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Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane  

w rejestrze REGON w województwie lubelskim  

stan w dniu 30 IV 2014 r. 

170 282 

o 1,9% niż w IV 2013 r. 

 Nowopowstałe w I-IV 2014 r. – 5 012 

Zlikwidowane w I-IV 2014 r.  – 4 285 

Województwo Lubelskie 
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Przeciętne zatrudnienie w województwie  

lubelskim w kwietniu 2014 r. 

DYNAMIKA PRZECIĘTNEGO ZATRUDNIENIA W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW 
(przeciętna miesięczna 2010 = 100) 

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w kwietniu 2014 r. ukształtowało 

się na poziomie 177,5 tys. osób i było o 0,1% niższe niż przed rokiem. 
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Przeciętne zatrudnienie w województwie  

lubelskim w kwietniu 2014 r. 

a Nie obejmuje działów: Badania naukowe i prace rozwojowe oraz Działalność weterynaryjna. 

Wyszczególnienie 

IV 2014 I-IV 2014 

w tys. IV 2013 = 100 w tys. 
I-IV 2013 

 = 100 

O g ó ł e m  177,5 99,9 180,1 100,9 

w tym:         

Przemysł  90,2 102,6 90,1 102,3 

w tym przetwórstwo przemysłowe  65,7 102,7 65,6 102,3 

Budownictwo  16,6 93,0 16,6 92,1 

Handel; naprawa pojazdów samochodowych

   40,0 94,2 42,6 99,6 

Transport i gospodarka magazynowa  12,4 107,8 12,5 107,6 

Zakwaterowanie i gastronomia  2,1 93,8 2,2 94,4 

Informacja i komunikacja  2,1 103,7 2,2 104,8 

Obsługa rynku nieruchomości  3,9 105,0 3,9 104,3 

Działalność profesjonalna, naukowa  

i techniczna a  2,4 96,3 2,3 92,4 

Administrowanie i działalność wspierająca

  3,0 107,0 3,1 111,3 
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Stopa bezrobocia w województwie  

lubelskim w kwietniu 2014 r. 

Stopa bezrobocia rejestrowanego w końcu kwietniu br. ukształtowała się na poziomie 14,0%  

i była niższa o 0,6 p. proc. niż przed miesiącem i o 0,8 p. proc. niż przed rokiem.  

W rankingu województw lubelskie pod względem wysokości stopy bezrobocia, plasowało się na  

9 miejscu. W kraju najniższy poziom bezrobocia odnotowano w województwie wielkopolskim 

(9,1%) oraz w mazowieckim (10,8%), a najwyższy w województwie warmińsko-mazurskim (20,5%) 

oraz kujawsko-pomorskim (17,4%).  
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Stopa bezrobocia rejestrowanego  

wg powiatów w kwietniu 2014 r.  
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Bezrobocie w województwie 

lubelskim w kwietniu 2014 r. 

W końcu kwietnia br. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy  

wyniosła 130,1 tys. osób i była niższa o 4,6% niż w marcu br. i o 5,4%  

niż w kwietniu ub. roku.  

 

Kobiety stanowiły 47,3% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych (przed rokiem 47,1%). 

Wyszczególnienie IV 2013 

2014 

III IV 

Bezrobotni zarejestrowani (stan w końcu miesiąca) w tys. 

  137,6 136,4 130,1 

Bezrobotni nowo zarejestrowani (w ciągu miesiąca) w tys. 

  9,9 9,4 8,5 

Bezrobotni wyrejestrowani (w ciągu miesiąca) w tys.   13,3 13,1 14,9 

Stopa bezrobocia rejestrowanego (stan w końcu miesiąca) w %

  14,8 14,6 14,0 
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Bezrobocie w województwie 

lubelskim w kwietniu 2014 r. 

Wybrane kategorie bezrobotnych 

będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy 

1) 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. 

Bezrobotni 

IV 2013 

2014 

III IV 

w % ogółem 

Do 25 roku życia   21,3 20,2 19,7 

Długotrwale1  55,7 59,9 60,9 

Powyżej 50 roku życia   18,3 19,7 19,9 

Bez kwalifikacji zawodowych  27,9 28,5 28,8 

Samotnie wychowujący co najmniej jedno 

dziecko w wieku  

do 18 roku życia   7,3 7,7 7,9 

Niepełnosprawni   3,5 3,8 3,9 
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Liczba osób bezrobotnych na 1 ofertę  

pracy w województwie lubelskim 

W kwietniu br. do urzędów pracy zgłoszono 6,0 tys. ofert zatrudnienia.  

Było ich więcej o 0,8 tys. niż miesiąc wcześniej i o 1,6 tys. niż przed rokiem.  

W końcu miesiąca na 1 ofertę pracy przypadało 40 bezrobotnych  

(przed miesiącem 53, przed rokiem 74). 
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Wynagrodzenie w województwie  

lubelskim w kwietniu 2014 r. 

DYNAMIKA PRZECIĘTNEGO MIESIĘCZNEGO WYNAGRODZENIA BRUTTO  

W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW 

(przeciętna miesięczna 2010 = 100)  

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw 

wyniosło 3320,25 zł i było wyższe o 4,6 % niż w analogicznym okresie ub. 

roku a o 0,5% niższe w stosunku do marca br.  
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Przeciętne miesięczne wynagrodzenie  
w sektorze przedsiębiorstw w kwietniu 2014 r. 

3976,80 

w zł 
3144,37 

3271,21 
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Wynagrodzenie w województwie  

lubelskim w kwietniu 2014 r. 

ODCHYLENIA WZGLĘDNE PRZECIĘTNYCH MIESIĘCZNYCH WYNAGRODZEŃ BRUTTO  

OD ŚREDNIEGO WYNAGRODZENIA W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW  

WEDŁUG WYBRANYCH SEKCJI PKD W WOJEWÓDZTWIE W KWIETNIU 2014 R. 
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Wynagrodzenie w województwie  

lubelskim w kwietniu 2014 r. 

Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw  

Wyszczególnienie 

IV 2014 I-IV 2014 

w zł IV 2013 = 100 w zł I-IV 2013 = 100 

O g ó ł e m  3320,25 104,6 3354,86 103,9 

w tym:         

Przemysł  3644,78 104,5 3762,25 103,7 

w tym przetwórstwo przemysłowe  3176,04 105,5 3193,72 105,3 

Budownictwo  3020,45 101,3 3011,62 100,8 

Handel; naprawa pojazdów samochodowych
  2724,73 105,4 2723,05 106,9 

Transport i gospodarka magazynowa  2910,14 99,8 2911,71 99,1 

Zakwaterowanie i gastronomia  2280,71 111,3 2237,02 109,1 

Informacja i komunikacja  6195,36 111,0 5973,16 104,0 

Obsługa rynku nieruchomości  3337,02 103,2 3294,53 101,5 

Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna a

  3357,12 98,8 3203,42 102,8 

Administrowanie i działalność wspierająca  2655,07 123,1 2394,85 108,4 
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Produkcja sprzedana przemysłu  

w województwie lubelskim w kwietniu 2014 r. 

W województwie lubelskim produkcja sprzedana przemysłu osiągnęła 

wartość (w cenach bieżących) 2523,5 mln zł i była (w cenach stałych) 

wyższa o 4,4% niż przed rokiem a niższa o 4,0% niż przed miesiącem.  

 

W kraju produkcja sprzedana przemysłu była wyższa o 5,4% w porównaniu 

z kwietniem 2013 r., natomiast niższa o 2,3% w stosunku do marca br. 

Produkcja sprzedana w przetwórstwie przemysłowym w woj. lubelskim, 

stanowiąca 73,1% produkcji przemysłowej, wzrosła o 5,5% w porównaniu  

z kwietniem ub. roku, a spadła o 3,0% w stosunku do marca br. 
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Produkcja sprzedana przemysłu  

w województwie lubelskim w kwietniu 2014 r. 

DYNAMIKA  PRODUKCJI  SPRZEDANEJ  PRZEMYSŁU 

(przeciętna miesięczna 2010 = 100; ceny stałe) 

 



Dynamika (liczona w cenach stałych) i struktura  

(liczona w cenach bieżących) produkcji  

sprzedanej przemysłu w kwietniu 2014 r. 

Wyszczególnienie 
IV 2014 I–IV 2014 

IV 2013 = 100 w odsetkach 

O g ó ł e m  104,4 105,5 100,0 

w tym: 

Przetwórstwo przemysłowe  105,5 105,6 72,5 

w tym produkcja: 

artykułów spożywczych  101,9 103,3 23,3 

napojów  72,6 77,6 3,8 

odzieży  96,9 106,5 0,8 

wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny  107,4 121,6 2,2 

papieru i wyrobów z papieru 95,9 104,4 2,4 

poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji 96,2 103,4 0,9 

wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych  114,8 109,3 1,9 

wyrobów z pozostałych mineralnych surowców 

niemetalicznych  
92,6 104,7 1,7 

metali  59,6 66,7 0,7 

wyrobów z metali  122,9 125,6 4,7 

maszyn i urządzeń  121,2 119,5 3,9 

pojazdów samochodowych, przyczep i naczep  103,9 115,0 2,4 

mebli  123,3 123,8 4,0 

Dostawa wody; gospodarowanie ściekami  

i odpadami; rekultywacja  
125,7 123,7 2,2 
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Wydajność pracy w przemyśle  

w województwie lubelskim w kwietniu 2014 r. 

Wydajność pracy w przemyśle, mierzona produkcją sprzedaną  

na 1 zatrudnionego, w kwietniu br. wyniosła (w cenach bieżących) 

28,0 tys. zł i była (w cenach stałych) o 1,8% wyższa niż przed 

rokiem, przy większym o 2,6% przeciętnym zatrudnieniu  

i wzroście przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto 

o 4,5%. 
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Produkcja sprzedana budownictwa 

i budowlano-montażowa w województwie  

lubelskim w kwietniu 2014 r. 

Produkcja sprzedana budownictwa 

 

291,3 mln zł  

 

         5,7%  
w porównaniu do kwietnia 2013 r.  

 

 

Przeciętne zatrudnienie  

w budownictwie było o 7,0% niższe 

niż przed rokiem, a przeciętne 

miesięczne wynagrodzenie brutto  

wyższe o 1,3%. 

Produkcja budowlano-montażowa  

 

168,9 mln zł  

 

         18,8% 
w porównaniu do kwietnia 2013 r. 
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Dynamika i struktura produkcji budowlano 

-montażowej (liczone w cenach bieżących)  

Wyszczególnienie 

IV 2014 I–IV 2014 

analogiczny okres roku 

poprzedniego = 100 
w odsetkach 

O g ó ł e m  81,2 69,6 100,0 

Budowa budynków  59,5 51,9 39,5 

Budowa obiektów inżynierii lądowej i 

wodnej  
128,0 94,7 28,3 

Roboty budowlane specjalistyczne  86,0 85,7 32,2 

W porównaniu z marcem br. wzrost produkcji budowlano-montażowej  

odnotowano we wszystkich działach budownictwa.  
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Budownictwo mieszkaniowe  

w woj. lubelskim w okresie styczeń-kwiecień 2014 r. 

Wyszczególnienie 

Mieszkania oddane do użytkowania 
Przeciętna  

powierzchnia  

użytkowa  

1 mieszkania  

w m2 

w liczbach  

bezwzględnych 
w odsetkach I- IV 2013 = 100 

O g ó ł e m  1654 100,0 78,7 122,1 

w tym 

indywidualne  1358 82,1 92,0 135,9 

przeznaczone na sprzedaż 

lub wynajem 
174 10,5 46,3 63,4 

Liczba mieszkań oddanych do użytkowania w okresie styczeń-kwiecień 2014 r.  
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Mieszkania oddane do użytkowania 

(analogiczny okres 2010 = 100) 



Mieszkania oddane do użytkowania 

w okresie styczeń-kwiecień 2014 r. wg powiatów 
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Budownictwo mieszkaniowe w woj.  

lubelskim w okresie styczeń-kwiecień 2014 r. 

W kwietniu 2014 r. wydano pozwolenia na budowę 571 mieszkań, tj. o 22,3% 

więcej niż w kwietniu 2013 r. Najwięcej mieszkań (69,9%) wybudowanych zostanie 

przez inwestorów indywidualnych. 

Liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto w skali roku zwiększyła się  

o 36,2% (z 610 do 831). W kwietniu br. najwięcej mieszkań budowanych było 

inwestorów indywidualnych (66,7%).  

 

Wyszczególnienie 

Mieszkania, na budowę których  

wydano pozwolenia 
Mieszkania, których budowę rozpoczęto 

w liczbach 

bezwzględnych 

w 

odsetkach 

I-IV 2013 =  

= 100 

w liczbach  

bezwzględnych 

w 

odsetkach 

I-IV 2013 =  

= 100 

O g ó ł e m  1511 100,0 94,1 1965 100,0 130,7 

    w tym: 

Indywidualne  1094 72,4 90,3 1321 67,2 109,7 

Przeznaczone na 

sprzedaż lub wynajem  
341 22,6 104,3 539 27,4 280,7 

Liczba mieszkań, na budowę których uzyskano pozwolenia i mieszkań, 

których budowę rozpoczęto w okresie styczeń – kwiecień 2014 r. 
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Sprzedaż detaliczna i hurtowa 

w kwietniu 2014 r. 

Sprzedaż detaliczna (w cenach bieżących) zrealizowana przez 

przedsiębiorstwa handlowe i niehandlowe w kwietniu br. była wyższa o 

1,7% niż w kwietniu 2013 r. i o 4,4% w porównaniu z marcem br. 

Sprzedaż hurtowa (w cenach bieżących) w przedsiębiorstwach  

handlowych w kwietniu 2014 r. była niższa o 33,6% niż przed rokiem,  

i o 17,6% w porównaniu z marcem br. 
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Dynamika i struktura (w cenach bieżących) 

sprzedaży detalicznej w kwietniu 2014 r. 

Wyszczególnienie 

IV 2014 I-IV 2014 

analogiczny okres roku  

poprzedniego = 100 
w odsetkach 

O g ó ł e m   101,7 98,0 100,0 

Pojazdy samochodowe, motocykle, części  78,7 76,1 6,7 

Paliwa stałe, ciekłe i gazowe  121,8 111,8 10,6 

Żywność, napoje i wyroby tytoniowe  119,0 105,7 41,3 

Pozostała sprzedaż detaliczna w 
niewyspecjalizowanych sklepach  

95,0 96,2 3,6 

Farmaceutyki, kosmetyki, sprzęt ortopedyczny 93,1 98,6 8,5 

Włókno, odzież, obuwie  88,1 96,5 1,9 

Meble, rtv, agd  61,5 68,1 8,3 

Prasa, książki, pozostała sprzedaż  
w wyspecjalizowanych sklepach  

82,6 88,6 3,7 

Pozostałe   112,7 113,2 15,5 
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Ceny detaliczne w woj. lubelskim 

w kwietniu 2014 r. 

ZMIANA  CEN  DETALICZNYCH  WYBRANYCH  ARTYKUŁÓW  ŻYWNOŚCIOWYCH  

(wzrost/spadek w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego) 

-34,1

-11,1

-7,3

-7,2

8,2

11,3

13,4

20,0

39,8

55,2
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Ceny detaliczne w woj. lubelskim 

w kwietniu 2014 r. 

ZMIANA  CEN  DETALICZNYCH  WYBRANYCH  ARTYKUŁÓW   

NIEŻYWNOŚCIOWYCH I USŁUG  KONSUMPCYJNYCH 

(wzrost/spadek w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego) 

-9,5

-7,8

-5,2

-4,1

-3,4

6,7

11,7

12,9

25,5

78,7
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%
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Skup zbóż w województwie  

lubelskim w kwietniu 2014 r. 

Wyszczególnienie 

VII 2013-IV 2014 IV 2014 

w tys. t 

analogiczny  
okres roku 

poprzedniego = 
100 

w tys. t  
IV 2013 = 

100 

III 2014  
= 100 

Ziarno zbóż podstawowych b

  399,6 92,7 34,7 196,9 121,9 

w tym:           

pszenica  272,2 96,7 
29,1 242,0 118,6 

żyto  
27,5 66,4 2,2 132,0 219,8 
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Skup produktów zwierzęcych  

w woj. lubelskim w kwietniu 2014 r. 

Wyszczególnienie 

I–IV 2014 IV 2014 

w tys. t 
I–IV 2013  

= 100 
w tys. t  

IV 2013  
= 100 

III 2014  
= 100 

Żywiec rzeźny b  68,4 109,7 17,7 110,7 105,4 

w tym:           

trzoda chlewna  28,4 100,3 7,2 101,9 107,7 

bydło (bez cieląt)  6,3 115,6 1,5 105,6 93,0 

drób  32,7 117,7 8,7 120,1 106,1 

Mleko c  177,2 102,7 44,3 100,9 94,5 



 
Turystyka w województwie lubelskim  
w 2013 roku  
 

Liczy się każdy 
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Turystyka w województwie lubelskim  
w 2013 roku  

169 670 

W końcu lipca 2013 r. na terenie województwa lubelskiego  

funkcjonowały 343 turystyczne obiekty noclegowe,  

stanowiło to 3,5% wszystkich obiektów w kraju.  

 

W porównaniu z rokiem poprzednim ich liczba zwiększyła się  

o 2,1% natomiast liczba obiektów noclegowych całorocznych  

o 0,9%.  

 

Turystyczne obiekty noclegowe całoroczne stanowiły 65,0%  

wszystkich obiektów (w kraju 68,1%). 
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Turystyka w województwie lubelskim  
w 2013 roku  

169 670 

Wśród turystycznych obiektów noclegowych najliczniejszą  

grupę stanowiły obiekty hotelowe (hotele, motele, pensjonaty  

i inne tego rodzaju), których udział wyniósł 38,8%  

oraz ośrodki wczasowe (11,1%).  
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schroniska 

młodzieżowe
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Turystyka w województwie lubelskim  
w 2013 roku  

169 670 

Najwięcej turystycznych obiektów noclegowych  

zlokalizowanych było: 

w powiecie puławskim (17,5% ogółu obiektów 

w województwie), powiecie włodawskim (12,5%) oraz  

w powiecie zamojskim (11,1%),  

najmniej zaś  

w powiecie kraśnickim (0,6%) oraz w powiecie radzyńskim 

(1,2%).  
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Turystyka w województwie lubelskim  
w 2013 roku  

W końcu lipca 2013 r. turystyczne obiekty noclegowe 

dysponowały 19,7 tys. miejsc, co stanowiło 2,9% 

ogółu miejsc noclegowych w Polsce.  

 

Ponad 12,7 tys. miejsc noclegowych w województwie 

(64,5% ogółu) było miejscami całorocznymi.  

 

W porównaniu z 2012 r. liczba miejsc noclegowych 

zwiększyła się o 0,7% a liczba miejsc całorocznych  

o 0,6%. 
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Turystyka w województwie lubelskim  
w 2013 roku  
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Turystyka w województwie lubelskim  
w 2013 roku  

W 2013 r. w turystycznych obiektach noclegowych  

w województwie lubelskim na 10 tys. ludności przypadało 

średnio 91 miejsc noclegowych.  

 

Największą liczbą miejsc noclegowych w relacji do liczby 

mieszkańców dysponowały powiaty: włodawski (638 

miejsc noclegowych na 10 tys. ludności) i puławski 

(384), natomiast najmniejszą powiat kraśnicki (5) oraz 

radzyński (12). 

 

Turystyczne obiekty noclegowe w województwie 

lubelskim to obiekty średniej wielkości dysponujące 

przeciętnie 57 miejscami (w kraju 70). 
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Turystyka w województwie lubelskim  
w 2013 roku  

W 2013 r. w turystycznych obiektach noclegowych 

zatrzymało się 727,3 tys. turystów.  

 

Największym zainteresowaniem cieszyły się hotele,  

w których liczba osób korzystających z noclegów wyniosła 

412,6 tys., co stanowiło 56,7% ogółu turystów 

korzystających z bazy noclegowej.  

 

Mniejszym zainteresowaniem cieszyły się natomiast ośrodki 

szkoleniowo-wypoczynkowe, w których nocowało 6,1% 

ogółu korzystających. 
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Turystyka w województwie lubelskim  
w 2013 roku  
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Turystyka w województwie lubelskim  
w 2013 roku  

Turystom odwiedzającym województwo lubelskie, w 2013 r., 

udzielono 1 mln 593,9 tys. noclegów.  

 

W hotelach udzielono 580,0 tys. noclegów, czyli 36,4% 

wszystkich udzielonych noclegów w województwie.  

 

Wśród pozostałych obiektów, największą liczbę udzielonych 

noclegów odnotowano w zakładach uzdrowiskowych – 22,7% 

ogółu noclegów, w innych obiektach hotelowych – 10,6%, 

ośrodkach wczasowych – 6,4% oraz w ośrodkach 

szkoleniowo-wypoczynkowych – 5,9%. 
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Turystyka w województwie lubelskim  
w 2013 roku  

Wśród osób zameldowanych w turystycznych obiektach 

noclegowych w 2013 r. – 115,1 tys. osób stanowili turyści 

zagraniczni (15,8%), podczas gdy w kraju odsetek ten 

wyniósł 22,4%.  

 

Najliczniejszą grupą turystów zagranicznych odwiedzającą 

województwo lubelskie byli obywatele Izraela – 26,9 tys. 

osób, tj. 23,4%.  
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Turystyka w województwie lubelskim  
w 2013 roku  
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Turystyka w województwie lubelskim  
w 2013 roku  

Liczba noclegów udzielonych turystom zagranicznym 

wyniosła 173,5 tys., co stanowiło 10,9% wszystkich 

noclegów w województwie lubelskim (w kraju 19,8%). 

31,3%

43,7%

20,5%

3,1% 1,4%

Udzielone noclegi turystom zagranicznym                             

w turystycznych obiektach noclegowych w 2013r.
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Turystyka w województwie lubelskim  
w 2013 roku  

W 2013 r. przeciętnie na jednego turystę przypadały  

2,2 noclegi.  

 

Turysta krajowy korzystał średnio z 2,3 noclegów,  

a turysta zagraniczny z 1,5 noclegu. 

 

Turyści najdłużej przebywali w ośrodkach kolonijnych – 

średnio 11,1 dni (turyści zagraniczni – 13,2 dni). 

Najkrócej turyści pozostawali w hotelach – 1,4 dnia 

(podobnie turyści zagraniczni). 
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Turystyka w województwie lubelskim  
w 2013 roku  

W okresie od stycznia do grudnia 2013 r. stopień 

wykorzystania miejsc noclegowych we wszystkich 

turystycznych obiektach noclegowych wyniósł 30,3% i był 

on mniejszy o 0,1 p. proc niż w 2012 r.  

W kraju natomiast stopień wykorzystania miejsc 

noclegowych wyniósł 33,8%.  

 

Najintensywniej wykorzystywane były miejsca w zakładach 

uzdrowiskowych (76,0%), ośrodkach kolonijnych (53,7%) 

oraz w domach wycieczkowych (38,5%).  
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Turystyka w województwie lubelskim  
w 2013 roku  
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Turystyka w województwie lubelskim  
w 2013 roku  

Od stycznia do końca grudnia 2013 r. w obiektach hotelowych 

(czyli w hotelach, motelach, pensjonatach i innych obiektach 

hotelowych) wynajęto 509,2 tys. pokoi, z czego 100,4 tys. - 

turystom zagranicznym.  

 

Najwięcej pokoi wynajęto w hotelach – 381,5 tys. (w tym  

82,6 tys. turystom zagranicznym).  

 

Wykorzystanie pokoi w obiektach hotelowych w ciągu całego 

2013 r. wyniosło 36,1%.  
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Turystyka w województwie lubelskim  
w 2013 roku  

Największy stopień wykorzystania pokoi w obiektach 

hotelowych zanotowano w czerwcu – 44,1%,  

a najniższy w grudniu 25,8%. 
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Turystyka w województwie lubelskim  
w 2013 roku  

Według stanu w dniu 31 VII 2013 r. część obiektów 

noclegowych turystyki prowadziła równocześnie 

działalność gastronomiczną, w tym  

123 obiekty prowadziło restauracje,  

63 – bary i kawiarnie,  

44 – stołówki,  

14 – punkty gastronomiczne. 
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Turystyka w województwie lubelskim  
w 2013 roku  

169 670 

Na obszarze województwa lubelskiego funkcjonują 
następujące przejścia graniczne: 
 

na granicy z Białorusią: 
–  Terespol – drogowe i kolejowe; 
–  Sławatycze – drogowe; 
–  Kukuryki – drogowe; 

 

na granicy z Ukrainą: 
–  Dorohusk – drogowe i kolejowe; 
–  Hrebenne – drogowe; 
–  Hrubieszów – kolejowe; 
–  Zosin – drogowe. 

 
 

Od 2012 r. funkcjonuje na terenie województwa lubelskiego 
Port Lotniczy Lublin – Świdnik.  
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Turystyka w województwie lubelskim  
w 2013 roku  

169 670 

Według danych Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej  

w 2013 r. na przejściach granicznych województwa  

lubelskiego dokonano:  

11,8 mln odpraw osobowych i  

4,9 mln odpraw środków transportu.  

 

Na granicy polsko-ukraińskiej obsłużono 62,4% odpraw osób  

oraz 61,9% odpraw pojazdów, podczas gdy na granicy  

polsko-białoruskiej odpowiednio 36,3% i 38,1%. 
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Turystyka w województwie lubelskim  
w 2013 roku  

169 670 

Spośród wszystkich przejść granicznych  

w województwie lubelskim, zarówno obcokrajowcy,  

jak i Polacy najczęściej korzystali z przejścia w Dorohusku 

(odprawiono 2,7 mln osób i 1,3 mln pojazdów) oraz  

w Hrebennem (2,7 mln osób i 1,2 mln pojazdów). 
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Turystyka w województwie lubelskim  
w 2013 roku  

169 670 

Z ogólnej liczby cudzoziemców przyjeżdżających do Polski 

największy był udział obywateli z Ukrainy (61,2%)  

i Białorusi (26,6%). 
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1,0% 2,6%

Cudzoziemcy według posiadanego obywatelstwa
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Turystyka w województwie lubelskim  
w 2013 roku  

169 670 W 2013 r. Port Lotniczy Lublin – Świdnik obsłużył 

1065 statków powietrznych (samoloty, śmigłowce), 

którymi przyleciało lub odleciało łącznie 160,0 tys. 

pasażerów. 



Badania rolne realizowane w czerwcu 2014 r. 

W terminie 2 czerwca – 4 lipca b.r. będą realizowane następujące 

badania rolne:  

 

 Czerwcowe badanie rolnicze (formularz R-CzBR) 
 

 Badanie pogłowia bydła, owiec i drobiu oraz produkcji zwierzęcej 

(formularz R-KSRA) 
 

 Badanie pogłowia świń i produkcji żywca wieprzowego (formularz  

R-KSRB) 
 

 Ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym (formularz AK-R) 
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W województwie lubelskim wylosowano do badań ponad 9 tys. 

gospodarstw (w Polsce blisko 130 tys.), z czego tylko 800 gospodarstw 

wylosowano do więcej niż jednego badania. 



Badania rolne realizowane w czerwcu 2014 r. 

Badanie realizowane będzie trzema metodami: 

• CAII – w terminie 2-5.06 użytkownik gospodarstwa będzie mógł 

samodzielnie wypełnić formularz na stronie internetowej.  

• CATI – w terminie 6.06-4.07 w godzinach od 7.00 do 21.00 z każdym 

wylosowanym użytkownikiem gospodarstwa rolnego, które nie skorzysta  

z samodzielnego wypełnienia formularza przez Internet, będą kontaktować 

się telefonicznie telankieterzy. 

• CAPI – w terminie 6.06-4.07 użytkownika gospodarstwa, z którym nie 

skontaktował się wcześniej teleankieter odwiedzi ankieter, który przeprowadzi 

bezpośredni wywiad. 
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Informacje na temat badań oraz potwierdzenie tożsamość ankieterów  

i teleankieterów można uzyskać pod bezpłatnym nr tel. 800 800 800.  
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