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Sytuacja społeczno-gospodarcza 

woj. lubelskiego we wrześniu 2012 r.   

Rynek pracy: 
 
 spadek przeciętnego zatrudnienia w sektorze 

przedsiębiorstw w skali roku o 0,5% 
 

 przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto 

w sektorze przedsiębiorstw wzrosło o 2,2% 
w stosunku do września 2011 r. (przed rokiem o 4,3%) 

 
 
 stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 13,0% 

wobec 12,4% przed rokiem 
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Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw 

we wrześniu 2012 r.    

Lp. województwo w tys. osób 

1. mazowieckie 1321,1 

2. śląskie 744,2 

3. wielkopolskie 596,7 

4. małopolskie 437,2 

5. dolnośląskie 435,7 

6. łódzkie 318,0 

7. pomorskie 279,4 

8. kujawsko-pomorskie 243,4 

9. podkarpackie 229,4 

10. lubelskie  180,6 

11. zachodniopomorskie 164,2 

12. warmiosko-mazurskie 137,0 

13. lubuskie 116,6 

14. świętokrzyskie 116,2 

15. podlaskie 98,7 

16. opolskie 95,5 

Polska 5514,1 

Lp. województwo  IX 2011=100 

1. dolnośląskie 100,9 

2. wielkopolskie 100,9 

3. zachodniopomorskie 100,8 

4. podlaskie 100,2 

5. śląskie 100,2 

6. świętokrzyskie 100,2 

7. mazowieckie 100,1 

8. pomorskie 100,0 

9. małopolskie 99,9 

10. lubelskie  99,5 

11. kujawsko-pomorskie 99,3 

12. opolskie 99,3 

13. warmiosko-mazurskie 99,2 

14. podkarpackie 99,1 

15. lubuskie 98,7 

16. łódzkie 98,2 

Polska 100,0 
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Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw 

styczeń – wrzesień 2012 r.    

Lp. województwo  w tys. osób 

1. mazowieckie 1329,9 

2. śląskie 747,6 

3. wielkopolskie 595,9 

4. małopolskie 440,7 

5. dolnośląskie 437,9 

6. łódzkie 322,3 

7. pomorskie 282,4 

8. kujawsko-pomorskie 244,6 

9. podkarpackie 231,3 

10. lubelskie  181,5 

11. zachodniopomorskie 166,1 

12. warmiosko-mazurskie 137,5 

13. lubuskie 118,4 

14. świętokrzyskie 116,3 

15. podlaskie 99,0 

16. opolskie 96,3 

Polska 5548,0 

Lp. województwo  I-IX 2011=100 

1. zachodniopomorskie 101,6 

2. dolnośląskie 101,3 

3. podlaskie 100,9 

4. wielkopolskie 100,7 

5. mazowieckie 100,6 

6. małopolskie 100,5 

7. lubuskie 100,4 

8. lubelskie  100,1 

9. śląskie 100,1 

10. pomorskie 100,0 

11. podkarpackie 99,8 

12. świętokrzyskie 99,8 

13. opolskie 99,5 

14. kujawsko-pomorskie 99,2 

15. łódzkie 99,0 

16. warmiosko-mazurskie 98,5 

Polska 100,3 
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Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw 

w woj. lubelskim 

Wyszczególnienie 
 wrzesieo 2012 I-IX 2012 

w tys. 
IX 2011 
= 100 

w tys. 
I-IX 2011 

= 100 

O g ó ł e m – w tym:  180,6 99,5 181,5 100,1 

Przemysł  89,7 98,4 90,0 98,8 

            w tym przetwórstwo przemysłowe 65,9 98,3 66,2 99,1 

Budownictwo  20,4 99,4 20,0 104,2 

Handel; naprawa pojazdów samochodowych 42,0 101,5 42,5 101,6 

Transport i gospodarka magazynowa 11,0 106,6 11,2 103,3 

Zakwaterowanie i gastronomia  2,3 105,9 2,3 100,3 

Informacja i komunikacja  1,9 101,1 1,9 97,7 

Obsługa rynku nieruchomości  3,8 98,0 3,8 98,0 

Działalnośd profesjonalna, naukowa i techniczna  2,5 84,6 2,7 85,9 

Administrowanie i działalnośd wspierająca 2,4 89,5 2,6 94,7 
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Dynamika przeciętnego zatrudnienia w sektorze 

przedsiębiorstw  (przeciętna miesięczna 2005 = 100) 
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Polska 
  

liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy 

1970,0 tys. osób (w tym 1056,1 tys. kobiet) 

wyższa niż przed miesiącem o 14,3 tys. osób (tj. o 0,7%).  
W ujęciu rocznym wzrosła o 117,3 tys. (w analogicznym okresie 2011 
roku zanotowano wzrost o 6,4 tys., tj. o 0,3%) 
 

Województwo lubelskie 
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Bezrobocie 

stan w końcu września 2012 r. 

liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy  

120,0 tys. osób (kobiety stanowiły 51,3%) 

wyższa niż przed miesiącem o 0,3 tys. osób (tj. o 0,2%) 
i o 6,6 tys. osób (tj. 5,8%) niż we wrześniu 2011 r. 
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Bezrobocie 

stan w końcu wrześniu 2012 r. 

W stosunku do sierpnia 2012 r. wzrost liczby 
bezrobotnych odnotowano w 12 województwach, 
 

największy w: 
śląskim (o 2,1%) 
pomorskim (o 2,0%) 
zachodniopomorskim (o 1,3%) 
  
spadek odnotowano w 4 województwach: 
 

świętokrzyskim (o 1,1%) 
podkarpackim (o 0,5%) 
podlaskim (o 0,4%) 
łódzkim (o 0,1%) 
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Stopa bezrobocia  

stan w końcu września 2012 r. 



Stopa bezrobocia  

stan w końcu września 2011 i 2012 r. 
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Stopa bezrobocia  

stan w końcu miesiąca 
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Bezrobotni na jedną ofertę pracy 

w woj. lubelskim stan w końcu miesiąca 
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Struktura bezrobotnych wg wieku 

woj. lubelskie – stan w końcu września 2012 r. 

do 24 lat 
22,7% 

25-34 lata 
33,7% 

35-44 lata 
18,0% 

45-54 lata 
15,8% 

powyżej 55 lat 
9,8% 
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Struktura bezrobotnych wg poziomu wykształcenia 

woj. lubelskie – stan w końcu września 2012 r. 

gimnazjalne i niższe 

zasadnicze zawodowe 

średnie ogólnokształcące 

policealne i średnie zawodowe 

wyższe 

23,0% 

24,0% 

12,6% 

24,9% 

15,5% 
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Wybrane kategorie bezrobotnych będących 

w szczególnej sytuacji na rynku pracy w woj. lubelskim  

Bezrobotni 
IX 2011 

2012 

VIII IX 

w % ogółem 

Do 25 roku życia   23,8 22,1 22,6 

Długotrwale 1  56,8 57,6 57,7 

Powyżej 50 roku życia   18,0 18,3 18,1 

Bez kwalifikacji zawodowych  28,6 28,1 28,1 

Samotnie wychowujących co najmniej 
jedno dziecko w wieku do 18 roku życia  7,0 7,4 7,4 

Niepełnosprawni   3,7 3,7 3,7 

Do długotrwale bezrobotnych zalicza się osoby pozostające w rejestrze powiatowego urzędu 
pracy łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat, z wyłączeniem okresów 
odbywania stażu i przygotowania zawodowego w miejscu pracy. 
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Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto 

w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu 2012 r. 

Lp. województwo  w zł 

1. mazowieckie 4443,15 

2. śląskie 3837,64 

3. pomorskie 3645,93 

4. dolnośląskie 3520,50 

5. wielkopolskie 3350,32 

6. małopolskie 3345,83 

7. łódzkie 3297,53 

8. zachodniopomorskie 3290,73 

9. lubelskie  3175,68 

10. opolskie 3172,38 

11. świętokrzyskie 3159,88 

12. podlaskie 3110,00 

13. kujawsko-pomorskie 3083,35 

14. lubuskie 3068,00 

15. warmiosko-mazurskie 2978,25 

16. podkarpackie 2960,81 

Polska 3640,84 

Lp. województwo  IX 2011=100 

1. świętokrzyskie 104,3 

2. łódzkie 103,1 

3. zachodniopomorskie 102,8 

4. lubelskie  102,2 

5. kujawsko-pomorskie 102,0 

5. lubuskie 102,0 

7. mazowieckie 101,9 

7. pomorskie 101,9 

7. wielkopolskie 101,9 

10. dolnośląskie 101,5 

11. warmiosko-mazurskie 101,2 

12. śląskie 100,8 

13. podkarpackie 100,7 

14. małopolskie 100,5 

15. podlaskie 100,1 

16. opolskie 98,7 

Polska 101,6 
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Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto 

w sektorze przedsiębiorstw 

styczeń – wrzesień 2012 r. 

Lp. województwo I-IX 2011=100 

1. zachodniopomorskie 105,3 

2. warmiosko-mazurskie 104,8 

3. łódzkie 104,5 

4. świętokrzyskie 104,5 

5. lubelskie  104,2 

6. wielkopolskie 104,1 

7. kujawsko-pomorskie 104,0 

8. dolnośląskie 103,8 

9. podkarpackie 103,8 

10. podlaskie 103,7 

11. śląskie 103,7 

12. pomorskie 103,4 

13. lubuskie 103,3 

14. mazowieckie 103,3 

15. opolskie 102,4 

16. małopolskie 102,1 

Polska 103,7 

Lp. województwo w zł 

1. mazowieckie 4496,47 

2. śląskie 3938,98 

3. pomorskie 3663,57 

4. dolnośląskie 3640,99 

5. wielkopolskie 3387,29 

6. małopolskie 3364,36 

7. zachodniopomorskie 3283,45 

8. łódzkie 3268,58 

9. opolskie 3213,88 

10. lubelskie  3169,33 

11. świętokrzyskie 3110,32 

12. podlaskie 3082,06 

13. kujawsko-pomorskie 3071,62 

14. lubuskie 3019,35 

15. podkarpackie 2978,95 

16. warmiosko-mazurskie 2944,74 

Polska 3678,61 
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Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto 

w sektorze przedsiębiorstw w woj. lubelskim 

Wyszczególnienie 

IX 2012 I-IX 2012 

w zł IX 2011 = 100 w  zł 
I-IX 

 2011 = 100 

O g ó ł e m – w tym  3175,68 102,2 3169,33 104,2 

Przemysł  3521,57 104,4 3515,03 105,2 

       w tym przetwórstwo przemysłowe  2998,14 105,3 2970,61 106,4 

Budownictwo  3085,33 98,1 2999,53 101,6 

Handel; naprawa pojazdów samochodowych 2529,78 102,7 2551,06 103,4 

Transport i gospodarka magazynowa  2960,77 100,0 2865,79 101,9 

Zakwaterowanie i gastronomia  2050,49 101,2 2014,83 102,9 

Informacja i komunikacja  4960,41 90,1 5498,10 100,4 

Obsługa rynku nieruchomości  3244,15 99,2 3223,31 105,4 

Działalnośd profesjonalna, naukowa i techniczna 3027,32 97,1 3171,04 103,5 

Administrowanie i działalnośd wspierająca  2061,22 102,6 2068,99 105,3 
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Odchylenia względne przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń  

brutto od średniego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw 

wg wybranych sekcji PKD w woj. lubelskim we wrześniu 2012 r. 
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Ceny detaliczne w woj. lubelskim 

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych  

(inflacja) 

Wyszczególnienie 

2011 2012 

I kw. II kw. I kw. II kw. 

analogiczny okres roku poprzedniego = 100 

Ogółem   102,5 104,6 104,4 104,2 

Żywnośd i napoje bezalkoholowe  105,0 107,4 104,9 104,1 

Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe 104,3 102,7 104,3 104,9 

Odzież i obuwie  98,1 101,5 98,2 97,3 

Mieszkanie  104,7 104,9 104,8 105,2 

Zdrowie  102,9 103,3 104,1 104,2 

Transport  106,0 106,2 110,4 108,9 

Rekreacja i kultura  87,9 101,2 102,5 102,7 

Edukacja  104,4 103,6 102,9 103,0 



 
 
 

 

 

Urząd Statystyczny w Lublinie Liczy się każdy 

Zmiany cen detalicznych wybranych artykułów 

żywnościowych we wrześniu 2012 r. w woj. lubelskim 

(wzrost/spadek w stosunku do IX 2011 r.) 
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Zmiany cen detalicznych wybranych artykułów  

nieżywnościowych  i usług konsumpcyjnych   

we wrześniu 2012 r. w woj. lubelskim  

(wzrost/spadek w stosunku do IX 2011 r.) 
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Ceny wybranych usług i produktów nieżywnościowych 

 we wrześniu 2012 r. w woj. lubelskim  

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

  kosztów usług związanych z użytkowaniem mieszkania 
 

   opłata za ciepłą wodę wzrosła o 10,0% 
 

   za wywóz śmieci o 5,8% 
 

    za zimną wodę o 4,9% 
 

   węgiel kamienny podrożał o 4,6% 
 

 

  usług medycznych 
 

   opłata za wizytę u lekarza specjalisty o 9,4% 
 
  środków czystości 
 

    proszek do prania o 5,8% 
 

    mydło toaletowe o 4,2% 



 
 
 

 

 

Przeciętne ceny podstawowych produktów rolnych 

w woj. lubelskim  

Wyszczególnienie 

Ceny w skupie 

IX 2012 I–IX 2012 

zł IX 2011 = 100 zł 
I–IX 2011  

= 100 

   Ziarno zbóż a za 1 dt: 

                   pszenica  89,44 128,5 83,92 100,7 

                   żyto  67,97 98,0 70,39 97,8 

   Ziemniaki b za 1 dt  23,30 104,5 25,02 95,0 

   Żywiec rzeźny za 1 kg wagi żywej: 

                   bydło (bez cieląt)  7,07 115,1 6,97 122,1 

                   trzoda chlewna  5,89 118,8 5,66 121,7 

                   drób  4,65 104,3 4,31 105,9 

   Mleko za 1 hl  112,39 94,6 117,49 100,9 

a W skupie bez ziarna siewnego. b Na targowiskach – jadalne późne 



 
 
 

 

 

Przeciętne ceny podstawowych produktów rolnych 

w woj. lubelskim  

Wyszczególnienie 

Ceny na targowiskach 

IX 2012 I–IX 2012 

zł 
IX 2011 

= 100 
zł 

I–IX 2011 

= 100 

Ziarno zbóż a za 1 dt: 

                    pszenica  90,92 106,8 87,14 93,2 

                    żyto  71,94 100,6 70,78 96,1 

Ziemniaki b za 1 dt  59,32 80,3 63,03 58,2 

Prosię na chów  171,75 147,7 164,61 163,1 

a W skupie bez ziarna siewnego. b Na targowiskach – jadalne późne 



 
 
 

 

 

Przeciętne ceny skupu żywca i mleka 

w woj. lubelskim  
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Produkcja sprzedana przemysłu 

we wrześniu 2012 r. w woj. lubelskim 

Produkcja sprzedana przemysłu 

     (w cenach bieżących) 2448,3 mln zł  

 

(w cenach stałych) wyższa o 1,3% niż przed rokiem 

(we wrześniu ub. roku zanotowano wzrost o 6,8%) 
 
Produkcja sprzedana w przetwórstwie przemysłowym stanowiła 

74,4% produkcji przemysłowej,  

wzrosła o 0,5% w porównaniu z wrześniem ub. roku 
 

Wzrost odnotowano w połowie (spośród 30) występujących 
w województwie działach przemysłu 
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Produkcja sprzedana przemysłu 

we wrześniu 2012 r. w porównaniu 

do września 2011 r. w woj. lubelskim 
 

Największy wzrost w działach o znaczącym udziale w produkcji 

sprzedanej przemysłu zanotowano w produkcji: 
 

wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych o 7,1% 
 

napojów o 7,0% 
  

Znacząco zwiększyła się również w działach o mniejszym udziale m.in.:  
 

w poligrafii i reprodukcji zapisanych nośników informacji o 120,0% 
 

naprawie, konserwacji i instalowaniu maszyn i urządzeń o 44,3% 
 

produkcji komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych o 41,2% 
  

Najgłębszy spadek odnotowano w produkcji: 
 

wyrobów farmaceutycznych o 42,0% 
 

produkcji papieru i wyrobów z papieru o 26,7% 
 

oraz produkcji wyrobów z pozostałych surowców niemetalicznych o 19,0% 
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Produkcja sprzedana przemysłu 

we wrześniu 2012 r. w woj. lubelskim 

Produkcja sprzedana budownictwa (w cenach bieżących) 

wyniosła 525,0 mln zł i była o 0,5% wyższa niż w analogicznym miesiącu 

ub. roku  
(we wrześniu 2011 roku zanotowano wzrost produkcji o 18,3% w stosunku do 
września 2010 roku) 

 

przeciętne zatrudnienie w budownictwie było o 0,6% niższe niż przed rokiem, 

przy spadku przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto o 1,9% 
 

Produkcja budowlano-montażowa (w cenach bieżących) wyniosła 

349,9 mln zł i stanowiła 66,7% ogółu produkcji sprzedanej budownictwa  

 

Produkcja zmniejszyła się o 5,4% w odniesieniu do września ub. roku 

(w ub. roku zanotowano wzrost o 9,5%) 
 
W skali roku wzrost produkcji budowlano-montażowej odnotowano  
tylko w jednostkach zajmujących się wznoszeniem budynków 
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Budownictwo mieszkaniowe 

Liczba mieszkań oddanych do użytku 

styczeń-wrzesień w woj. lubelskim 

Wyszczególnienie 

Mieszkania oddane do 
użytkowania Przeciętna  

powierzchnia  
użytkowa  

1 mieszkania w m2 

 

w 
liczbach 

 

w 
odsetkach 

I-IX 2011 

 = 100 

O g ó ł e m  4948 100,0 119,3 105,4 

Indywidualne  3199 64,6 118,7 130,4 

Przeznaczone na sprzedaż lub wynajem  1256 25,4 136,2 62,3 

Spółdzielcze  430 8,7 149,3 55,1 

Komunalne  55 1,1 43,3 37,4 

Zakładowe  8 0,2 266,7 49,6 
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Mieszkania oddane do użytku wg powiatów 

w okresie styczeń-wrzesień 2012 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

4948

Polska

  42 - 70     (8)

  71 - 140   (7)

141 - 210   (3)

 211 - 280   (4)

  281 - 1680 (2)

104621

W nawiasach podano liczbę powiatów.
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Liczba mieszkań, na budowę których uzyskano 

pozwolenia i mieszkań, których budowę rozpoczęto 

styczeń-wrzesień 2012 r. – woj. lubelskie 

Wyszczególnienie 

Mieszkania, na budowę 
których  

wydano pozwolenia 

Mieszkania, których budowę 
rozpoczęto 

w 
liczbach  

w 
odsetkach 

I-IX 2011  
= 100 

w 
liczbach 

w 
odsetkach 

I-IX 2011  
= 100 

O g ó ł e m  
6122 100,0 89,3 5599 100,0 87,9 

Indywidualne  
3870 63,2 89,9 4187 74,8 88,1 

Przeznaczone na 
sprzedaż lub wynajem 

1508 24,6 75,3 1101 19,7 85,5 

Spółdzielcze  310 5,1 70,0 217 3,8 76,7 

Komunalne  310 5,1 303,9 94 1,7 200,0 

Społeczne czynszowe
  

124 2,0 x - - x 



Ludność w województwie lubelskim w świetle 
wyników Narodowego Spisu Powszechnego 

Ludności i Mieszkań 2011 

Liczy się każdy 

Zofia Dymek 
referendarz statystyk 
w Lubelskim Ośrodku Badań Regionalnych 
 
tel.: (81) 533 20 51 wew. 132 
e-mail: Z.Dymek@stat.gov.pl 
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NSP 2011 

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań  

w Polsce w 2011 roku był pierwszym spisem 

realizowanym od czasu przystąpienia Polski do Unii 

Europejskiej i przeprowadzony został na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od 1 kwietnia do 30 

czerwca 2011 r. według stanu w dniu 31 marca 2011 

roku, o godz. 24.00. 



Urząd Statystyczny w Lublinie Liczy się każdy 

NSP 2011 

 

Ramy tematyki spisu ludności i mieszkań w 2011 roku, zakres, 

formę, tryb, granice obowiązków statystycznych i dobrowolności 

udziału w badaniach określiła Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o 

narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r. 

(Dz. U. z 26 marca 2010 r. nr 47, poz.277) wraz z aktami 

wykonawczymi do ustawy oraz Rozporządzenie (WE) 

Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 763/2008 z dnia 9 lipca 

2008 r. w sprawie spisów powszechnych ludności i mieszkań 

(Dz. U. UE. L. z dnia 13.08.2008 r. Nr 218). 
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NSP 2011 

 

Spis ludności 2011 obejmował osoby stale zamieszkałe 

(zameldowane) na obszarze Polski bez względu na fakt, czy te 

osoby przebywały w kraju w czasie spisu czy też były 

za granicą oraz osoby przebywające czasowo. Spis był 

przeprowadzony w budynkach, mieszkaniach, obiektach 

zbiorowego zakwaterowania i innych zamieszkanych 

pomieszczeniach niebędących mieszkaniami. 
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NSP 2011 

Ludność faktycznie zamieszkała (ludność faktyczna). Kategoria ta 

obejmuje osoby: 

1. mieszkające stale, które w momencie spisu: 

a) były obecne; 

b) były nieobecne, ale ich nieobecność trwała krócej niż  

3 miesiące; 

c) były nieobecne przez okres dłuższy niż 3 miesiące, ale ich 

nieobecność wynikała z powodu: przebywania w zakładzie 

karnym lub śledczym; pobytu za granicą; 
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NSP 2011 

2. przebywające czasowo przez okres powyżej 3 miesięcy. Dotyczy 

to osób, które mieszkają na stałe w innym miejscu (są tam 

zameldowane na pobyt stały), natomiast w miejscu spisania 

przebywają czasowo z następujących powodów: nauka, praca, 

warunki rodzinne lub mieszkaniowe, leczenie lub rehabilitacja, 

przebywanie w domu opieki. Jako czas okresowej nieobecności lub 

przebywania przyjęty został czas zamierzony. 

Do kategorii ludności faktycznej nie są zaliczane osoby 

przybyłe z zagranicy na pobyt czasowy, tj. te, które nie 

posiadają stałego pobytu w Polsce (pozwolenia na osiedlenie 

się).  
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STAN I STRUKTURA DEMOGRAFICZNA 
LUDNOŚCI 

Według danych Narodowego Spisu Powszechnego Ludności  

i Mieszkań 2011 w dniu 31 marca 2011 roku w województwie 

lubelskim mieszkało 2 175 700 osób. 

W wyniku utrzymującego się przez lata ujemnego przyrostu 

naturalnego i ujemnego salda migracji, liczba ludności  

w porównaniu do NSP 2002 roku zmalała o 23 254 osoby,  

tj. o 1,1%. 

Stan Ludności 



-10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10 12 

m.Zamość -1,2 

m.Lublin -8,0 

m.Chełm -2,5 

m.Biała Podlaska -0,3 

zamojski -1,7 

biłgorajski -1,0 

włodawski -1,0 

tomaszowski -2,1 

świdnicki 1,0 

rycki -1,9 

radzyński -0,8 

puławski -1,1 

parczewski -1,1 

opolski -1,2 

łukowski 0,7 

łęczyński 0,4 

lubelski 10,2 

lubartowski -1,0 

kraśnicki -1,3 

krasnostawski * -3,7 

janowski -0,8 

hrubieszowski -2,5 

chełmski * -1,3 

bialski -1,2 

osoby w tys. 

 Różnica  w stanie ludności w latach 2002-2011 według powiatów   

gm. Mełgiew  15,1% 

gm. Puchaczów  9,9% 
gm. Ludwin  6,7%  gm. Łuków  7,6% 
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STAN I STRUKTURA DEMOGRAFICZNA 
LUDNOŚCI 
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STAN I STRUKTURA DEMOGRAFICZNA 
LUDNOŚCI 

 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

14 

16 

18 

Głusk  Jabłonna  Jastków Konopnica Niedrzwica 
Duża 

Niemce Strzyżewice Wojciechów Wólka 

6,5 
7,5 

11,5 
10,1 

10,8 

15,5 

7,4 
5,8 

7,9 
8,9 

7,9 

13,2 
12,2 

11,4 

17,7 

7,7 

5,9 

10,4 

osoby  w tys. 

2002 2011 

31,1% 
2,5 tys. 

36,3% 
2,4 tys. 

14,5% 
2,2 tys. 

Gminy powiatu lubelskiego, w których odnotowano wzrost liczby ludności 

14,9% 
1,7 tys. 

20,9% 
2,1 tys. 
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STAN I STRUKTURA DEMOGRAFICZNA 
LUDNOŚCI 

Piramida wieku  

 

NSP 2002   mężczyźni 

NSP 2002   kobiety 

NSP 2011 

NSP 2011 

Struktura ludności według wieku ulega ciągłym 

zmianom. 

W okresie międzyspisowym systematycznie malała 

liczba dzieci i młodzieży z równoczesnym wzrostem 

ludności w starszych rocznikach. Główną przyczyną 

tych zmian było przesuwanie się wyżów i niżów 

demograficznych, a także obserwowany od początku 

lat 90-tych spadek dzietności kobiet oraz wydłużenie 

się przeciętnego czasu trwania życia. 

 
 

Kobiety stanowiły 51,5% ogółu ludności  

Średnio na 100 mężczyzn przypadało 
106 kobiet.  

• do 47 roku życia przeważali mężczyźni 
(stanowiąc 51,2% populacji w tej grupie 
wiekowej) – współczynnik feminizacji 
wyniósł - 95 

• od 48 lat – kobiety (51,6%), na 100 
mężczyzn przypadało 128 kobiet.  
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STAN I STRUKTURA DEMOGRAFICZNA 
LUDNOŚCI 

W wyniku zachodzących zmian demograficznych w okresie 
międzyspisowym  
 

• liczba dzieci i młodzieży w wieku poniżej 20 lat  zmalała 

 o 22,3% z 615,4 tys. w 2002 roku do 478,1 tys. w 2011 roku  

• liczba osób w wieku 65 lat i więcej wzrosła o 3,1% z 305,6 tys.  

w 2002 roku do 315,2 tys. w 2011 roku 

• na 100  osób w wieku poniżej 20 lat przypadało prawie 66 osób 

w wieku 65 lat i więcej wobec 50 w 2002 roku 
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STAN I STRUKTURA DEMOGRAFICZNA 
LUDNOŚCI 

Liczba ludności ogółem        o 23,4 tys. osób (1,1%) w porównaniu do 2002 r. 

  według biologicznych grup wieku: 

• 0-14 lat       o 85,9 tys. (20,5%) 

• 15-64 lat       o 53,1 tys. (3,6%) 

• 65 lat i więcej       o 9,5 tys. (3,1%) 

 
 

 
 

Struktura ludności według biologicznych grup wieku w latach 2002 i 2011 

419,1 
19,1% 

1474,3 
67,0% 

305,6 
13,9% 

2002 

0-14 lat 

15-64 

65 i więcej 

333,2 
15,3% 

1527,3 
70,2% 

315,2 
14,5% 

2011 



Urząd Statystyczny w Lublinie Liczy się każdy 

STAN I STRUKTURA DEMOGRAFICZNA 
LUDNOŚCI 

Statystyczny mieszkaniec 
województwa lubelskiego był  
w wieku 38 lat 
• mężczyzna – 36 
• kobieta – 40,2 lat 

W porównaniu do wyników NSP 
2002 statystyczny mieszkaniec 
województwa lubelskiego był 
starszy o 2,5 roku 

 

40,7 

40,1 

39,7 

Mediana wieku ludności w 2011 roku 

Najmłodsze społeczeństwo 
zamieszkiwało w powiecie 
• łęczyńskim i łukowskim – wiek 

środkowy 35 lat 
Najstarsze w powiecie 
• krasnostawskim - 40,9 
• puławskim – 40,3 
 

 
 

38 lat 
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STAN I STRUKTURA DEMOGRAFICZNA 
LUDNOŚCI 

Struktura ludności według stanu cywilnego 
uwarunkowana jest: 

•  liczbą osób w poszczególnych grupach wieku, 
•  liczbą zawieranych związków małżeńskich, 
•  liczbą rozwodów, 
•  liczbą zgonów występujących na danym terenie  
• oraz sytuacją społeczno-ekonomiczną kraju, 

wpływającą na podejmowanie decyzji prorodzinnych. 

Ze względu na przepisy prawne ustanawiające dolną 
granicę wieku umożliwiającego zawieranie zawiązków 
małżeńskich, w spisach ludności przyjęto określenie 
stanu cywilnego dla osób w wieku 15 lat i więcej. 
 
W odniesieniu do wyników spisu z 2002 roku struktura 
ludności według stanu cywilnego uległa bardzo małym 
zmianom.  
 

Ludność według stanu cywilnego 
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STAN I STRUKTURA DEMOGRAFICZNA 
LUDNOŚCI 

Stan cywilny prawny 

34,6% 

58,5% 

3,0% 
3,3% 0,6% 

mężczyźni 

kawalerowie/panny 

żonaci/zamężne 

wdowcy/wdowy 

rozwiedzeni/rozwiedzione 

nieustalony 

23,3% 

54,3% 

17,3% 

4,5% 0,6% 

kobiety 

Kobiety w chwili 
ślubu są przeciętnie 
o 2 lata młodsze od 
mężczyzn 

Wyższa umieralnośd 
mężczyzn i częstsze 
owdawianie kobiet. 
W grupie osób w wieku 
60 lat i więcej, udział 
mężatek stanowił 41,3% 
wobec 78,9% żonatych 

 wdowcy – 26,5 tys. 
 wdowy – 165,6 tys. 
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STAN I STRUKTURA DEMOGRAFICZNA 
LUDNOŚCI 

W spisie ludności 2011 roku stan cywilny faktyczny określono w 
sposób wtórny – na podstawie charakteru związku, w jakim 
faktycznie żyje dana osoba. Osoby żyjące w związkach 
nieformalnych (kohabitanci), niezależnie od ich stanu cywilnego 
prawnego, ujęte zostały jako pary tworzące związki partnerskie 

Stan cywilny faktyczny 

33,4% 

57,2% 

1,6% 

2,9% 
2,9% 

0,8% 1,3% 

mężczyźni 
kawalerowie/panny 

żonaci/zamężne 

partnerzy/partnerki 

wdowcy/wdowy 

rozwiedzeni/rozwiedzione 

separowani/separowane 

nieustalony 

22,4% 

53,1% 

1,4% 17,1% 

4,1% 

0,8% 
1,2% 

kobiety 

 wdowcy – 26,0 tys. 
 wdowy – 163,8 tys. 



Urząd Statystyczny w Lublinie Liczy się każdy 

STAN I STRUKTURA DEMOGRAFICZNA 
LUDNOŚCI 

Według faktycznego stanu cywilnego liczebności wszystkich 
kategorii wyodrębnionych jako prawny stan cywilny były 
mniejsze. 
Największa różnica między stanem prawnym i faktycznym 
dotyczy: 
• osób rozwiedzionych, których według faktycznego stanu 

cywilnego jest o 9,8% mniej niż orzeczonych rozwodów 
przez sąd. 

• kawalerów i panien, spośród których 3,7% zadeklarowało 
związki partnerskie.  

• osób owdowiałych, których jest mniej o 1,2% w stosunku do 
stanu cywilnego prawnego.  

• spośród osób pozostających – z prawnego punktu widzenia – 
w związkach małżeńskich 2,3% zadeklarowało, że ich 
małżeństwo się rozpadło, czyli że aktualnie są w separacji lub 
tworzą związek partnerski z inną osobą. 
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CHARAKTERYSTYKA SPOŁECZNO-
EKONOMICZNA LUDNOŚCI 

Poziom wykształcenia 

W spisie 2011 dla wszystkich osób w wieku 13 lat i więcej 

ustalono najwyższy ukończony poziom wykształcenia. Podstawą 

zaliczenia osoby do danego poziomu wykształcenia było posiadane 

świadectwo lub dyplom ukończenia szkoły. Ponieważ w danych 

otrzymanych w wyniku NSP 2002 nie było jeszcze absolwentów 

szkół gimnazjalnych, dla celów porównawczych dokonana jest 

agregacja wyników dwóch poziomów wykształcenia – szkoły 

podstawowej i gimnazjalnej. 
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CHARAKTERYSTYKA SPOŁECZNO-
EKONOMICZNA LUDNOŚCI 

305,4 
16,1% 

386,7 
20,4% 

210,3 
11,1% 

364,8 
19,3% 

497,5 
26,3% 

35,2 
1,9% 

92,5 
4,9% 

2011 

Ludność w wieku 13 lat i więcej według poziomu wykształcenia 

173,2 
9,4% 

418,7 
22,6% 

155,3 
8,4% 

373,8 
20,2% 

618,2 
33,4% 

98,7 
5,3% 

10,9 
0,6% 

2002 

 Wyższe  Średnie zawodowe i policealne 

 Średnie ogólnokształcące  Zasadnicze zawodowe 

 Podstawowe ukooczone i gimnazjalne  Podstawowe nieukooczone i bez wykształcenia szkolnego 

Nieustalone 

o 76,3% 
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CHARAKTERYSTYKA SPOŁECZNO-
EKONOMICZNA LUDNOŚCI 

• kobiety częściej kończą studia wyższe (18,6%) niż mężczyźni (13,5%) 
oraz szkoły średnie ogólnokształcące (kobiety 13,5%, mężczyźni 8,5%). 

• mężczyźni natomiast zdecydowanie częściej są absolwentami szkół 
zasadniczych zawodowych (24,7%) niż kobiety (14,2%). 

 

Ludność w wieku 13 lat i więcej według poziomu wykształcenia i płci w 2011 roku 

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 

Nieustalone 

 Podstawowe nieukooczone* 

 Podstawowe ukooczone i gimnazjalne 

 Zasadnicze zawodowe 

 Średnie ogólnokształcące 

 Średnie zawodowe i policealne 

 Wyższe 

5,0 

2,4 

26,5 

14,2 

13,5 

19,8 

18,6 

4,9 

1,3 

26,0 

24,7 

8,5 

21,1 

13,5 

w % 

mężczyźni kobiety 
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CHARAKTERYSTYKA SPOŁECZNO-
EKONOMICZNA LUDNOŚCI 

Osoby niepełnosprawne – dane wstępne 
 

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o narodowym 

spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r. udzielanie 

odpowiedzi na pytania dotyczące niepełnosprawności odbywało się 

na zasadzie dobrowolności. Na pytania odpowiadały osoby dorosłe, 

które wyraziły na to zgodę, natomiast na temat dzieci informacji 

udzielali rodzice lub opiekunowie.  
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CHARAKTERYSTYKA SPOŁECZNO-
EKONOMICZNA LUDNOŚCI 

Wyniki spisu 2011 roku wstępnie wykazały, że 311,8 tys. osób, 
tj. 14,3% ogółu ludności województwa lubelskiego 
zadeklarowało ograniczenie zdolności do wykonywania zwykłych 
czynności podstawowych dla swojego wieku (niepełnosprawność 
biologiczna) i/lub posiadało ważne orzeczenie kwalifikujące je do 
zaliczenia do zbiorowości osób niepełnosprawnych 
(niepełnosprawność prawna) wobec 18,5% w 2002 roku.  

 
 

osoby sprawne 

85,7% 

4,8% 

8,4% 

1,1% 

14,3% 

Osoby niepełnosprawne w stosunku do ogółu ludności 
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CHARAKTERYSTYKA SPOŁECZNO-
EKONOMICZNA LUDNOŚCI 

Z ogólnej liczby osób niepełnosprawnych: 
 

• 199,5 tys. (64,0%) - osoby niepełnosprawne prawnie     

    o 41,0% w stosunku do NSP 2002 

• 112,3 tys. (36,0%) - osoby niepełnosprawne tylko biologicznie  

               o 61,7%.  

• kobiety stanowiły 54,6% ogółu osób niepełnosprawnych 

            o 0,8 p. proc 

• na wsi zamieszkiwało 52,8% osób niepełnosprawnych 

            o 6,1 p. proc. 
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CHARAKTERYSTYKA SPOŁECZNO-
EKONOMICZNA LUDNOŚCI 

Ludność według źródła utrzymania 
 

Ze względu na posiadane źródła utrzymania ludność można 

podzielić na dwie podstawowe kategorie: 

•  ludność posiadającą własne źródła utrzymania (w wieku 15 lat i 

więcej), tj. dochody z pracy, ze źródeł niezarobkowych i 

pozostałych 

• ludność utrzymywaną. Do ludności utrzymywanej zaliczono 

wszystkie osoby niezależnie od wieku nieposiadające własnych 

źródeł dochodów (w tym dzieci do lat 14-tu). 
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CHARAKTERYSTYKA SPOŁECZNO-
EKONOMICZNA LUDNOŚCI 

Ludnośd według źródła utrzymania * 

Osoby posiadające własne źródło utrzymania 

1 414,7 tys. - 65,0% ogółu ludności  

            o 4,7% w porównaniu do 2002 r.  

Dochody z pracy 

787,6 tys. – 31,6% 

        o 13,2% 

Niezarobkowe źródło 
utrzymania 

 626,0 tys. – 28,8% 

      4,4%  

Na utrzymaniu 
 669,2 tys.  - 30,8%  

        19,7% 

* w podziale nie uwzględniono źródła utrzymania dla osób przebywających za granicą co najmniej12 miesięcy 

oraz dochodów z własności 

 W NSP 2011 ustalano źródła dochodów (główne i dodatkowe), z których 
pochodziły środki na finansowanie dóbr konsumpcyjnych i innych życiowych 
potrzeb ludności, uzyskane w ciągu całego roku (12 miesięcy) poprzedzającego 
moment krytyczny spisu, tj. dzień 31 marca 2011 r. 

5,2% produkcyjnym 
7,7%  poprodukcyjnym 

22,2%  przedprodukcyjnym 

Zmiany w okresie międzyspisowym 
w liczbie ludności w wieku: 
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CHARAKTERYSTYKA SPOŁECZNO-
EKONOMICZNA LUDNOŚCI 

Ludność według płci i głównego źródła utrzymania w 2011 roku. 

 
 
 

41,2% 

13,9% 
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AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI 

W spisie 2011 pytania dotyczące aktywności ekonomicznej 

skierowano do osób mających 15 lat i więcej 

zamieszkałych w mieszkaniach, w związku z tym nie ma 

możliwości określenia statusu na rynku pracy osób  

w obiektach zbiorowego zakwaterowania oraz bezdomnych. 

Poza zakresem analizy znalazły się także osoby, które co 

prawda podlegały badaniu, dla których nie udało się ustalić 

jaki mają status na rynku pracy, co w znacznej części 

wynikało z faktu przebywania tych osób za granicą. 
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AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI 

Ludnośd w wieku 15 lat i więcej 

- ogółem  1842,5 tys. – 84,7% ogółu społeczeostwa 
- mężczyźni – 884,2 tys. 
- kobiety - 958,2 tys. 

Aktywni zawodowo 
 - ogółem - 927,9 tys.  
 - mężczyźni – 510,8 tys.  
 - kobiety – 417,1 tys. 

Pracujący 
 - ogółem -799,3 tys.  
 - mężczyźni – 440,0 tys. 
 - kobiety – 359,3 tys. 

Bezrobotni 
 - ogółem - 128,6 tys.  
 - mężczyźni – 70,8 tys. 
 - kobiety – 57,8 tys. 

Bierni zawodowo 
 - ogółem - 824,1 tys.  
 - mężczyźni – 330,6 tys. 
 - kobiety – 493,5 tys. 

mężczyźni - 55,0% 

kobiety -  59,9%  
Przewaga liczby kobiet w tej 
grupie wynikała przede 
wszystkim z faktu 
wcześniejszego przechodzenia 
kobiet na emeryturę, dłuższego 
przeciętnego trwania życia oraz 
spowodowana była sytuacją 
rodzinną, np. opieką nad 
dziećmi. 

kobiety – 52,0%  

mężczyźni – 55,0% 

mężczyźni – 55,0% 
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AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI 

Współczynnik 
aktywności zawodowej   

- udział  osób pracujących  
i bezrobotnych w liczbie  
ludności w  wieku 15 lat 
 i więcej 

• ogółem - 53,0 

• mężczyźni – 60,7 

• kobiety – 45,8 

Wskaźnik zatrudnienia 

- udział osób pracujących 
 w  liczbie ludności  w wieku 
15 lat i więcej 

• ogółem – 45,6 

• mężczyźni – 52,3 

• kobiety – 39,5 

Stopa bezrobocia 

- udział osób bezrobotnych 
 w liczbie ludności aktywnej 
zawodowo  

• 13,9 
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ZASOBY MIGRACYJNE 

Kraj urodzenia – według aktualnych granic 
 
Według danych spisu w 2011 roku:  
 

• 2 152,6 tys. mieszkańców województwa lubelskiego (98,9%) 

urodziło się w Polsce,  

• 22,7 tys. osób (1,0%) podało jako miejsce urodzenia inny 

kraj,  

• 0,4 tys. osób (0,1%) kraj urodzenia nie został ustalony,  

• kobiety stanowiły 59,9% ogółu osób urodzonych za granicą,  

• w miastach zamieszkiwało 58,8% ogółu osób urodzonych 

 w innym kraju. 
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ZASOBY MIGRACYJNE 

Polska 

2152,6 

nieustalone miejsce 

urodzenia 

0,4 

Ukraina 

8,9 Wielka Brytania 

2,6 

Białoruś 

2,2 

Niemcy 

1,7 

Rosja 

1,2 Włochy 

1,1 

pozostałe 

 kraje 

4,9 

inny kraj 

22,7 

  Ludność w tys. według kraju urodzenia w 2011 roku 

Najwięcej osób wśród urodzonych w innym kraju pochodziło z: 

• Ukrainy – 39,4% ogółu urodzonych poza granicami Polski (jest to 

przede wszystkim efekt migracji okresu powojennego)  

• Wielkiej Brytanii – 11,5% (migracje po 2004 roku – głównie dzieci 

urodzone w Wielkiej Brytanii, które następnie zostały zameldowane na 

stałe w Polsce). 
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ZASOBY MIGRACYJNE 

Obywatelstwo 
 
Według obowiązujących aktualnie norm prawnych, cudzoziemcem 
w Polsce jest osoba przebywająca na terytorium Polski i nieposiadająca 
polskiego obywatelstwa. Zgodnie z tą definicją osoba posiadająca 
obywatelstwo polskie i obywatelstwo innych krajów nie jest 
cudzoziemcem.  
 

Wyniki spisu 2011 wykazały, że wśród mieszkańców 

województwa lubelskiego: 

• 2172,7 tys. osób tj. 99,9% stanowili obywatele 

Rzeczpospolitej Polskiej, 

• 2,8 tys. – to cudzoziemcy,   

• dla 0,1 tys. osób nie została ustalona przynależność 

państwowa.  
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ZASOBY MIGRACYJNE 

Z ogólnej liczby cudzoziemców: 

•  2,7 tys. miało obywatelstwo niepolskie 

•  0,1 tys. osób określiło się jako bezpaństwowiec.  

Kobiety stanowiły 57,6% ogólnej liczby cudzoziemców. 

W miastach zamieszkiwało 60,7% cudzoziemców. 

47,2% 

15,0% 

8,2% 

7,1% 
2,9% 

2,7% 

1,5% 

1,1% 1,0% 
13,2%  Ukraina 

 Białoruś 

 Rosja 

 Armenia 

 Niemcy 

 Włochy 

 Słowacja 

 Bułgaria 

 Rumunia 

pozostałe kraje 

Ludność z niepolskim obywatelstwem według kraju obywatelstwa w 2011 roku 
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Migracje zagraniczne na pobyt czasowy 

Imigranci przebywający w Polsce czasowo – wyniki wstępne 
  
Imigranci przybyli z zagranicy przebywający w Polsce czasowo 
nie są włączani do stanów ludności faktycznie zamieszkałej. 

Według wstępnych danych spisu 2011 w województwie lubelskim 

przebywało czasowo 2,8 tys. imigrantów (stałych mieszkańców innych 

krajów). Z nich 2,3 tys. osób przebywało powyżej 3 miesięcy. 

Wśród imigrantów przeważały kobiety - 65,4% ogółu osób przybyłych 

z zagranicy.  
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Migracje zagraniczne na pobyt czasowy 

Imigranci przebywający czasowo ponad 3 miesiąca według kraju 
poprzedniego miejsca zamieszkania i obywatelstwa w 2011 roku 
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46,0% 

14,3% 

4,3% 

Według wyników spisu 2011 imigranci przebywający w 
województwie lubelskim powyżej 3 miesięcy to ludzie młodzi. 
Najliczniejszą grupę stanowiły osoby w wieku od 20 do 24 lat 
(16,6% ogółu imigrantów), oraz od 15 do 19 lat (15,7%). 
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Migracje zagraniczne na pobyt czasowy 

Emigranci z Polski przebywający czasowo za granicą – 
wyniki wstępne 

Osoby przebywające czasowo za granicą (nawet kilka lat) są włączone 
do stanu ludności faktycznie zamieszkałej w Polsce. 

Według danych szacunkowych NSP 2011  - 112,2 tys. mieszkańców 

województwa lubelskiego przebywało za granicą powyżej 3 miesięcy, 

z miast wyjechało 66,7 tys. osób – 59,5% ogółu emigrantów, 

ze wsi 45,4 tys. osób – 40,5%, 

kobiety stanowiły 51,8% ogółu emigrantów. 
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Migracje zagraniczne na pobyt czasowy 

 Dla 67,9 % emigrantów ustalono kraj przebywania.  
 
Emigranci przebywający czasowo powyżej 3 miesięcy za granicą według kraju przebywania 

Według wstępnych wyników spisu 2011 osoby wyjeżdżające z 
województwa lubelskiego za granicę powyżej 3 miesięcy to ludzie 
młodzi. Najliczniejszą grup stanowiły osoby w wieku od 25 do 29 lat 
(20,3% ogółu emigrantów) i od 30 do 34 lat (18,1%). 
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Najbliższa konferencja 

grudzień 2012 r. 
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