5%) – 179,4 tys. osób (w październiku 2012 r.  

w porównaniu z analogicznym okresem 2011 r. było niższe o 0,9%). 

DYNAMIKA PRZECIĘTNEGO ZATRUDNIENIA W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW 

(przeciętna miesięczna 2010 = 100) 
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Bezrobocie w województwie  

lubelskim w X 2013 r. 

Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 13,7% i była o 0,7 p. proc wyższa 

niż przed rokiem. 

W końcu października br. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach 

pracy wyniosła 126,1 tys. osób i była niższa o 0,6% niż we wrześniu br.  
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Stopa bezrobocia rejestrowanego wg  

powiatów stan w końcu X 2013 r.  
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Wynagrodzenie w województwie  

lubelskim w  X 2013 r. 

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw 

wyniosło 3294,07 zł było wyższe o 2,7% w porównaniu z październikiem ub. 

roku i o 0,9% w stosunku do poprzedniego miesiąca. 

Wyszczególnienie 
X 2013 I-X 2013 

w zł X 2012 = 100 w zł I-X 2012 = 100 

O g ó ł e m  3294,07 102,7 3262,47 102,9 

w tym:         

Przemysł  3670,76 104,4 3636,90 103,5 

w tym przetwórstwo przemysłowe  3198,99 107,2 3101,85 104,3 

Budownictwo  3162,41 100,6 3054,30 101,5 

Handel; naprawa pojazdów samochodowych  2626,15 100,9 2620,26 102,2 

Transport i gospodarka magazynowa  3057,03 102,3 2968,80 103,1 

Zakwaterowanie i gastronomia  2223,76 112,4 2121,68 105,2 

Informacja i komunikacja  5408,94 100,5 5416,95 100,0 

Obsługa rynku nieruchomości  3352,69 102,1 3298,40 102,2 

Działalnośd profesjonalna, naukowa i techniczna a  3166,48 101,0 3170,30 100,1 

Administrowanie i działalnośd wspierająca  2191,11 102,5 2447,17 118,0 
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Produkcja sprzedana przemysłu  

i produkcja budowlano-budowlana 

w województwie lubelskim w X 2013 r. 

Produkcja sprzedana przemysłu kształtowała się na wyższym poziomie niż 

przed rokiem (o 11,7%) - wartość (w cenach bieżących) 2780,8 mln zł. 

Produkcja budowlano-montażowa w skali roku była wyższa o 2,1%. 

ukształtowała się na poziomie 399,9 mln zł w odniesieniu do października ub. 

roku i o 12,8% w stosunku do poprzedniego miesiąca. 

 

Produkcja sprzedana w przetwórstwie przemysłowym, stanowiąca 74,2% 

produkcji przemysłowej,  wzrosła o 11,1% w porównaniu z październikiem ub. 

roku i o 6,4% w stosunku do września br. Wyższy niż w październiku ub. roku 

poziom produkcji sprzedanej wystąpił w 20 (spośród 30) działach przemysłu,  

a niższy — w 10.  
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Mieszkania oddane do użytkowania  

w województwie lubelskim w X 2013 r. 

Liczba oddanych do użytkowania mieszkań była niższa niż rok wcześniej  

(o 0,6%) – do użytkowania oddano 808 mieszkań, tj. o 5 mniej niż przed 

rokiem.  

W październiku udział województwa lubelskiego wśród mieszkań oddanych do 

użytkowania w kraju wyniósł 5,6% i był o 2,2 p. proc. większy niż we 

wrześniu br. 

Liczba mieszkań oddanych do użytkowania w okresie styczeń – październik br. -

5243.  
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Mieszkania oddane do użytkowania  
wg powiatów w okresie styczeo – październik 2013 r. 

BIAŁA
PODLASKA

LUBLIN CHEŁM

ZAMOŚĆ

łukowski

radzyński

rycki

lubartowski

bialski

parczewski

włodawski

puławski

łęczyński

świdnicki

chełmski

hrubieszowski

tomaszowski

zamojski

biłgorajski

lubelski
opolski

kraśnicki

janowski

krasnostawski

woj. lubelskie

5243

Polska

    33 - 60     (5)

    61 - 120   (7)

121 - 180   (6)

 181 - 240   (1)

  241 - 1673 (5)

117647

W nawiasach podano liczbę powiatów.
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Sprzedaż detaliczna i hurtowa 

Sprzedaż detaliczna (w cenach bieżących) zrealizowana przez 

przedsiębiorstwa handlowe i niehandlowe w październiku br. była wyższa o 

4,0% niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 2,2%  w porównaniu z 

wrześniem br. 

Sprzedaż hurtowa (w cenach bieżących) w przedsiębiorstwach hurtowych 

sprzedaż była wyższa o 20,5% w stosunku do analogicznego okresu ub. roku 

i o 7,6% w stosunku do września br.  
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Ceny skupu i targowiskowe  

w województwie lubelskim w  X 2013 r. 

Niższe niż przed rokiem były ceny skupu pszenicy, żyta oraz żywca wołowego i 

wieprzowego, a wyższe żywca drobiowego i mleka.  

Na targowiskach odnotowano spadek cen zbóż, a wzrost cen mleka  

i ziemniaków. 

Wyszczególnienie 

Ceny w skupie Ceny na targowiskach 

X 2013 I–X 2013 X 2013 I-X 2013 

zł 
X 2012 

= 100 

IX 2013 = 

100 
zł 

I–X 

2012  

= 100 

zł 
X 2012 

= 100 

IX 2013 

= 100 
zł 

I–X 

2012  

= 100 

Ziarno zbóż a za 1 dt:                     

pszenica  69,37 76,2 101,4 83,27 98,3 81,22 87,4 97,8 93,06 106,1 

żyto  48,04 74,5 98,7 60,25 86,4 59,05 84,2 96,6 70,1 99,1 

Ziemniaki b za 1 dt  31,87 136,0 101,8 33,39 133,1 104,46 188,4 94,0 84,37 135,5 

Żywiec rzeźny za 1 

kg wagi żywej:                     

bydło (bez cieląt)  6,79 96,2 101,3 6,83 97,9 . x x . x 

trzoda chlewna  5,69 95,8 95,8 5,44 94,9 . x x . x 

drób  4,40 102,6 96,7 4,43 102,8 . x x . x 

Prosię na chów  . x x . x 161,96 89,9 100,8 156,12 94,0 

Mleko za 1 hl  138,53 116,5 102,8 127,84 108,7 . x x . x 



Rynek pracy w województwie 
lubelskim w 2012 r. 

Liczy się każdy 

Andrzej Matacz 
Zastępca Dyrektora US Lublin   
 
tel.: (81) 533 20 51 wew. 116 
e-mail: A.Matacz@stat.gov.pl 
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Średnioroczne wyniki badania aktywności 

ekonomicznej ludności w 2012 r. 

Współczynnik aktywności zawodowej wyniósł 56,5%  

i był wyższy na wsi (57,5 %) niż w miastach (55,4 %).  

 

Wskaźnik zatrudnienia kształtował się natomiast na poziomie 50,6 %  

( 48,9% w miastach i 52,2% na wsi). 

Aktywni zawodowo 

1058 tys. osób 

Bierni zawodowo 

814 tys. osób 

Pracujący 

947 tys. 

Bezrobotni 
111 tys. 

54,9 % mężczyźni 55 % mężczyźni 

60,7 % kobiety 
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Struktura ludności w wieku 15 lat i więcej 

wg BAEL w IV kwartale w 2012 r. 

W porównaniu z IV kwartałem 2011 r. liczba pracujących zmniejszyła się 

o 5,5%, bezrobotnych o 1,0%, a biernych zawodowych spadła o 4,6%. 

Wskaźnik obciążenia pracujących osobami niepracującymi (w przeliczeniu  

na 1000 pracujących) wyniósł 968 i zwiększył się w porównaniu z analogicznym 

okresem poprzedniego roku (954). 



Aktywność ekonomiczna ludności  

w IV kwartale 2012 r. 

    
 

   

Aktywność ekonomiczna ludności w wieku 15 lat i więcej według płci i miejsca zamieszkania  

Wyszczególnienie 

A – IV kw. 2011 r. = 100 

B – III kw. 2012 r. = 100 

Ogółem 

Aktywni zawodowo 

Bierni  

zawodowo 

Współczynnik 

aktywności  

zawodowej 

Wskaźnik 

zatrudnienia 

Stopa  

bezrobocia razem pracujący bezrobotni 

w tysiącach w % 

IV kw. 2012 r. 

OGÓŁEM  1818 1024 924 101 793 56,3 50,8 9,9 

A 95,1 94,8 94,5 99,0 95,4 x x x 

B 98,3 96,9 97,5 92,7 100,1 x x x 

mężczyźni  874 563 506 56 311 64,4 57,9 9,9 

A 94,6 96,1 94,9 105,7 92,0 x x x 

B 99,0 97,2 97,1 98,2 102,3 x x x 

kobiety  944 462 417 45 482 48,9 44,2 9,7 

A 95,6 93,5 93,7 93,8 97,8 x x x 

B 97,6 96,5 97,7 86,5 98,8 x x x 

MIASTA  853 470 415 55 383 55,1 48,7 11,7 

A 92,0 92,5 90,6 110,0 91,6 x x x 

B 97,3 95,9 95,4 100,0 99,2 x x x 

WIEŚ  965 555 509 46 410 57,5 52,7 8,3 

A 98,1 97,0 97,9 88,5 99,5 x x x 

B 99,2 97,9 99,2 85,2 101,0 x x x 
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Współczynnik aktywności zawodowej  

w IV kwartale 2012 r. 

w %

poniżej 53,0 57,0 59,0 i więcej55,0

Współczynnik aktywności zawodowej w IV kwartale 2012 r.

Polska
56,0

warmińsko-
                     -mazurskie

kujawsko-
             -pomorskie

pomorskie

zachodnio-
              pomorskie

podlaskie

opolskie

wielkopolskie

mazowieckie

podkarpackie

małopolskie

łódzkie

dolnośląskie

lubelskie
56,3%

świętokrzyskie

śląskie

lubuskie

w %

poniżej 53,0 57,0 59,0 i więcej55,0

Współczynnik aktywności zawodowej w IV kwartale 2012 r.

Polska
56,0

warmińsko-
                     -mazurskie

kujawsko-
             -pomorskie

pomorskie

zachodnio-
              pomorskie

podlaskie

opolskie

wielkopolskie

mazowieckie

podkarpackie

małopolskie

łódzkie

dolnośląskie

lubelskie
56,3%

świętokrzyskie

śląskie

lubuskie

Współczynnik aktywności zawodowej jest to procentowy udział aktywnych zawodowo  

w ogólnej liczbie osób w wieku 15 lat i więcej. 
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Wskaźnik zatrudnienia 

w IV kwartale 2012 r. 

Wskaźnik zatrudnienia jest to procentowy udział pracujących w ogólnej liczbie osób w wieku 15 lat i więcej. 
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Współczynnik aktywności zawodowej  

wg wieku i poziomu wykształcenia 

    
 

   

Wyszczególnienie 

2011 2012 

IV kwartał III kwartał IV kwartał 

w % 

OGÓŁEM  56,5 57,1 56,3 

Osoby w wieku: 

15 – 24 lata  29,8 31,7 30,3 

25 – 34  86,5 85,1 85,8 

35 – 44  89,1 89,1 87,7 

45 – 54  82,7 85,6 86,7 

55 lat i więcej  24,7 25,8 25,1 

produkcyjnym  72,9 74,4 74,3 

15 – 64 lata  66,6 68,2 67,5 

Osoby w wykształceniem: 

wyższym  81,7 80,6 81,8 

policealnym i średnim zawodowym  69,6 69,5 69,4 

średnim ogólnokształcącym  42,3 45,9 43,8 

zasadniczym zawodowym 67,6 66,7 65,8 

gimnazjalnym, podstawowym, niepełnym podstawowym 

 i bez wykształcenia szkolnego  21,2 22,9 20,6 
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Aktywność ekonomiczna ludności w wieku  

15 lat i więcej wg poziomu wykształcenia  

w IV kwartale 2012 r. 



 
 
 

 

 

Urząd Statystyczny w Lublinie Liczy się każdy 

Bezrobotni wg grup zawodów w 2012 r. 

Stan w dniu 31 XII 

WYSZCZEGÓLNIENIE Ogółem Mężczyźni Kobiety 

Z liczby ogółem 

uprzednio 

pracujący 

        

OGÓŁEM  131125 66693 64432 93700 

Przedstawiciele władz publicznych, 

wyżsi urzędnicy i kierownicy   530 327 203 522 

Specjaliści    16168 5128 11040 10302 

Technicy i inny średni personel   17664 8716 8948 12622 

Pracownicy biurowi    4022 1253 2769 3683 

Pracownicy usług i sprzedawcy    18374 4470 13904 15922 

Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy    2395 1015 1380 1817 

Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy    26711 20186 6525 23865 

Operatorzy i monterzy maszyn i 

urządzeń   4747 3977 770 4506 

Pracownicy przy pracach prostych   10063 5871 4192 9997 

Bez zawodu   30412 15711 14701 10436 
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Bezrobotni wg metod poszukiwania  

pracy w IV kwartale 2012 r. 
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Osoby nieposzukujące pracy  

wg przyczyn w IV kwartale 2012 r. 

    
 

   

a Odpowiedź „zniechęcenie bezskutecznością  

poszukiwań pracy” obejmuje odpowiedzi  

„respondent jest przekonany, że nie znajdzie  

odpowiedniej pracy” i „respondent wyczerpał  

możliwości znalezienia pracy”. 



Pracujący w gospodarce narodowej (według faktycznego 

miejsca pracy) w 2012 r. 
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Pracujący w gospodarce narodowej  

w 2012 r. 

Polska 

13850,5 tys.  

Województwo Lubelskie 

793,2 tys. 

0,4 %  

w porównaniu do 2011 roku 

1,3 %  

Liczba pracujących w gospodarce narodowej w województwie lubelskim  

w przeliczeniu na1000 mieszkańców w 2012 r. wyniosła 366 osób.  

W Polsce natomiast liczba ta wyniosła 359 osób. 
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Struktura pracujących wg sektorów  

własności i rodzajów działalności w 2012 r. 

Pracujący wg faktycznego miejsca pracy 

(stan w dniu 31 XII) 



Urząd Statystyczny w Lublinie Liczy się każdy 

Pracujący w 2012 r. 

Pracujący wg faktycznego miejsca pracy 

(stan w dniu 31 XII) 

POLSKA                                                           Woj. lubelskie 

Handel;naprawa pojazdów 

Rolnictwo, lesnictwo, 

Działalność finansowa  

Przemysł i budownictwo 

Pozostałe usługi 

łowiectwo i rybactwo 

samochodowychΔ;transport 

i gospodarka magazynowa; 

zakwaterowanie i gastronomiaΔ; 

informacja i komunikacja 

i ubezpieczeniowa; 

obsługa rynku nieruchomościΔ 
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Ruch zatrudnionych w 2012 r. 

    
 

   

Przyjęcia i zwolnienia pracowników pełnozatrudnionych 
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Ruch zatrudnionych w 2012 r. 

    
 

   

Współczynnik przyjęć i zwolnień według sektorów własności 

Dane dotyczą pełnozatrudnionych łącznie z sezonowymi i zatrudnionymi dorywczo;  

bez podmiotów gospodarki narodowej o liczbie pracujących powyżej 9 osób. 
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Wynagrodzenie w województwie  

lubelskim w 2012 r. 

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej  

w województwie lubelskim w 2012 r. - 3203,67 zł  

    o 4,5% w porównaniu z 2011 r.  

 

sektor publiczny  3227,65 zł  

sektor prywatny   2852,97 zł 
 

 

Polska - 3530,47 zł  

     o 3,7% niż przed rokiem. 
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Wynagrodzenie w gospodarce narodowej  

w 2012 r. 



 

Wynagrodzenie znacznie wyższe od przeciętnego otrzymywali zatrudnieni w sekcjach:  

 

Informacja i komunikacja (o 45,5%),  

działalnośd finansowa i ubezpieczeniowa (o 40,0%),  

rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (29,8%),  

administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne (o 

29,0%),  

edukacja (o 13,4%).  

 

Niższe wynagrodzenia były natomiast w sekcjach:  

 

zakwaterowanie i gastronomia (o 40,6%),  

administrowanie i działalnośd wspierająca (31,1%),  

handel; naprawa pojazdów samochodowych (o 28,1%),  

transport i gospodarka magazynowa (o 23,2%) 

budownictwo (o 15,7%). 
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Wynagrodzenie w gospodarce narodowej  

wg sekcji PKD w 2012 r. 
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Odchylenia wynagrodzeń od przeciętnego  

wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej  

w woj. lubelskim według wybranych sekcji PKD 

    
 

   

-80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80

pozostała działalność 

usługowa   

opieka zdrowotna                           

i pomoc społeczna   

edukacja  

administrowanie                    

i działalność wspierająca 
   

działalność finansowa            

i ubezpieczeniowa   

informacja                         

i komunikacja   

zakwaterowanie            

i gastronomia   

transport i gospodarka 

magazynowa  

budownictwo  

przetwórstwo 

przemysłowe  
2011

2012

administracja publiczna i obrona 

narodowa; obowiązkowe 

zabezpieczenia społeczne 

handel; naprawa pojazdów 

samochodowych 
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Wynagrodzenie w województwie  

lubelskim w 2012 r. 

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w  2012 r. w województwie 

lubelskim dla podmiotów zatrudniających powyżej 9 osób - 3382,66 zł. 
 

 

Najwięcej zarabiali pracujący w powiecie łęczyńskim (4942,31 zł)  

i mieście Lublin (3710,80 zł).  
 

Najniższe wynagrodzenie otrzymywali natomiast pracujący w powiecie 

łukowskim (2764,56 zł) oraz zamojskim (2778,35 zł).  
 

 

Przeciętną płacę wojewódzką przewyższały jedynie przeciętne płace brutto 

w powiatach łęczyńskim, puławskim i świdnickim oraz w powiecie grodzkim 

Lublin.  

 

Średnia płaca w powiecie łukowskim stanowiła tylko 55,9% średniej płacy z 

powiatu łęczyńskiego. 
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Przeciętne miesięczne wynagrodzenia  

brutto w woj. lubelskim w 2012 r. 
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Stawka za godzinę w 2012 r. 

Przeciętna stawka za godzinę przepracowaną dla podmiotów zatrudniających 

powyżej 9 osób wyniosła - 24,91 zł. 

W sektorze publicznym - 29,84 zł,  

prywatnym - 21,23 zł. 

 

Najwyższe stawki godzinowe stwierdzone zostały w sekcjach: 

edukacja - 36,66 zł za jedną godzinę przepracowaną  

informacja i komunikacja - 35,74 zł za jedna godzinę przepracowaną 

 

Najmniej natomiast opłacani byli pracownicy w sekcjach: 

pozostała działalność usługowa – 12,07 zł za jedną godzinę przepracowaną 

zakwaterowanie i gastronomia – 14,09 zł za jedną godzinę przepracowaną
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Zaległości w wypłacie wynagrodzeń  

w 2012 r. 

Niepokojącym zjawiskiem w województwie lubelskim jest 

narastanie zaległości w wypłacie wynagrodzeń.  

 

W 2012 r. zaległości w spłacie wynagrodzeń wystąpiły w stosunku 

do 1244 osób (przed rokiem wobec 1021 osób), z czego 52,9% 

zatrudnionych było w sektorze prywatnym. 

 

Największa skala zaległości wystąpiła w sekcji transport i 

gospodarka magazynowa, stanowiły one 37,3% wszystkich 

zaległości w skali województwa.  

 

Średnia zaległość na jednego pracownika w tej sekcji wyniosła 

2791 zł. 



W 2012 r. w województwie lubelskim przeciętna liczba emerytów i rencistów 

wyniosła 523,2 tys. osób i była niższa od notowanej przed rokiem  

(o 10,2 tys. osób, tj. o 1,9%).  

W kraju, w omawianym roku, świadczenia wypłacano przeciętnie  

8636,4 tys. osób, czyli o 1,2% mniej niż w roku poprzednim. 

 

W 2012 r. odsetek osób pobierających świadczenia emerytalno-rentowe  

w województwie w ogólnej ich zbiorowości w Polsce wyniósł 6,1% i utrzymał 

się na poziomie sprzed roku. 
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Przeciętna liczba emerytów i rencistów  

w 2012 r. 
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Świadczenia emerytalne i rentowe  

brutto w 2012 r. 

WYSZCZEGÓLNIENIE Świadczeniobiorcy  w tys. Świadczenia w mln zł 
Przeciętna 
miesięczna 

emerytura w zł 

      

OGÓŁEM  523,3 8756,2 . 
      

Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH 

      
Ogółem   352,3 6604,4 1562,15 

      
Emerytury  224,0 4546,6 1691,24 

      
Renty z tytułu niezdolności do pracy   73,3 1130,7 1285,49 

      
Renty rodzinne ∆.  55,0 927,1 1404,97 

      

ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH  

      
Ogółem    170,9 2151,8 1049,00 

      
w tym emerytury  134,3 1756,0 1089,52 
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Przeciętna miesięczna emerytura i renta 

brutto wg województw w 2012 r. - ZUS 
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Przeciętna miesięczna emerytura i renta 

brutto wg województw w 2012 r. KRUS 
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Wolne miejsca pracy w 2012 r. 

W końcu IV kwartału 2012 r. wolnymi miejscami pracy dysponowały  

384 jednostki stanowiących 1,7% wszystkich podmiotów biorących udział  

w badaniu.  

 

W Polsce natomiast 13,3 tys. Podmiotów dysponowało wolnymi miejscami 

pracy, co stanowiło 2,5% wszystkich podmiotów. 

 

 

Spośród jednostek, które oferowały wolne miejsca pracy w województwie 

lubelskim 66,1% to jednostki sektora prywatnego, natomiast w kraju odsetek 

ten wyniósł 81,4%.  

Najliczniejszą grupę wśród zakładów dysponujących wolnymi miejscami 

pracy stanowiły jednostki małe – 44,0% ogółu podmiotów 

posiadających wolne miejsca pracy, mniej było jednostek średnich i dużych – 

odpowiednio 30,2% i 25,8%. 
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Wolne miejsca pracy według wielkości  

jednostki. Stan w końcu kwartału 
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Wolne miejsca pracy  

W kraju wolnych miejsc pracy – w końcu IV kwartału 2012 

r. było 35,5 tys.  

W województwie lubelskim wolnych miejsc pracy było 889 

i było ich o 35,8% mniej niż przed rokiem.  

Najwięcej wolnych miejsc pracy oferowały jednostki  

w sektorze prywatnym – 71,1% wszystkich wolnych miejsc 

pracy w województwie lubelskim.  

Biorąc pod uwagę wielkość podmiotów – najwięcej 

wolnych miejsc pracy oferowały jednostki duże – 59,7%. 
 

Wskaźnik wolnych miejsc pracy w końcu IV kwartału 

2012 r. wynosił 0,22%, zaś przed rokiem 0,33%. 
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Struktura wolnych miejsc pracy według 
zawodów w 2012 r.  
 

Robotnicy przemysłowi                

i rzemieślnicy 

30,9% 

Specjaliści 

24,3% 

Pracownicy usług 

osobistych                            i 

sprzedawcy 

14,4% 

Technicy i inny     średni 

personel 

10,7% 

Pracownicy biurowi 

8,9% 

Operatorzy i monterzy 

maszyn i urządzeń 

6,6% 

Przedstawiciele władz 

publicznych, wyżsi 

urzędnicy i kierownicy 

2,0% 

Pracownicy przy pracach 

prostych 

2,0% 

Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy 

i rybacy 

0,1% 
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Nowo utworzone miejsca pracy  

W 2012 r. na terenie województwa lubelskiego utworzono 

17,9 tys. (w kraju 465,0 tys.) nowych miejsc pracy  

(mniej o 17,0% niż w analogicznym okresie poprzedniego 

roku), większość w sektorze prywatnym – 82,2%.  

Na jednostki średnie przypadało 37,2% nowych miejsc pracy, 

małe – 36,2%, a duże – 26,6%. 

 

Najwięcej nowych miejsc pracy w 2012 r. powstawało  

w sekcjach: 

przetwórstwo przemysłowe (22,2% miejsc),  

handel; naprawa pojazdów samochodowych (17,0%), 

oraz budownictwo (15,2%). 
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Zlikwidowane miejsca pracy  

W ciągu 2012 r. zlikwidowano 15,7 tys. miejsc pracy, przede 

wszystkim w sektorze prywatnym – 80,8% ogółu. Biorąc pod 

uwagę wielkość podmiotów najwięcej, bo 39,7% wszystkich 

zlikwidowanych miejsc pracy było w jednostkach średnich.  

 

W kraju zlikwidowano natomiast w tym czasie 376,5 tys. 
miejsc pracy, gdzie 86,9% to miejsca zlikwidowane w sektorze 

prywatnym. W zależności od wielkości podmiotów w kraju 

najwięcej zlikwidowanych miejsc pracy było z kolei w 

jednostkach dużych, które stanowiły 34,3% ogółu. 
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Bezrobocie rejestrowane w 2012 r. 

W końcu grudnia 2012 r. w urzędach pracy województwa lubelskiego 

zarejestrowanych było 131,1 tys. bezrobotnych.  

W porównaniu z rokiem poprzednim liczba bezrobotnych zwiększyła 

się o 7,1%.  

 

W kraju natomiast liczba bezrobotnych wyniosła 2136,8 tys. osób i 

była ona większa o 7,8% w porównaniu z 2011 r. 
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Wybrane wskaźniki charakteryzujące 

bezrobocie. Stan w dniu 31 XII 2012 r. 

Wyszczególnienie 
2010 2011 2012 

w % ogółu bezrobotnych 

Kobiety  49,6 50,8 49,1 

Mieszkający na wsi  53,5 54,4 54,9 

Bezrobotni w wieku:        

do 24 lat  24,7 23,6 22,4 

45 - 54 lata  17,2 16,4 15,9 

55 lat i więcej  8,3 9,0 9,9 

Pozostający bez pracy 1 rok i więcej  32,2 39,6 41,1 

Dotychczas niepracujący  31,3 30,1 28,5 

O stażu pracy powyżej 20 lat  9,3 9,1 9,4 

Nieposiadający prawa do zasiłku  89,4 90,2 89,7 

Z wykształceniem wyższym  13,9 15,3 15,2 

Zwolnieni z przyczyn dotyczących zakładu 
pracy  3,3 2,5 3,6 
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Bezrobotni zarejestrowani wg wybranych  

kategorii w 2012 r.  Stan w dniu 31 XII 

niepełnosprawni

powyżej 50 roku życia

bez kwalifikacji zawodowych

mieszkańcy wsi

długotrwale bezrobotni

bez prawa do zasiłku

3,6% 

18,3% 

27,5% 

54,9% 

56,5% 

89,7% 
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Bezrobotni zarejestrowani według wybranych  

kategorii 

Do zjawisk szczególnie niekorzystnych zaliczyć można m.in.: 

 

• wysoki udział osób dotychczas niepracujących. W końcu 2012 r. udział 

tej grupy w ogólnej liczbie bezrobotnych był o 9,9 p.proc. wyższy niż w 

kraju; 

• duży udział bezrobotnych z wykształceniem wyższym. Był on większy o 

3,5 p.proc. niż średnio w kraju; 

• wysoki udział osób pozostających bez pracy 1 rok i więcej. W końcu 

2012 r. był on wyższy niż w kraju o 5,8 p.proc.; 

• znaczący udział bezrobotnych bez prawa do zasiłku. Według stanu na 

koniec 2012 r. udział tej grupy bezrobotnych był o 6,5 p.proc. wyższy niż 

w kraju; 

• wysoki udział bezrobotnych zamieszkałych na wsi. W końcu 2012 r. 

udział bezrobotnych zamieszkałych na wsi był wyższy o 11,0 p.proc. niż 

w kraju; 

• duży udział wśród bezrobotnych ludzi młodych w wieku do 24 lat. Był on 

wyższy niż w kraju o 2,5 p.proc. 



W 2012 r. powiatowe urzędy pracy województwa lubelskiego 

zarejestrowały 139,8 tys. bezrobotnych. Było to o 0,2% 

mniej niż rok wcześniej.  

Po raz pierwszy zarejestrowało się 30,0 tys. osób. 

Z ewidencji wyłączono zaś 131,1 tys. bezrobotnych i było 

ich mniej o 4,6% niż w 2011 r. 

Z powodu podjęcia pracy wyrejestrowano 52,6 tys. osób. 
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Napływ i odpływ bezrobotnych w 2012 r. 
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Napływ i odpływ bezrobotnych  

w latach 2010-2012 
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Oferty pracy w 2012 r. 

W 2012 r. do urzędów pracy zgłoszono 38,8 tys. ofert pracy 

(w poprzednim roku 31,6 tys.). 

Spośród wszystkich ofert: 

31,9% dotyczyło staży (przed rokiem 24,0%), 

5,0% – osób niepełnosprawnych (w poprzednim roku 3,8%) 

2,9% – osób, które w okresie ostatnich 12 miesięcy ukończyły 

naukę (w 2011 roku 2,5%). 

 

W końcu 2012 r. na 1 ofertę przypadało 140 bezrobotnych,  

tj. mniej o 71 niż przed rokiem. 

 

W tym czasie średnio w kraju na 1 wolne miejsce pracy 

przypadało 92 bezrobotnych. 
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Struktura bezrobotnych zarejestrowanych 

wg wieku w 2012 r. 

18-24 25-34 35-44 45-54 55-59 60-64 lata

22,4% 

33,6% 

18,2% 

15,9% 

7,7% 

2,2% 
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Struktura bezrobotnych zarejestrowanych 

wg wykształcenia w 2012 r. 

wyższe 

15,2% 

policealne                  

i średnie 

zawodowe 

24,7% 

średnie 

ogólnokształcące 

12,1% 

zasadnicze 

zawodowe 

24,7% 

gimnazjalne              

i poniżej 

23,3% 
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Stopa bezrobocia w grudniu 2012 r. 

W końcu grudnia stopa bezrobocia w województwie 

lubelskim wyniosła 14,2% i zwiększyła się o 1,0 p.proc. w 

stosunku do tego samego okresu 2011 r.  

W porównaniu z grudniem 2011 r. we 

wszystkich powiatach stopa bezrobocia wzrosła, w 

największym stopniu w powiatach: ryckim 

(o 2,0 p.proc.) oraz zamojskim, włodawskim i Zamościu (po 

1,8 p.proc.) natomiast najmniej wzrosła 

stopa bezrobocia w powiecie opolskim (o 0,1 p.proc.).  

 

W Polsce stopa bezrobocia wzrosła o 0,9 

p.proc. w stosunku do grudnia 2011 r. i wyniosła 13,4%. 
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Stopa bezrobocia w grudniu 2012 r. 
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Wypadki przy pracy w 2012 r. 

Wypadki przy pracy i wypadki traktowane  

na równi z wypadkami przy pracy 

Polska 

90 464 
Województwo Lubelskie 

3 461 

Liczba osób poszkodowanych w wypadkach 

Województwo Lubelskie 

3 496 
Polska 

91 000 
61,4 % mężczyźni 66,6 % mężczyźni 
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Wybrane wskaźniki charakteryzujące  

warunki pracy w 2012 r. 

    
 

   

W województwie liczba osób poszkodowanych w wypadkach śmiertelnych zmniejszyła się  

o 16,7% i wypadkach lekkich o 4,1%, a liczba poszkodowanych w wypadkach ciężkich 

nie uległa zmianie w porównaniu z 2011 rokiem. 

 

W 2012 roku w ogólnej liczbie poszkodowanych w wypadkach dominowały wypadki lekkie 

(99,3% ogółu). 



 
 
 

 

 

Poszkodowani w wypadkach przy pracy  

wg stażu pracy w 2012 r. 
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Poszkodowani w wypadkach przy pracy  

wg rodzaju urazu w 2012 r. 
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Poszkodowani w wypadkach przy pracy  

wg grup zawodów w 2012 r. 
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Zatrudnieni w warunkach zagrożenia  

wg sekcji PKD w 2012 r.  
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Stan w dniu 31 XII 
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Rynek pracy w województwie lubelskim  

w 2012 r. 
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stronę internetową 
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