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Sytuacja społeczno-gospodarcza 

woj. lubelskiego w listopadzie 2012 r.   

Rynek pracy: 
 
 spadek przeciętnego zatrudnienia w sektorze 

przedsiębiorstw w skali roku o 1,2% 
 

 wzrost o 4,8% przeciętnego miesięcznego 

wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw 
w stosunku do listopada 2011 r. 

 
 
 wzrost o 0,7 p.proc. stopy bezrobocia 

rejestrowanego  stosunku do listopada 2011 
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Przeciętne zatrudnienie  w sektorze przedsiębiorstw  

w listopadzie 2012 r. (w porównaniu do XI 2011 r.) 

Lp. województwo 
zatrudnienie 
 (w tys. osób) 

1.     mazowieckie 1318,5 

2.     śląskie 741,5 

3.     wielkopolskie 596,2 

4.     małopolskie 436,9 

5.     dolnośląskie 428,9 

6.     łódzkie 315,3 

7.     pomorskie 278,7 

8.     kujawsko-pomorskie 242,6 

9.     podkarpackie 227,8 

10.     lubelskie  179,7 

11.     zachodniopomorskie 164,1 

12.     lubuskie 116,2 

13.     świętokrzyskie 115,6 

14.     podlaskie 98,3 

15.     opolskie 93,8 

    Polska 5497,4 

Lp. województwo 
dynamika  

(listopad 2011=100) 

1.     wielkopolskie 100,7 

2.     zachodniopomorskie 100,5 

3.     świętokrzyskie 100,4 

4.     pomorskie 100,0 

5.     śląskie 100,0 

6.     podlaskie 99,9 

7.     małopolskie 99,8 

8.     mazowieckie 99,6 

9.     dolnośląskie 99,3 

10.     kujawsko-pomorskie 99,0 

11.     podkarpackie 98,9 

12.     lubelskie  98,8 

13.     lubuskie 98,6 

14.     opolskie 98,0 

15.     łódzkie 97,4 

    Polska 99,7 

warmińsko-mazurskie – brak danych 
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Przeciętne zatrudnienie  w sektorze przedsiębiorstw  

w listopadzie 2012 r.  w woj. lubelskim  

Wyszczególnienie 
Listopad 2012 

w tys. XI 2011 = 100 

O G Ó Ł E M w tym:  179,7 98,8 

Przemysł  89,7 98,5 

    w tym przetwórstwo przemysłowe  65,9 98,4 

Budownictwo  19,0 97,4 

Handel; naprawa pojazdów samochodowych  41,7 99,8 

Transport i gospodarka magazynowa  10,9 105,5 

Zakwaterowanie i gastronomia  2,3 102,8 

Informacja i komunikacja  1,9 101,8 

Obsługa rynku nieruchomości  3,7 96,4 

Działalnośd profesjonalna, naukowa i techniczna 2,4 83,2 

Administrowanie i działalnośd wspierająca  2,5 89,4 
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Bezrobocie w listopadzie 2012 r. w woj. lubelskim  

W powiatowych urzędach pracy zarejestrowanych było: 
 

 ogółem  125,8 tys. bezrobotnych (o 3,8% więcej niż w listopadzie 2011 r.), 

                   z liczby tej  50,2% stanowiły kobiety, 
 

     z liczby ogółem zarejestrowani w listopadzie 14,3 tys. osób  

                                                         (więcej o 6,5% niż rok wcześniej). 
  

 
Wyłączono z ewidencji: 
 

 9,1 tys. bezrobotnych (o 1,0% mniej niż w listopadzie 2011 r.), 

 

 w tym z powodu podjęcia pracy 4,1 tys. osób. 



Bezrobocie w listopadzie 2012 r. w woj. lubelskim 
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Spośród ogółu bezrobotnych w skali roku: 
 
  
 wzrost udziału osób długotrwale bezrobotnych 

  (o 0,5 p.proc. do 57,1%) 

 
 spadek udziału osób bez kwalifikacji zawodowych 

  (o 0,4 p.proc. do 27,8%) 

 
 wzrost liczby bezrobotnych powyżej 50 roku życia 

  (o 0,3 p.proc. do 18,3%) 

 
 wzrost liczby osób samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko 
               w wieku do 18 roku życia 

  (o 0,3 p.proc. do 7,3%) 

 
spadek udziału bezrobotnych do 25 roku życia  

  (o 1,2 p.proc. do 22,6%) 
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Stopa bezrobocia rejestrowanego 
Stan w końcu listopada 2012 r. 

(liczba województw) 



Stopa bezrobocia rejestrowanego wg powiatów 

 – koniec listopada 2012 r. 



Bezrobocie w listopadzie 2012 r.  

w woj. lubelskim  
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LICZBA OSÓB BEZROBOTNYCH NA 1 OFERTĘ PRACY 

(stan w końcu miesiąca) 

 

Do urzędów pracy zgłoszono: 
 

 2,4 tys. ofert pracy 

(więcej o 0,8 tys. niż w XI 2011 r.) 
 
 

Na 1 ofertę pracy przypadało 97 bezrobotnych  (przed rokiem 117) 
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Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto 

w sektorze przedsiębiorstw – woj. lubelskie 

listopad 2012 r. 

  

3390,03 zł przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto 

        w sektorze przedsiębiorstw 
 
 
 

   

      4,8% w porównaniu do listopada 2011 r. 
 

      2,7% w kraju (3780,64 zł) 
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Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto 

w sektorze przedsiębiorstw w listopadzie 2012 r. 

Lp. województwo wynagrodzenia(w zł) 

1.    mazowieckie 4537,87 

2.    śląskie 4081,58 

3.    dolnośląskie 3985,55 

4.    pomorskie 3663,73 

5.    łódzkie 3550,87 

6.    wielkopolskie 3468,78 

7.    małopolskie 3400,65 

8.    lubelskie  3390,03 

9.    zachodniopomorskie 3346,20 

10.    opolskie 3302,96 

11.    świętokrzyskie 3200,70 

12.    kujawsko-pomorskie 3137,30 

13.    podlaskie 3113,42 

14.    lubuskie 3095,23 

15.    podkarpackie 3046,11 

16.    warmiosko-mazurskie 2869,43 

   Polska 3780,64 

Lp. województwo dynamika (listopad 2011=100) 

1.    łódzkie 105,1 

2.    lubelskie  104,8 

3.    zachodniopomorskie 104,5 

4.    śląskie 104,3 

5.    dolnośląskie 103,5 

6.    mazowieckie 102,6 

7.    kujawsko-pomorskie 102,5 

8.    lubuskie 102,3 

9.    podkarpackie 102,3 

10.    wielkopolskie 101,6 

11.    małopolskie 101,5 

12.    pomorskie 101,5 

13.    podlaskie 100,9 

14.    świętokrzyskie 100,6 

15.    opolskie 98,9 

16.    warmiosko-mazurskie 97,4 

Polska 102,7 



Wyszczególnienie 

Listopad 2012 

w tys. XI 2011 = 100 

O G Ó Ł E M  3390,03 104,8 

w tym:     

Przemysł  3921,36 107,9 

w tym przetwórstwo przemysłowe  3055,72 106,8 

Budownictwo  3081,48 103,7 

Handel; naprawa pojazdów samochodowych  2561,44 100,4 

Transport i gospodarka magazynowa  3079,65 102,9 

Zakwaterowanie i gastronomia  2090,43 102,1 

Informacja i komunikacja  4683,94 96,6 

Obsługa rynku nieruchomości  3278,48 101,9 

Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna  3126,05 93,3 

Administrowanie i działalność wspierająca  2064,25 103,6 
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Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto 

w sektorze przedsiębiorstw – woj. lubelskie 
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Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto 

w sektorze przedsiębiorstw – woj. lubelskie 

Odchylenia względne przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń brutto  
od średniego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw według wybranych sekcji PKD  

w województwie w listopadzie 2012 r. 

% 

% 



Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto 

w gospodarce narodowej I-III kw. 2012 r. 

Jednostka terytorialna 

I-III kwartały w zł 
ogółem 

2011 2012 

Region centralny 4314,01 4416,95 

 ŁÓDZKIE 3301,92 3437,06 

 MAZOWIECKIE 4598,69 4672,04 

Region południowy 3646,79 3772,23 

 MAŁOPOLSKIE  3460,83 3561,15 

 ŚLĄSKIE  3764,92 3906,29 

Region wschodni 3197,99 3328,22 

 LUBELSKIE 3279,39 3415,21 

 PODKARPACKIE  3093,91 3216,93 

 PODLASKIE 3241,73 3375,64 

 ŚWIĘTOKRZYSKIE 3214,38 3345,42 

Region północno-zachodni 3326,48 3459,49 

 LUBUSKIE 3132,90 3239,04 

 WIELKOPOLSKIE 3364,80 3500,86 

 ZACHODNIOPOMORSKIE 3341,00 3481,44 

Region południowo-zachodni 3570,57 3693,75 

 DOLNOŚLĄSKIE 3627,02 3757,98 

 OPOLSKIE 3345,88 3434,77 

Region północny 3341,47 3472,03 

 KUJAWSKO-POMORSKIE 3139,23 3270,90 

 POMORSKIE 3654,94 3780,07 

 WARMIOSKO-MAZURSKIE 3082,25 3215,04 

W porównaniu z okresem 9 miesięcy ub. roku 
największy wzrost wynagrodzenia brutto odnotowano 
w województwie: warmińsko-mazurskim – o 4,3%, 
kujawsko-pomorskim  
i zachodnio-pomorskim - o 4,2%, 
lubelskim, łódzkim, podlaskim  
i świętokrzyskim -o 4,1%  
 
Najmniej wzrosły płace w: 
woj. opolskim o 2,7% 
 
Poziom wynagrodzeń wyższy niż średnio  
w kraju był w 2 województwach: 
mazowieckim o 22,7% 
śląskim o 2,6% 
 
najniższe wynagrodzenia były w: 
woj. podkarpackim - o 15,5% mniejsze niż średnio 
w kraju,  
warmińsko-mazurskim -o 15,5% mniejsze niż średnio 
w kraju, 
lubuskim o 14,9% mniejsze niż średnio w kraju  
i kujawsko-pomorskim o 14,1% mniejsze niż średnio 
w kraju. 
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Zmiany cen detalicznych wybranych artykułów 

żywnościowych w listopadzie 2012 r. w woj. lubelskim  

(wzrost/spadek w stosunku do listopada 2011 r.) 

-7,4 

-7,0 

-4,4 

-2,9 

7,2 

9,2 

10,1 

11,3 

18,8 

32,9 

-10 0 10 20 30 40 

Masło świeże o zawartości tłuszczu 82,5% 

Ziemniaki 

Ryż 

Margaryna 

Kiełbasa „Myśliwska”  

Mięso wołowe bez kości (z udźca) 

Mięso wołowe z kością (rostbef)  

Filety z morszczuka mrożone 

Jaja kurze świeże 

Cytryny 

% 
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Zmiany cen detalicznych wybranych artykułów  

nieżywnościowych  i usług konsumpcyjnych   

w listopadzie 2012 r. w woj. lubelskim  

(wzrost/spadek w stosunku do listopada 2011 r.) 

-8,1 

-2,8 

7,3 

8,3 

8,8 

8,9 

8,9 

10,4 

11,5 

12,8 

-10 -5 0 5 10 15 20 

Bateria zlewozmywakowa   

Ręcznik frotté z tkaniny bawełnianej, wym. 50x100 cm   

Podkoszulek męski bawełniany, krótki rękaw   

Odtwarzacz DVD  

Półbuty skórzane, na podeszwie nieskórzanej męskie 

Bilet normalny na przejazd jednorazowy autobusem miejskim 

Podzelowanie obuwia męskiego 

Papierosy „Mars” 

Talerz głęboki porcelanowy ø 22-24 cm, dekorowany   

Ciepła woda — za 1 m3  

% 
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Dynamika (w cenach stałych) i struktura  

(w cenach bieżących) produkcji sprzedanej  

przemysłu w woj. lubelskim 

Wyszczególnienie 

XI 2012 I–XI 2012 

analogiczny okres roku 

poprzedniego = 100 
w odsetkach 

O g ó ł e m  100,9 103,2 100,0 

w tym:       

Przetwórstwo przemysłowe     w tym produkcja: 103,7 106,8 74,7 

artykułów spożywczych  100,1 99,0 23,3 

odzieży  137,7 118,0 1,0 

wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny  104,7 104,2 2,3 

papieru i wyrobów z papieru  80,9 85,1 2,0 

wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych  121,0 111,2 2,2 

metali  93,8 117,6 1,0 

wyrobów z metali  88,1 106,4 4,9 

urządzeń elektrycznych  146,1 145,7 1,3 

maszyn i urządzeń  106,0 110,1 3,9 

pojazdów samochodowych, przyczep i naczep  
137,4 113,6 

2,0 

mebli  90,7 96,8 3,6 

Dostawa wody; gospodarowanie ściekami  i 

odpadami; rekultywacja  104,3 99,9 1,9 
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Budownictwo mieszkaniowe 

listopad 2012 r. – woj. lubelskie 

W listopadzie oddano do użytku 658 mieszkań, 

o 247 mniej niż w listopadzie 2011 roku (o 27,3%). 
 
Najwięcej mieszkań przekazali inwestorzy indywidualni – 

435 (66,1% ogólnej liczby oddanych mieszkań, wobec 

55,4% przed rokiem).  
 
W listopadzie udział województwa lubelskiego wśród mieszkań 

oddanych do użytkowania w kraju wyniósł 4,3% i był  

o 0,2 p. proc. mniejszy niż w październiku br. 
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Budownictwo mieszkaniowe 

Listopad  2012 r. - woj. lubelskie 

 380- liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto.  

Wzrost o 17,6 % w porównaniu do listopada 2011 r.  

Spadek o 36,6% w porównaniu do listopada 2011 r. 

 

449 - liczba wydanych pozwoleń na budowę mieszkań  
  

Najwięcej mieszkań (41,8%) budowanych było przez inwestorów indywidualnych.  

Ponad połowa mieszkań (74,6%) wybudowanych zostanie przez inwestorów indywidualnych. 
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Budownictwo mieszkaniowe 

w listopadzie 2012 r. - woj. lubelskim 

Wyszczególnienie 

Mieszkania oddane do użytkowania Przeciętna  
powierzchnia  

użytkowa  
1 mieszkania w m2 

 

w liczbach  

 
w odsetkach XI 2011 = 100 

O g ó ł e m  658 100,0 72,7 94,5 

Indywidualne  435 66,1 86,8 115,2 

Przeznaczone na sprzedaż lub 
wynajem  59 9,0 18,3 60,0 

Spółdzielcze  164 24,9 200,0 52,1 
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Rynek wewnętrzny 

Listopad 2012 r. - woj. lubelskie 

w ujęciu rocznym wzrost (w cenach bieżących) sprzedaży detalicznej (o 1,2%),  

natomiast sprzedaż hurtowa zmniejszyła się o 7,6%. 

Dynamika (w cenach bieżących) sprzedaży detalicznej 

  XI 2011= 100 

O g ó ł e m  101,2 

Pojazdy samochodowe, motocykle, części  111,1 

Paliwa stałe, ciekłe i gazowe  74,7 

Żywność, napoje i wyroby tytoniowe  97,6 

Pozostała sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach  222,2 

Farmaceutyki, kosmetyki, sprzęt ortopedyczny  113,6 

Włókno, odzież, obuwie  108,8 

Meble, rtv, agd  103,4 

Prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach  104,2 

Pozostałe   97,9 



  
Charakterystyka gospodarstw rolnych 
w województwie lubelskim  
Powszechny Spis Rolny 2010 
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Publikacja 

Charakterystyka  
gospodarstw rolnych 
w województwie lubelskim  
Powszechny Spis Rolny 2010 
W grudniu 2012 r. ukazała się publikacja analityczna  

Urzędu Statystycznego w Lublinie będąca prezentacją 

ostatecznych wyników  Powszechnego Spisu Rolnego 2010.  

Publikacja zawiera dane wojewódzkie z podziałem  

na podregiony i powiaty wg siedziby użytkownika. 

W wersji elektronicznej jest dostępna na stronie 

internetowej  Urzędu Statystycznego w Lublinie pod  

adresem: 

              www.stat.gov.pl/lublin  
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Publikacja 

  
   PSR 2010 był pierwszym spisem zrealizowanym od czasu 

przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Z członkostwa państwa 

polskiego w Unii Europejskiej wynika szereg zobowiązań, m.in. 

konieczność dostarczenia informacji z dziedziny rolnictwa w 

zakresie i terminach określonych przez Komisję Europejską.  

 

Opracowanie stanowi kontynuację publikacji „Charakterystyka 

gospodarstw rolnych” wydanych po Powszechnym Spisie 

Rolnym 2002 oraz po reprezentacyjnych badaniach struktury 

gospodarstw rolnych w 2005 i 2007 roku, i tak jak poprzednie 

publikacje prezentuje grupowanie oraz charakterystykę 

gospodarstw rolnych według różnorodnych kryteriów.  
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PSR 2010  

  
    Wstępne wyniki PSR 2010 zostały przedstawione we 

wrześniu 2011 r. w „Raporcie z wyników województwa 
lubelskiego”, natomiast ostateczne dane krajowe z 
podziałem na województwa zostały zaprezentowane w 
następujących publikacjach tematycznych dostępnych na 
stronie internetowej GUS: 

 Powszechny Spis Rolny 2010– Użytkowanie gruntów 

 Powszechny Spis Rolny 2010– Uprawy rolne i wybrane 
elementy metod produkcji roślinnej 

 Powszechny Spis Rolny 2010– Uprawy ogrodnicze 

 Powszechny Spis Rolny 2010 – Zwierzęta gospodarskie i 
wybrane elementy metod produkcji zwierzęcej 

 Powszechny Spis Rolny 2010 – Środki produkcji w 
rolnictwie 

 Powszechny Spis Rolny 2010 – Charakterystyka 
gospodarstw rolnych 
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Publikacja 

  
    Publikacja składa się z uwag metodycznych, części analitycznej i 

części tabelarycznej. 
    W uwagach metodycznych omówiono podstawowe zasady, 

definicje i pojęcia  obowiązujące w spisie i badaniu metod 
produkcji rolnej oraz schematy losowania próby. 

    W uwagach analitycznych (składających się 11 działów) 
przestawiono charakterystykę gospodarstw rolnych według 
wybranych kryteriów, w tym ważniejsze dane ukazano na tle 
wyników PSR 2002.  

    Część tabelaryczna prezentuje szeroki zakres danych liczbowych 
(wojewódzkich w podziale na podregiony i powiaty) zebranych we 
wszystkich działach formularza spisowego, co pozwala na 
dokonywanie wieloprzekrojowych analiz i dobór takich kryteriów 
grupowania gospodarstw, aby w jak największym stopniu 
zaspokoić potrzeby informacyjne odbiorców. 

 



Wybrane wyniki PSR 2010 r.  
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W 2010 r. w województwie lubelskim spisano:  

 

   257,3 tys. gospodarstw rolnych – 4 pozycja po 

małopolskim, mazowieckim i podkarpackim 

    

 

   1416,6 tys. ha użytków rolnych – 3 pozycja w kraju po 

mazowieckim i wielkopolskim  
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   Indywidualne gospodarstwa rolne stanowiły 

99,9% ogółu gospodarstw i były nadal bardzo 

rozdrobnione: 

 

   6,25ha (kraj 6,94 ha) – średnia powierzchnia 
gospodarstwa indywidualnego 

 

   5,35ha (12 pozycja w kraju) – średnia 
powierzchnia użytków rolnych przypadająca na 1 
gospodarstwo indywidualne 



Wyszczególnienie w tys. ha % 

O G Ó Ł E M  1657,3 100 

Użytków rolnych 1416,6 85,5 

     w dobrej kulturze 1365,6 82,4 

         pod zasiewami 1017,0 61,4 

      grunty ugorowane 33,7 2,0 

         ogrody przydomowe 9,9 0,6 

         łąki trwałe 205,2 12,4 

         pastwiska trwałe 25,4 1,5 

         uprawy trwałe 74,4 4,5 

                w tym sady 71,2 4,3 

     pozostałe użytki rolne 51,0 3,1 

 Lasy i grunty leśne 145,1 8,8 

 Pozostałe grunty 95,6 5,8 

Urząd Statystyczny w Lublinie Liczy się każdy 

 Użytkowanie gruntów  
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PSR 2010 Użytkowanie gruntów 

Średnia powierzchnia użytków 

rolnych według powiatów  

 



 Użytkowanie gruntów 
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    Zboża - 800,4 tys. ha - 

największy udział zbóż 

intensywnych: pszenicy, 

jęczmienia i pszenżyta - łącznie 

66,2% 

 

Strączkowe – 16,4 tys. ha - 

1 pozycja w kraju- powiat 

hrubieszowski i tomaszowski 

 

Rzepak - 44,2 tys. ha ponad 

2-krotny wzrost w stosunku do 

2002 r. 

Struktura zasiewów 
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    Ważną rolę w rolnictwie Lubelszczyzny odgrywają uprawy 

sadownicze tj. plantacje drzew i krzewów owocowych oraz ich 

szkółki.  

    W 2010 r. roku plantacje drzew i krzewów owocowych 
zajmowały: 

    71,2 tys. ha -2 pozycja w kraju po mazowieckim,  

    19% areału upraw krajowych  

     

    

    Taką działalnością zajmowało się 69,7 tys. gosp. rolnych  

    w 2002r. –  61,8 tys. gosp. rolnych  

     

 Użytkowanie gruntów 
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    Średnia powierzchnia upraw sadowniczych 
przypadająca na 1 gospodarstwo rolne posiadające 
uprawy sadownicze wyniosła  

 w 2010r. 1,02 ha natomiast w 2002 r.- 0,74 ha (wzrost o 

37,8 % w porównaniu do 2002). 

 

    W województwie lubelskim największa koncentracja 

powyższych upraw (ponad 30% areału wojewódzkiego) 

występowało  w powiatach:  

  opolskim - 17,8 tys. ha  oraz 

  kraśnickim - 10,1 tys. ha 

 

 Użytkowanie gruntów 
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    Wg PSR 2010 w lubelskich sadach dominowały: 

 

 jabłonie - 19,5 tys. ha -2 pozycja w kraju po 
mazowieckim, 12,1% areału upraw krajowych, wzrost o 
12,5% w porównaniu do r. 2002 

 maliny - 18,3 tys. ha -1 pozycja w kraju pod względem 

powierzchni, 69 % areału upraw krajowych, przeszło 2,5- 

krotny wzrost powierzchni w porównaniu do 2002r. (7,1 

tys. ha) 

 porzeczki - 13,8 tys. ha – 37% areału upraw krajowych, 
wzrost o 18,8% w porównaniu do r. 2002 (11,6 tys. ha) 

    - w tym porzeczki czarne 12,8 tys. ha -1 pozycja w 
kraju pod względem powierzchni 

 

 Użytkowanie gruntów 
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Zwierzęta gospodarskie 

Pogłowie w tys. sztuk  wynosiło: 

 

bydło – 389,1 

w tym krowy – 187,3 

 

trzoda chlewna – 1000,7 

w tym lochy  – 95,2  

 

owce – 17,1 

konie – 30,0 

kozy – 12,7 

drób ogółem (w wieku powyżej 2 tygodni) – 9187,1 

króliki (samice) – 631,5 

pozostałe zwierzęta futerkowe (samice) – 11,7 

 

Ponadto zarejestrowano 92,6 tys. pni pszczelich. 
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Zwierzęta gospodarskie 

Pogłowie zwierząt gospodarskich w przeliczeniowych sztukach dużych (SD) 

  wynosiło 689,0 tys. sztuk 

 

 

Obsada zwierząt gospodarskich: 

• na 100 ha użytków rolnych ogółem wynosiła - 48,6 SD 

• na 1 gospodarstwo rolne ogółem przypadało - 2,7 SD 

• na 1 gospodarstwo prowadzące chów zwierząt gospodarskich - 5,4 SD 
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Zwierzęta gospodarskie  

Pogłowie bydła – 389,1 tys. sztuk 
 

 w tym krowy – 187,3 tys. sztuk 

 

Obsada bydła na 100 ha użytków 

rolnych według powiatów 
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Zwierzęta gospodarskie 

Trzoda chlewna – 1000,7 tys. sztuk 

 

 w tym lochy – 95,2 tys. sztuk 

Obsada trzody chlewnej na 100 ha 

użytków rolnych według powiatów 
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Środki produkcji 

Liczba ciągników 

173,4 tys. sztuk 

 

 

Liczba gospodarstw 

posiadających ciągniki 

132,0 tys. 

Liczba ciągników przypadająca na 100 gospodarstw rolnych  
według grup obszarowych UR  
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Środki produkcji 

Struktura ciągników według mocy silnika 
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Środki produkcji 

Zużycie nawozów mineralnych w roku gospodarczym 2009/2010 

Grupy obszarowe użytków rolnych  

Zużycie 

nawozów 

mineralnych 

[kg/1ha] 

Razem do 1 ha włącznie 52,7 

1 - 5 ha 

1 - 2 ha 76,6 

2 - 5 ha 
2 - 3 ha 77,3 

3 - 5 ha 79,1 

5 - 10 ha 85,7 

10 -15 ha 112,6 

15 - 20 ha 122,3 

20 - 50 ha 
20 -30 ha 129,3 

30 - 50 ha 119,6 

50 - 100 ha 174,6 

100 ha i więcej 164,1 
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Zużycie nawozów mineralnych i 

wapniowych według powiatów w roku 

gospodarczym 2009/2010 
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• Nawozy organiczne pochodzenia zwierzęcego stosowało 107,9 tys. 

gospodarstw. 

 
– obornik - 99,6% gospodarstw  

– gnojówka - 7,0% gospodarstw  

– gnojowica - 2,3% gospodarstw 

 

• Udział jednostek stosujących obornik przekraczał 95% w każdej 

grupie UR. Najniższy odsetek podmiotów stosujących obornik 

wystąpił wśród gospodarstw z grupy 50-100 ha stosujących 

nawożenie organiczne – 97,9%. 

 

 

Zużycie nawozów organicznych  
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• Spośród gospodarstw prowadzących działalność rolniczą 67,5% 

jednostek (157,7 tys.) stosowało przynajmniej jedną z grup 

środków ochrony roślin. 

 

• Wśród jednostek stosujących środki ochrony roślin: 

–  93,0% stosowało środki chwastobójcze -146,7 tys. gosp. 

–  67,5% – owadobójcze -106,4 tys. gosp. 

–  67,5% – grzybobójcze i zaprawy nasienne -108,5 tys. gosp. 

–  20,0% – gryzoniobójcze -31,6 tys. gosp. 

–  4,6% – pozostałe -7,2 tys. gosp. 

Środki ochrony roślin 
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Główne źródła utrzymania gospodarstw domowych z 

użytkownikiem gospodarstwa rolnego tzn. że powyżej 50% 

dochodów uzyskano z: 

działalności rolniczej - 28,7% ogółu gospodarstw 

pracy najemnej - 30,8% 

emerytury i renty - 20,3 % 

działalności pozarolniczej - 7,1% 

źródeł mieszanych - 3,2 % (działalnośc rolnicza+praca 

najemna łącznie >50% ) 

Innych niezarobkowych źródeł utrzymania 2,9% 

 7 % gospodarstw nie przekraczało 50% dochodów 

z w/w źródeł 

 

Dochody i działalność 
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Dochody i działalność 

W 2010 roku 4,8 tys. gospodarstw rolnych -2,1% ogółu 

 gospodarstw prowadzących działalność rolniczą- 

 prowadziło działalność gospodarczą inną niż rolnicza 

 bezpośrednio związaną z gospodarstwem rolnym.  

 

Odsetek omawianych gospodarstw wzrastał wraz ze wzrostem 

powierzchni UR – od 0,7% w grupie obszarowej 0-1 ha do 

20,4% w grupie 100 ha  i więcej.  



 Pracujący i nakłady pracy  

Urząd Statystyczny w Lublinie Liczy się każdy 

• W Powszechnym Spisie Rolnym 2010 r. badano zarówno 

bieżącą aktywność ekonomiczną ludności w ciągu 

tygodnia poprzedzającego dzień referencyjny spisu, jak 

również nakłady pracy człowieka w rolnictwie w ciągu roku 

(12 miesięcy poprzedzających dzień referencyjny spisu). 

 

• Według PSR 2010 liczba pracujących w rolnictwie w 

województwie lubelskim wyniosła 569,2 tys. osób, w 

tym 99,2% to pracujący w gospodarstwach 

indywidualnych jako rodzinna siła robocza 
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 Pracujący i nakłady pracy  

Pracujący w rolnictwie według 

powiatów  
  

  

 569,2 tys osób 

 

 257,6 tys. AWU 

 

 12,3 % w skali kraju 
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 Pracujący i nakłady pracy  

 

Pracujący i nakłady pracy w gospodarstwach indywidualnych 

prowadzących działalność rolniczą w ciągu roku  

WYSZCZEGÓLNIENIE Pracujący w tys. osób Nakłady pracy w tys. AWU 

Razem  567,3 255,6 

rodzinna siła robocza  564,8 248,8 

pracownicy najemni stali 2,6 1,7 

pracownicy dorywczy  x 3,9 

pracownicy kontraktowi  x 0,2 

pomoc sąsiedzka  x 1,1 

Roczna jednostka pracy (Annual Work Unit - AWU) oznacza ekwiwalent pełnego etatu. 

Oblicza się ją przez podzielenie liczby godzin przepracowanych w ciągu roku przez roczną 

liczbę godzin odpowiadającą pełnemu etatowi. W Polsce jako ekwiwalent pełnego etatu 

przyjęto 2120 godzin pracy w roku, tzn. 265 dni roboczych po 8 godzin pracy dziennie.  
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Odpowiednio: 
0-530 – poniżej 0,25 etatu 
531-1060 – od 0,25 do poniżej 0,5 etatu 
1061-1590 – od 0,5 do poniżej 0,75 etatu 
1591-2119 - od 0,75 do poniżej 1 etatu 
2120 i więcej – 1 etat i więcej 
 

 

 Pracujący i nakłady pracy  

Roczny czas pracy  w 

godzinach 

Ogółem Ogółem 

w tys. osób  w odsetkach w tys. AWU w odsetkach 

Ogółem   564,8 100,0 248,8 100,0 

0-530  258,1 45,7 32,3 13,0 

531-1060  101,1 17,9 37,9 15,2 

1061-1590  53,5 9,5 33,4 13,4 

1591-2119  55,5 9,8 48,6 19,5 

2120 i więcej 96,6 17,1 96,6 38,8 

Użytkownik i członkowie rodziny użytkownika pracujący w gospodarstwach 

indywidualnych według czasu pracy 



Urząd Statystyczny w Lublinie Liczy się każdy 

 Pracujący i nakłady pracy 

• Najliczniejszą grupą wśród użytkowników i członków rodziny 
użytkownika gospodarstwa indywidualnego były osoby w wieku 
45-54 lat (124,9 tys. osób, 67,9 tys. AWU), które stanowiły 
22,1% z ogółu pracujących. 

 

• Odsetek tych osób był największy w gospodarstwach o powierzchni 
5-10 ha UR i wynosił 25,8% ogółu pracujących w tej grupie. 

 

• W gospodarstwach o powierzchni powyżej 50 ha (3,7 tys. osób, 
2,4 tys. AWU) pracujący użytkownicy i członkowie rodziny 
użytkownika stanowili 0,7% ogółu pracujących w gospodarstwach 
indywidualnych. 
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 Pracujący i nakłady pracy  

Kierujący indywidualnym gospodarstwem rolnym 

Kierujący gospodarstwem rolnym 
Liczba indywidualnych gospodarstw rolnych 

(łącznie 233,4 tys.) 

użytkownik 222,8 tys. 

współmałżonek użytkownika 6,6 tys. 

inny członek rodziny 3,5 tys. 

pracownik najemny 0,5 tys. 
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 Pracujący i nakłady pracy 

x 
poniżej 
40 lat 

(26,6%) 

40 – 64 
lata 

(62.7%) 

65 lat  
i więcej 

(10,7%) 

mężczyźni 

(67%) 
18,4% 43% 5,6% 

kobiety 
(33%) 

8,2% 19,7% 5,0% 

Kierujący gospodarstwem rolnym prowadzącym działalność rolniczą 
według płci i wieku  
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 Wykształcenie ogólne 

• wyższe - 2,3%  

• kurs rolniczy - 22,0% 

• bez wykształcenia rolniczego 59,1%  

• wyższe - 11,2 % 

• policealnym - 1,9% 

• średnie zawodowe - 25,9% 

• średnie ogólnokształcące - 6,0% 

• zasadnicze zawodowe - 34,8% 

• gimnazjalne, podstawowe - 18,0% 
• podstawowe nieukończone i bez wykształcenia 

szkolnego - 2,3% 

Pracujący i nakłady pracy 

 Wykształcenie rolnicze 

Kierujący gospodarstwem  
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Wybrane wyniki PSR 2010 r.  

w porównaniu do 2002 r. 
 

  
Wzrost: 
• średniej powierzchni gospodarstwa rolnego o 0,53 ha 

• powierzchni sadów o 54,3% w tym: 

– powierzchni drzew owocowych o 19,2% 

– powierzchni krzewów owocowych  o 82,5% 

• liczby gospodarstw zajmujących się uprawami 

sadowniczymi o 12,8%  

• średniej powierzchni zasiewów przypadającej na        

1 gospodarstwo o 0,92 ha 

• powierzchni uprawy rzepaku ponad dwukrotnie  o 

25,2 tys. ha 
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Wybrane wyniki PSR 2010 r.  

w porównaniu do 2002 r. 
 

  
Wzrost: 
• liczby ciągników o 11,4%, przy zmniejszeniu 

powierzchni UR przypadającej na 1 ciągnik z 10,2 ha 

do 8,1 ha 

 

• liczby osób kierujących gospodarstwem rolnym z 

wyższym wykształceniem rolniczym z 1,2% do 2,3% 
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Wybrane wyniki PSR 2010 r.  

w porównaniu do 2002 r. 
  

Spadek : 
• liczby gospodarstw ogółem o 15,9%, w tym w grupie 

obszarowej 1-2 ha UR o 26,5% przy jednoczesnym 

wzroście gospodarstw dużych o powierzchni 50 ha i 

więcej UR o 71,0% 

 

• powierzchni użytków rolnych o 9,9% 

 

• ogólnej powierzchni zasiewów o 7,4%, w grupie 

obszarowej do 1 ha UR (o 51,2%) przy 

jednoczesnym wzroście w grupie 30-50 ha UR (o 

30,5%) oraz w grupie 50 ha i więcej UR (o 33,9%) 
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Spadek: 
 

•  powierzchni uprawy: 

strączkowych jadalnych o 11,2 % 

ziemniaków (łącznie z uprawą w ogrodach 

przydomowych) o ponad 60% 

buraków cukrowych o 27,0% 

 

 

Wybrane wyniki PSR 2010 r. w  

porównaniu do 2002 r. 
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Spadek: 
 

• pogłowia zwierząt gospodarskich m.in.  

    bydła o 11,4% 

               - w tym krów o 28,4% 

    trzody chlewnej o 26,1% 

             -  w tym loch o 36,8% 

     owiec o 36,5% 

     koni o 31,6% 

     drobiu o 21,1% 

Wybrane wyniki PSR 2010 r. w  

porównaniu do 2002 r. 
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 W celu uzyskania bardziej szczegółowych danych odnośnie 

wyników PSR 2010 w województwie lubelskim zapraszamy do 
lektury omówionej publikacji „Charakterystyka gospodarstw 
rolnych w województwie lubelskim”. 

 

 Ponadto, na stronie internetowej GUS w Banku Danych 
Lokalnych zostały zamieszczone podstawowe informacje ze spisu 
dla poszczególnych szczebli podziału terytorialnego kraju (również 
do poziomu gmin wg siedziby gospodarstwa). 

   

 Zamówienia na dane spisowe wg indywidualnych potrzeb 
odbiorców można składać pod adresem: 

    Urząd Statystyczny w Lublinie, ul. St. Leszczyńskiego 48, 20-068 

Lublin 

    e-mail: sekretariatUSlub@stat.gov.pl 

 

PSR 2010 
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Liczy się każdy 

ul. Leszczyńskiego 48 
20-068 Lublin  
 
tel.: (81) 533 20 51 
e-mail: sekretariatUSlub@stat.gov.pl 
www.stat.gov.pl/lublin 
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Nowości wydawnicze 

Rynek pracy 

w województwie  

lubelskim w 2011 r.  
 

www.stat.gov.pl/lublin  
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Nowości wydawnicze 

Budownictwo 

w województwie  

lubelskim w 2011 r.  
 

www.stat.gov.pl/lublin  
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Nowości wydawnicze 

Ludnośd, ruch naturalny 

i migracje  

w województwie  

lubelskim w 2011 r.  
 

www.stat.gov.pl/lublin  
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Konferencja prasowa luty 2013 

Luty 2013 

Sytuacja społeczno-gospodarcza  

województwa lubelskiego w 2012 r. 
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