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Czy wiesz, że… 
 

Woj. lubelskie 2012 r. 

przeciętna liczba emerytów 
 

 

        
      224,0 tys.               134,3 tys. 

 
przeciętna liczba rencistów 

          
 
 

128,3 tys.  36,6 tys.  

                emeryci i renciści stanowią 

 24,1% ogółu ludności województwa lubelskiego 

          (w kraju 22,4%) 
  



 
 
 

 

 

Czy wiesz, że… 
 

Woj. lubelskie 2012 r. 

Liczba emerytów i rencistów 
 



 
 
 

 

 

Czy wiesz, że… 
 

Woj. lubelskie 2012 r. 

Udział emerytów i rencistów Polska = 100 
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Czy wiesz, że… 
 

Woj. lubelskie 2012 r. 

przeciętna emerytura 
 

 

        
      1691,24 zł.            1089,52 zł. 
         (wzrost o 5,3%)                (wzrost o 6,8%)  

 

renta z tytułu niezdolności do pracy 
          

 
 

1285,49 zł.  854,31 zł.  
(wzrost o 6,9%)                  (wzrost o 7,7%) 

renta rodzinna          

1404,97 zł.  1183,77 zł.  
(wzrost o 6,3%)                  (wzrost o 9,5%) 



 
 
 

 

 

Czy wiesz, że… 
 

Woj. lubelskie 2012 r. 

PRZECIĘTNA MIESIĘCZNA EMERYTURA I RENTA BRUTTO 
(bez emerytur i rent Ministerstwa Obrony Narodowej, MSWiA, Ministerstwa Sprawiedliwości 

oraz bez emerytur  i rent realizowanych  na mocy umów międzynarodowych) 
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Czy wiesz, że… 
 

Woj. lubelskie 2012 r. 

poszkodowani w wypadkach przy pracy 

3496 osób 

38,6% 

Kobiety                                     Mężczyźni 

61,4% 

(spadek o 4,1%)  

ŚREDNIA LICZBA DNI  

NIEZDOLNOŚCI DO PRACY  

NA 1 POSZKODOWANEGO 

42,3 9,4% 
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Czy wiesz, że… 
 

Woj. lubelskie 2012 r. 

       rodzaje urazów 
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Czy wiesz, że… 
 

Woj. lubelskie 2012 r. 

       wypadki przy pracy - grupy zawodów 

3,6%

15,6%

8,9%

6,5%

11,9%

0,8%

23,5%

16,5%

12,7%



55,4 
52,4 50,6 50,6 50,3 50,2 49,6 49,6 49,6 49,2 48,9 48,8 48,4 47,8 46,5 45,8 
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Badanie aktywności ekonomicznej ludności 

 w 2012 r. 

Wskaźnik zatrudnienia w 2012 r. 

50,2 % 

w % 
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Badanie aktywności ekonomicznej ludności 

 w IV kw. 2012 r. 

Biura  pracy Ogłoszenia w prasie Krewnych

i znajomych

Bezpośredni kontakt

z zakładem pracy

Podjęcie starań

o zorganizowanie

własnego miejsca

pracy

79,2%
87,1%

80,2%

59,4%

3,0%

Bezrobotni według metod poszukiwania pracy 

Przeciętny czas poszukiwania  

pracy przez osoby bezrobotne wyniósł ponad 13 miesięcy. 



110,8 

108,7 

106,9 
105,4 105,0 

104,2 103,9 103,8 103,7 103,6 103,5 103,4 
102,6 102,1 

101,2 

98,3 
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Sprzedaż wyrobów i usług  

w sektorze przedsiębiorstw w 2012 r. 

Sprzedaż wyrobów i usług w bieżących cenach bazowych w 
2012 r. 

rok poprzedni = 100 

104,1 



112,6 
108,0 105,4 103,3 102,9 102,1 101,0 100,4 99,2 98,5 98,5 95,6 92,3 

85,0 84,6 
80,3 
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Sprzedaż produkcji budowlano-montażowej 

w sektorze przedsiębiorstw w 2012 r. 

Sprzedaż produkcji budowlano-montażowej w 2012 r. 

rok poprzedni = 100 

98,9 
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Wynikowy szacunek produkcji  

głównych ziemiopłodów rolnych w 2012 r. 

 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

Zboża ogółem 

wielkopolskie 1080 

mazowieckie 960 lubelskie 805 

Powierzchnia zasiewów (w tys. hektarów) 
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Wynikowy szacunek produkcji  

głównych ziemiopłodów rolnych w 2012 r. 
 

 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

 zachodniopomorskie 158  dolnośląskie 239 

 lubelskie 278 

Powierzchnia zasiewów pszenicy (w tys. hektarów) 

  wielkopolskie 50 

  mazowieckie 86 

  lubelskie 67 

Powierzchnia zasiewów owsa (w tys. hektarów) 
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Wynikowy szacunek produkcji  

głównych ziemiopłodów rolnych w 2012 r. 
 

 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

  wielkopolskie 47   kujawsko-
pomorskie 41   lubelskie 33 

Powierzchnia uprawy buraków cukrowych (w tys. hektarów) 

wielkopolskie 
41 

 łódzkie 42 

  lubelskie 33 

Powierzchnia uprawy ziemniaków (w tys. hektarów) 

  mazowieckie 46 
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SVS 2012 

Trzecia edycja Statystycznego Vademecum 

Samorządowca 2012 

 to zestaw najważniejszych  informacji statystycznych 

dotyczących 2011 r. o poszczególnych jednostkach podziału 

terytorialnego:  

- województwie, 

- 20 powiatach ziemskich,  

- 4 miastach na prawach powiatu, 

- 213 gminach. 

A dodatkowo również informacja o: 

- Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2011, 

-Lubelskim Obszarze Metropolitalnym. 
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SVS 2012 
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SVS 2012 

Dla każdej z jednostek podziału terytorialnego 

opracowano odrębny portret zawierający tabele, 

wykresy, kartogramy 
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SVS 2012 

W końcowej części każdego portretu znalazł się 

ranking jednostek podziału terytorialnego  

- Lubelskie na tle innych 

województw 

- Powiat na tle 

pozostałych powiatów 

- Miasto na tle 

pozostałych miast na 

prawach powiatu 

- Gmina na tle gmin 

powiatu i 

województwa 
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SVS 2012 
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SVS 2012 

Portrety terytoriów  

http://www.stat.gov.pl/lublin 



  
Lubelski ośrodek akademicki. 
Szanse i zagrożenia rozwoju 

 
 Liczy się każdy 

Andrzej Jakubowski 

Specjalista w Lubelskim Ośrodku Badań 

Regionalnych  

Urzędu Statystycznego w Lublinie 

 

tel.: (81) 533 20 51 wew. 166   

e-mail: a.jakubowski@stat.gov.pl 
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Plan prezentacji 

1. Pozycja lubelskiego ośrodka akademickiego w Polsce 
 
2. Potencjał edukacyjny lubelskiego ośrodka akademickiego 

 
3. Potencjał naukowy lubelskiego ośrodka akademickiego 

 
4. Szanse i zagrożenia rozwoju lubelskiego ośrodka    
    akademickiego 
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Ośrodki akademickie w Polsce 
w roku akademickim 2010/2011  

Liczba studentów ogółem: 

  1 841,3 tys. 
 

Największe ośrodki 
akademickie w Polsce 
(2010/2011): 

 
Nazwa 
ośrodka 

Liczba 
studentów 
(w tys.) 

1 Warszawa  286,0 

2 Kraków 185,4 

3 Wrocław 144,3 

4 Poznań 133,6 

5 Łódź 100,9 

6 Trójmiasto 100,1 

7 Lublin 84,2 
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Dynamika rozwoju ośrodków akademickich w Polsce  
w latach 2001-2010 

Stan w dniu 30 XI 
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Studenci na 1000 ludności w ośrodkach  
akademickich w Polsce  
w roku akademickim 2010/2011 

Studenci – stan w dniu 30 XI 

Ludność – stan w dniu 31 XII  
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Studenci na 1 pełnozatrudnionego nauczyciela 
akademickiego w ośrodkach akademickich w Polsce  
w roku akademickim 2010/2011 

Stan w dniu 30 XI 
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Potencjał ośrodków akademickich w Polsce 

Zastosowana metoda: 
Wielowymiarowa analiza porównawcza – wskaźnik Perkala 

 

Analizowane cechy: 

X1 –   liczba szkół wyższych  
X2 –   liczba studentów w przeliczeniu na liczbę ludności,  
X3 –  liczba nauczycieli akademickich pełnozatrudnionych  
            z tytułem naukowym profesora w stosunku do    
            ogólnej liczby nauczycieli akademickich pełnozatrudnionych,  
X4 –   liczba uczestników studiów doktoranckich,  
X5 –   liczba studentów w odniesieniu do ogólnej liczby  
            nauczycieli akademickich pełnozatrudnionych,  
X6 –   liczba słuchaczy studiów podyplomowych w przeliczeniu  
            na liczbę ludność 
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Potencjał ośrodków akademickich w Polsce 
Wartość wskaźnika Perkala w roku akademickim 2010/2011 
oraz jego różnica w stosunku do roku akademickiego 2001/2002   
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Oferta edukacyjna lubelskiego ośrodka akademickiego 
w roku akademickim 2011/2012 

- 80 spośród 119 kierunków studiów wymienionych  

w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 czerwca 
2006 r. w sprawie nazw kierunków studiów 

 

- 93 spośród 246 kierunków i makrokierunków studiów według klasyfikacji  

ISCED’97 
 

- 62 kierunki studiów dostępne zarówno na pierwszym, jak na drugim  

stopniu kształcenia, 24 - wyłącznie na pierwszym oraz 7 w formie studiów 

jednolitych magisterskich 
 

- W porównaniu do roku akademickiego 2002/2003 liczba kierunków studiów 

oferowanych przez szkoły wyższe w Lublinie wzrosła z 48 do 93 (według 

ISCED’97) 
 

- Największy wzrost liczby kierunków studiów dotyczył następujących grup: 
nauki humanistyczny i sztuka (z 10 do 20), nauki społeczne, gospodarka i 
prawo (z 11 do 20) oraz technika, przemysł i budownictwo (z 6 do 13)    
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Kandydaci na studia 
w roku akademickim 2012/2013 

Pochodzenie terytorialne 
kandydatów na studia – 
publiczne szkoły wyższe  
w Lublinie: 
 

woj. lubelskie            63,0% 
woj. podkarpackie     10,9% 
woj. mazowieckie      10,2% 
woj. świętokrzyskie      6,2% 
woj. małopolskie          2,2% 
woj. śląskie                 1,9% 
woj. podlaskie             1,5% 
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Studenci w szkołach wyższych w Lublinie 
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Studenci w szkołach wyższych w Lublinie według podgrup 
kierunków kształcenia 
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Absolwenci szkół wyższych w Lublinie 
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Absolwenci szkół wyższych w Lublinie według podgrup 
kierunków kształcenia 
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Słuchacze studiów podyplomowych w szkołach wyższych 
w Lublinie 

Stan w dniu 31 XII 
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Słuchacze studiów podyplomowych w szkołach wyższych 
w Lublinie według podgrup kierunków kształcenia 
w roku akademickim 2011/2012 
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Uczestnicy studiów doktoranckich w szkołach wyższych  
w Lublinie 
łącznie z cudzoziemcami  

Stan w dniu 31 XII 
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Uczestnicy studiów doktoranckich w szkołach wyższych  
w Lublinie według dziedziny nauki 

Stan w dniu 31 XII 
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Studenci cudzoziemcy w szkołach wyższych w Lublinie 

Stan w dniu 30 XI 
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Studenci cudzoziemcy w szkołach wyższych w Lublinie 
według kraju pochodzenia 
w roku akademickim 2011/2012 

Stan w dniu 30 XI 
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Rozwój kadry naukowo-dydaktycznej 
Uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora oraz doktora 
habilitowanego 

Stopnie naukowe doktora nadawane były w 18 dziedzinach nauki oraz  
40 dyscyplinach naukowych. Najwięcej jednostek posiadało uprawnienia do nadawania 
tego stopnia w zakresie: 
- nauk humanistycznych (6 jednostek),  
- rolniczych (5),  
- technicznych (4),  
- medycznych (3),  
- biologicznych i prawnych (po 2 jednostki)  
- a także plastycznych, chemicznych, ekonomicznych, społecznych, fizycznych, 

matematycznych, o ziemi, teologicznych, filozoficznych, weterynaryjnych, 
farmaceutycznych i o zdrowiu (każda z tych dziedzin reprezentowana jest przez 1 
jednostkę). 
 

Stopień naukowy doktora habilitowanego nadawany był w 16 dziedzinach nauki 
oraz w 32 dyscyplinach naukowych. Najwięcej jednostek posiadało uprawnienia do 
nadawania stopnia doktora habilitowanego w zakresie: 
- nauk humanistycznych (6 jednostek),  
- rolniczych (5),  
- technicznych (3),  
- medycznych (2),  
- prawnych (2),  
- a także biologicznych, chemicznych, ekonomicznych, społecznych, fizycznych, 

matematycznych, o ziemi, prawnych, teologicznych, filozoficznych, weterynaryjnych i 
farmaceutycznych i o zdrowiu (każda z tych dziedzin reprezentowana była przez 1 
jednostkę). 
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Nauczyciele akademiccy 
w szkołach wyższych w Lublinie 

Liczba nauczycieli akademickich w roku akademickim 2011/2012 – 5883 
           (wzrost o 19,9% w porównaniu do roku akademickiego 2001/2002)  

 
Według stanu na 31 grudnia 2011 r. nauczyciele akademiccy stanowili 57,6% 

kadry zatrudnionej w szkołach wyższych Lublina, natomiast pracownicy 

niebędący nauczycielami akademickimi – ponad 42,4%. 

 
Struktura zatrudnienia nauczycieli akademickich w szkołach wyższych:   

Stan w dniu 31 XII 
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Rozwój kadry naukowo-dydaktycznej 
Stopnie naukowe doktora nadane w szkołach wyższych w Lublinie 

W latach 2001-2011 w lubelskich szkołach wyższych nadano 4985 stopni 

naukowych doktora 
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Rozwój kadry naukowo-dydaktycznej 
Stopnie naukowe doktora habilitowanego nadane w szkołach wyższych w Lublinie 
oraz tytuły naukowe profesora nadane nauczycielom akademickim zatrudnionym  
w szkołach wyższych w Lublinie  

W latach 2001-2011 w lubelskich szkołach wyższych nadano 625 stopni 

naukowych doktora habilitowanego, tytuł naukowy profesora otrzymało 347 

nauczycieli akademickich lubelskich uczelni.  
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Ocena parametryczna jednostek organizacyjnych szkół 
wyższych w Lublinie   

Źródło: MNiSW. 

W 2010 r. komisje Rady Nauki przyznały ocenę 32 jednostkom organizacyjnym 
lubelskich uczelni. Do pierwszej, najwyżej ocenianej kategorii naukowej 
zakwalifikowano 12 ocenionych jednostek, do drugiej – 4, do trzeciej – 15, 
natomiast 1 jednostka została zakwalifikowana do kategorii czwartej.   
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Zagrożenia rozwoju lubelskiego ośrodka akademickiego 

- Przemiany demograficzne 
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Zagrożenia rozwoju lubelskiego ośrodka akademickiego 

Prognoza ludności w wieku 19-24 lata w województwie lubelskim, 
podkarpackim, mazowieckim i świętokrzyskim 
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Zagrożenia rozwoju lubelskiego ośrodka akademickiego 

Zagrożenia rozwoju lubelskiego 
ośrodka akademickiego 

- Sytuacja na rynku pracy 
 
Udział osób z wykształceniem wyższym w strukturze bezrobotnych 
zarejestrowanych w województwie lubelskim i Lublinie  
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Zagrożenia rozwoju lubelskiego ośrodka akademickiego 

Zagrożenia rozwoju lubelskiego 
ośrodka akademickiego 

- Zmiany w zakresie finansowania szkolnictwa wyższego 
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Szanse rozwoju lubelskiego ośrodka akademickiego 

Zagrożenia rozwoju lubelskiego ośrodka akademickiego 

- Rozwój oferty edukacyjnej oraz jej dostosowanie  
do zapotrzebowania rynku pracy 
 
 

- Rozwój oferty studiów podyplomowych i doktoranckich 
 
 

- Umiędzynarodowienie 
 
 

- Współpraca z podmiotami sfery biznesu 
 
 

- Współpraca międzyinstytucjonalna 
 
 

- Efektywne wykorzystanie funduszy europejskich 
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Konferencja prasowa kwiecień 2013 

Kwiecień 2013 

 

Przedsiębiorczość na Lubelszczyźnie 



 Urząd Statystyczny  
 w Lublinie 

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 


