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Wydarzenia

Urząd Statystyczny w Lublinie jest tegorocznym 

organizatorem i gospodarzem XIII Turnieju

Statystyków w Piłce Nożnej Halowej

o Puchar Prezesa GUS.

Turniej odbędzie się 30 września 2017 r.

w godz. 8.00-17.00 w obiekcie sportowym -

Centrum Sportowo-Rekreacyjnym 

Uniwersytetu Przyrodniczego

w Lublinie (CSR UP) przy ul. Głębokiej 31. 
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Wydarzenia

Urząd Statystyczny w Lublinie dołączył do grona użytkowników 
serwisu społecznościowego Twitter.
Nasz profil znajduje się pod adresem: www.twitter.com/Lublin_STAT

Zapraszamy do obserwowania! 

http://www.twitter.com/Lublin_STAT


Podpisanie porozumienia o współpracy z Głównym Urzędem Statystycznym

w Obwodzie Lwowskim

Sytuacja społeczno-gospodarcza województwa lubelskiego - sierpień 2017 r.

dr Krzysztof Markowski – Dyrektor Urzędu Statystycznego w Lublinie

Współpraca polsko-ukraińska w zakresie statystyki obszarów przygranicznych

dr Andrzej Jakubowski – Starszy specjalista w Lubelskim Ośrodku Badań Regionalnych

Pytania

Urząd Statystyczny w Lublinie Liczy się każdy

Plan konferencji prasowej 
29.09.2017 r.
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Porozumienie o współpracy

Podpisanie porozumienia o współpracy z Głównym Urzędem 

Statystycznym w Obwodzie Lwowskim

LUBLIN

http://www.ba.wbp.opole.pl/porozumienie.html
http://www.ba.wbp.opole.pl/porozumienie.html


Sytuacja społeczno-gospodarcza 

województwa lubelskiego w sierpniu  

2017 roku
Liczy się każdy

dr Krzysztof Markowski

Dyrektor Urzędu Statystycznego 

w Lublinie

tel.: 81 533 20 51 wew. 118 

e-mail: K.Markowski@stat.gov.pl



Urząd Statystyczny w Lublinie Liczy się każdy

Przeciętne zatrudnienie w województwie 
lubelskim w sierpniu 2017 r.

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

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw 

Wyszczególnienie

VIII 2017 I-VIII 2017

w tys. VIII 2016 = 100 w tys. I-VIII 2016 = 100

O g ó ł e m 189,6 103,5 189,8 104,4

w tym:

Przemysł 96,6 102,4 96,4 103,0

w tym przetwórstwo przemysłowe 72,3 102,6 72,2 103,3

Budownictwo 15,3 104,2 15,0 104,8

Handel; naprawa pojazdów samochodowych ∆ 43,2 102,1 43,9 104,1

Transport i gospodarka magazynowa 13,7 110,1 13,6 109,3

Zakwaterowanie i gastronomia ∆ 2,3 114,9 2,3 118,1

Informacja i komunikacja 2,5 106,7 2,4 105,5

Obsługa rynku nieruchomości ∆ 4,0 108,0 4,1 107,9

Działalność profesjonalna, naukowa i 
techniczna a 2,7 119,0 2,7 115,8

Administrowanie i działalność wspierająca ∆ 4,0 100,1 4,0 104,3
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Bezrobocie w województwie
lubelskim w sierpniu 2017 r.

W końcu sierpnia 2017 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych

w urzędach pracy wyniosła 81,7 tys. osób i była taka sama jak

miesiąc wcześniej oraz niższa o 12,6% niż w sierpniu 2016 r.

Wyszczególnienie VIII 2016

2017

VII VIII

Bezrobotni zarejestrowani (stan w końcu miesiąca) w tys. 93,5 81,7 81,7

Bezrobotni nowo zarejestrowani (w ciągu miesiąca) w tys. 10,0 10,2 10,6

Bezrobotni wyrejestrowani (w ciągu miesiąca) w tys. 11,0 10,7 10,6

Stopa bezrobocia rejestrowanego (stan w końcu miesiąca) w % 10,2 8,9 8,9
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Stopa bezrobocia w województwie 
lubelskim w sierpniu 2017 r.

Stopa bezrobocia rejestrowanego w końcu sierpnia 2017 r. ukształtowała się na

poziomie 8,9% i była taka sama jak przed miesiącem, a niższa

o 1,3 p. proc. niż przed rokiem.

W rankingu województw lubelskie, pod względem wysokości stopy bezrobocia, plasowało się
na 10 miejscu. W kraju najniższy poziom bezrobocia odnotowano w województwie wielkopolskim
(4,1%) oraz śląskim (5,6%), a najwyższy w województwie warmińsko-mazurskim (12,0%) oraz
kujawsko-pomorskim (10,3%).
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Stopa bezrobocia rejestrowanego 

wg powiatów w sierpniu 2017 r. 

woj. lubelskie

BIAŁA
PODLASKA

LUBLIN
CHEŁM

ZAMOŚĆ

łukowski

radzyński

rycki

lubartowski

bialski

parczewski

włodawski

puławski

łęczyński

świdnicki

chełmski

hrubie-
szowski

tomaszowski

zamojski

biłgorajski

lubelski

opolski

kraśnicki

janowski

krasnostawski

8,9

Polska

7,0

w %

 5,0 -   7,0   (6)

7,1 -   9,0   (5)

  9,1 - 11,0   (6)

11,1 - 13,0   (4)

13,1 - 16,2  (3)

W nawiasach podano liczbę powiatów.
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Liczba osób bezrobotnych na 1 ofertę pracy

(stan w końcu miesiąca) 

Z danych urzędów pracy wynika, że według stanu w końcu sierpnia 2017 r. 5 zakładów 

pracy zapowiedziało zwolnienie w najbliższym czasie 143 pracowników (przed rokiem 

odpowiednio 12 zakładów deklarowało zwolnienie 462 pracowników).
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Wynagrodzenie w województwie 
lubelskim w sierpniu 2017 r.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze 

przedsiębiorstw wyniosło 3857,93 zł i było wyższe o 4,9%
niż w analogicznym okresie ub. roku oraz niższe o 0,5%
w odniesieniu do lipca 2017 r. 

DYNAMIKA PRZECIĘTNEGO MIESIĘCZNEGO WYNAGRODZENIA BRUTTO 
W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW
(przeciętna miesięczna 2010 = 100) 
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Wynagrodzenie w województwie 
lubelskim w sierpniu 2017 r.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw 

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

Wyszczególnienie

VIII 2017 I-VIII 2017

w zł
VIII 2016 = 

100
w zł

I-VIII 2016 
= 100

O g ó ł e m 3857,93 104,9 3792,91 103,4

w tym:

Przemysł 4184,47 104,7 4132,40 101,3

w tym przetwórstwo przemysłowe 3753,36 105,2 3696,20 105,6

Budownictwo 3789,67 110,7 3656,00 113,1

Handel; naprawa pojazdów samochodowych ∆ 3369,20 107,6 3202,12 107,7

Transport i gospodarka magazynowa 3274,30 96,8 3242,57 100,0

Zakwaterowanie i gastronomia ∆ 2849,31 100,3 2743,94 102,7

Informacja i komunikacja 5698,06 102,0 6526,85 104,0

Obsługa rynku nieruchomości ∆ 3773,32 105,8 3761,31 104,2

Działalność profesjonalna, naukowa

i techniczna a
3328,71 93,4 3510,98 98,1

Administrowanie i działalność wspierająca ∆ 2886,51 106,1 3056,83 105,7



Urząd Statystyczny w Lublinie Liczy się każdy

Produkcja sprzedana przemysłu w 
województwie lubelskim w sierpniu 2017 r.

Produkcja sprzedana przemysłu w sierpniu 2017 r. osiągnęła wartość (w cenach 
bieżących) 2875,2 mln zł i była (w cenach stałych) o 3,8% wyższa niż przed 
rokiem i o 1,6% niż przed miesiącem.

Produkcja sprzedana w przetwórstwie przemysłowym, stanowiąca 75,7% 
produkcji przemysłowej, wzrosła o 4,5% w porównaniu z sierpniem ub. roku 
i o 2,8% w stosunku do lipca br.

DYNAMIKA  PRODUKCJI  SPRZEDANEJ  PRZEMYSŁU
(przeciętna miesięczna 2010 = 100; ceny stałe)
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Wydajność pracy w przemyśle 
w województwie lubelskim w sierpniu 2017 r.

Wydajność pracy w przemyśle, mierzona produkcją sprzedaną na 

1 zatrudnionego, w sierpniu br. wyniosła (w cenach bieżących)

29,8 tys. zł i była (w cenach stałych) o 1,4% wyższa niż przed 

rokiem, przy większym przeciętnym zatrudnieniu (o 2,4%)

i wyższym przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniu brutto (o 4,7%).
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Produkcja sprzedana budownictwa
i budowlano-montażowa w województwie 
lubelskim w sierpniu 2017 r.

Produkcja sprzedana budownictwa
(w cenach bieżących)

505,5 mln zł

89,0%

w porównaniu do sierpnia ub. r. 

Produkcja budowlano-montażowa
(w cenach bieżących)

381,1 mln zł

104,8%

w porównaniu do sierpnia ub. r.

Przeciętne zatrudnienie w budownictwie było o 4,2% wyższe niż przed 

rokiem, a przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wyższe o 10,7%.
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Dynamika i struktura produkcji budowlano-

-montażowej (w cenach bieżących)

Wyszczególnienie

VIII 2017 I–VIII 2017

analogiczny okres roku 
poprzedniego = 100

w 
odsetkach

O g ó ł e m 204,8 132,0 100,0

Budowa budynków 136,4 111,4 33,4

Budowa obiektów inżynierii 
lądowej i wodnej

123,3 129,8 27,9

Roboty budowlane 
specjalistyczne

457,6 159,2 38,7
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Budownictwo mieszkaniowe 
w województwie lubelskim w sierpniu 2017 r.

W sierpniu 2017 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku zwiększyła się liczba 

mieszkań oddanych do użytkowania (o 5,7%) oraz liczba mieszkań, na budowę których 

wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym (o 37,1%),

a zmniejszyła się liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto (o 29,0%). 

Liczba mieszkań oddanych do użytkowania w okresie styczeń – sierpień 2017 r. 

Wyszczególnienie

Mieszkania oddane do użytkowania
Przeciętna 

powierzchnia 
użytkowa 

1 mieszkania w m2

w liczbach 
bezwzględnych

w odsetkach I-VIII 2016 = 100

O g ó ł e m 4529 100,0 105,2 98,6

w tym:

indywidualne 2757 60,9 104,7 126,7

przeznaczone na sprzedaż lub 
wynajem

1441 31,8 108,6 56,4

komunalne 173 3,8 596,6 44,2

spółdzielni mieszkaniowych
157 3,5 54,0 53,4
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Mieszkania oddane do użytkowania
(analogiczny okres 2010 = 100)

Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania oddanego do 

użytkowania w okresie styczeń-sierpień br. wyniosła 98,6 m2

i była o 3,7 m2 mniejsza niż w analogicznym okresie ub. roku. 

Największe mieszkania wybudowali inwestorzy indywidualni 

(126,7 m2), a ich powierzchnia użytkowa była średnio mniejsza

niż przed rokiem o 6,0 m2. 

Najwięcej mieszkań przekazano do użytkowania w Lublinie (1516), 

powiecie lubelskim (553) oraz Białej Podlaskiej (394). Najmniej 

wybudowano w powiecie tomaszowskim (35), Chełmie (40) oraz

w powiecie hrubieszowskim (56).
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Mieszkania oddane do użytkowania
w okresie styczeń – sierpień 2017 r.
wg powiatów

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

4529

Polska

108902

 35 - 90    (11)

91 - 120  (3)

  121 - 150  (4)

151 - 180  (3)

181 - 1516 (3)

W nawiasach podano liczbę powiatów.
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Pozwolenia na budowę oraz mieszkania, których
budowę rozpoczęto w sierpniu 2017 r.

W sierpniu 2017 r. liczba mieszkań, na których budowę wydano 

pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym

wyniosła 724, tj. o 37,1% więcej niż w analogicznym miesiącu ub. roku. 

Większość mieszkań (73,6%) wybudowanych zostanie przez inwestorów 

indywidualnych. 
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Zmiany cen detalicznych

w woj. lubelskim w sierpniu 2017 r. 

Zmiany cen detalicznych wybranych artykułów żywnościowych
w sierpniu 2017 r. w woj. lubelskim 

(wzrost/spadek w stosunku do sierpnia 2016 r.)
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Zmiany cen detalicznych

w woj. lubelskim w sierpniu 2017 r. 

Zmiany cen detalicznych wybranych artykułów nieżywnościowych 

i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2017 r. w woj. lubelskim 

(wzrost/spadek w stosunku do sierpnia 2016 r.)

-14,5

-9,1

-7,2

-5,2

-4,8

6,9

7,3

10,4

11,2

12,0
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Przenośny odtwarzacz multimedialny typu MP4

Garnitur męski 2-częściowy z tkaniny z udziałem wełny

Kuchnia mikrofalowa

Półbuty męskie skórzane na podeszwie nieskórzanej

Mikser elektryczny

Koszula męska z długim rękawem

Przejazd taksówką osobową, taryfa dzienna

Rajstopy damskie gładkie, 15DEN

Pasta do mycia zębów

Wizyta u lekarza specjalisty w prywatnej przychodni (gabinecie)
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Sprzedaż detaliczna i hurtowa
w sierpniu 2017 r.

Sprzedaż detaliczna (w cenach bieżących) zrealizowana przez

przedsiębiorstwa handlowe i niehandlowe w sierpniu 2017 r. była

wyższa o 12,6% niż w analogicznym miesiącu 2016 r. oraz wyższa

o 4,4% w porównaniu z lipcem 2017 r.

Sprzedaż hurtowa (w cenach bieżących) w przedsiębiorstwach

handlowych w sierpniu 2017 r. była wyższa o 8,0% niż przed

rokiem, w tym w przedsiębiorstwach handlu hurtowego wzrosła

o 10,4%.



Dynamika i struktura sprzedaży detalicznej

(w cenach bieżących)

a Grupowania przedsiębiorstw dokonano na podstawie Polskiej Klasyfikacji Działalności – PKD 2007, zaliczając przedsiębiorstwo 

do określonej kategorii według przeważającego rodzaju działalności, zgodnie z aktualnym stanem organizacyjnym. Kształtowanie 

się dynamiki sprzedaży detalicznej wynika m.in. ze zmiany zarówno przeważającego rodzaju działalności przedsiębiorstwa, jak i

zmian organizacyjnych.

Wyszczególnienie

VIII 2017 I-VIII 2017

analogiczny okres roku 
poprzedniego = 100

w 
odsetkach

O g ó ł e m a 112,6 110,3 100,0

w tym:

pojazdy samochodowe, motocykle, części 124,7 131,9 11,7

paliwa stałe, ciekłe i gazowe 133,1 121,9 8,0

żywność, napoje i wyroby tytoniowe 109,9 106,6 41,3

pozostała sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych 
sklepach 

92,6 96,8 2,1

farmaceutyki, kosmetyki, sprzęt ortopedyczny 115,1 109,7 9,8

tekstylia, odzież, obuwie 121,4 112,3 2,4

meble, RTV, AGD 98,5 105,1 8,1

prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych 
sklepach 

134,2 123,2 3,7

pozostałe 107,6 101,6 12,7



Współpraca polsko-ukraińska 

w zakresie statystyki obszarów 

przygranicznych

ul. Leszczyńskiego 48, 20-068 Lublin 

tel.: (81) 533 20 51

e-mail: sekretariatUSlub@stat.gov.pl

www.lublin.stat.gov.pl

dr Andrzej Jakubowski

a.jakubowski@stat.gov.pl



Statystyka obszarów przygranicznych
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Cel statystyki obszarów przygranicznych 
(transgranicznych)

• zaspokojenie potrzeb informacyjnych związanych 

z prowadzoną współpracą transgraniczną

• tworzenie spójnego zaplecza informacyjnego dla obszarów 

transgranicznych, jako narzędzia pomocnego różnym 

instytucjom i jednostkom przy podejmowaniu decyzji

• wsparcie informacyjne w zakresie programowania rozwoju 

obszarów położonych po dwóch stronach granicy

• wspieranie rozwoju badań regionalnych ośrodków naukowych



Statystyka obszarów przygranicznych
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Zadania statystyki publicznej w zakresie statystyki obszarów 

przygranicznych:

• badanie zapotrzebowania na informacje o obszarach 

transgranicznych

• rozwój współpracy dwustronnej i wzajemnych kontaktów 

przedstawicieli urzędów statystycznych z regionów 

przygranicznych

• tworzenie zbioru informacji porównywalnych i dostępnych 

w systemach statystycznych poszczególnych państw sąsiedzkich 

poprzez wskazywanie podobieństw i różnic w terminologii 

i metodach badań statystycznych

• prezentacja procesów społeczno-ekonomicznych wpływających 

na rozwój lokalny i regionalny w ujęciu transgranicznym



Euroregion Bug - geneza

• 1995 – powołanie Euroregionu „Bug” na mocy 
porozumienia  wojewodów chełmskiego, lubelskiego, 

tarnobrzeskiego i zamojskiego oraz 

przewodniczącego Wołyńskiej Rady Obwodowej

• 1996 – przyjęcie Euroregionu „Bug” w poczet 

Stowarzyszenia Europejskich Regionów Granicznych

• powiększenie Euroregionu „Bug” 

o województwo bialsko-podlaskie oraz obwód 

brzeski (Białoruś)

• reforma administracyjna w Polsce, powołanie 
Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu „Bug”

• powiększenie Euroregionu „Bug” o rejon sokalski

i żółkiewski w obwodzie lwowskim (Ukraina)

Geneza współpracy – Euroregion Bug
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Początek współpracy Urzędów 

Statystycznych z obszaru pogranicza 

polsko-ukraińskiego 

Międzynarodowa konferencja „Współpraca 

transgraniczna statystyków Polski, Białorusi i 

Ukrainy”, maj 1995 r., Kazimierz Dolny

Cel: omówienie zasad współpracy, 

zwłaszcza przy opracowywaniu wspólnych 

publikacji i tworzeniu bazy informacyjnej

Geneza współpracy
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Efektem konferencji była pierwsza publikacja

„Euroregion BUG w liczbach” 

wydana we wrześniu 1995 r.

• krótka charakterystyka 

przyszłego Euroregionu, 

poszczególnych jednostek 

terytorialnych

• kalendarium ważnych 

wydarzeń, fakty z historii 

województw, obwodów, miast

• ważne zabytki, pamiątki kultury 

narodowej

• dane statystyczne

Geneza współpracy
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Współpraca polsko-ukraińska 

w zakresie statystyki obszarów przygranicznych
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Aktualnie współpraca polsko-ukraińska w zakresie statystyki 

obszarów przygranicznych obejmuje następujące wymiary:

• Działalność konferencyjna

• Działalność publikacyjna

• Działalność badawcza (badania obszarów transgranicznych)

• Programowanie rozwoju pogranicza polsko-ukraińskiego



Działalność konferencyjna
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• Konferencja międzynarodową pt. „Statystyka publiczna w procesie integracji 

europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki obszarów 

transgranicznych” (Lublin, 22-24 września 2008 r.)

• Seminarium naukowe pt. „Stworzenie infrastruktury instytucjonalno-

informacyjnej wspierającej rozwój obszarów transgranicznych” (Lwów, 24-26 

lipca 2012 r.)

• Międzynarodowa konferencja pt. „Obszary transgraniczne – nowe wyzwania 

rozwoju regionalnego w demokratycznym świecie” (Rzeszów-Jarosław-Lwów, 

17-19 października 2012 r.)

• Konferencja pt. „Statystyka publiczna w zarządzaniu procesami rozwoju 

obszarów przygranicznych”, (Rzeszów, 27-28 czerwca 2013 r.)

• Konferencja pt. "Polityka spójności a rozwój obszarów transgranicznych na 

zewnętrznej granicy Unii Europejskiej” (Krasiczyn oraz Arłamów, 27-28 czerwca 

2014 r.)

• Seminarium międzynarodowe pt. „Potencjał społeczno-gospodarczy 

Euroregionu Karpackiego w ramach współpracy transgranicznej” (Rzeszów, 

4 grudnia 2015 r.)

• Międzynarodowa konferencja naukowo-praktyczna pt. „Społeczny 

i gospodarczy potencjał współpracy transgranicznej” (Lwów, 18-19 kwietnia 

2016 r.)



Działalność publikacyjna
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Miasta w Euroregionie Bug 

Lublin 1997

Euroregion Bug – fakty i liczby 

Lublin 1996

Pogranicze polsko-ukraińskie w liczbach 

Lublin 1999

Euroregion Bug w liczbach 

Lublin 2000



Działalność publikacyjna
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Ludność i warunki mieszkaniowe 

w Euroregionie Bug 

Lublin 2004

Turystyka w Euroregionie Bug w 2000 r. 
Lublin 2001

Miasta-stolice regionów w Euroregionie Bug 

w 2005 r. 

Lublin 2007

Pogranicze polsko-ukraińskie w liczbach 

w 2006 r. 

Lublin 2007
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Działalność publikacyjna

Euroregion Bug w liczbach w 2011 r. 

Lublin 2012

Miasta-stolice regionów w Euroregionie Bug w 2012 r. 

Lublin 2013

Potencjał turystyczny w Euroregionie Bug w 2014 r. 

Lublin 2016

Euroregion Bug w liczbach w latach 2010-2015

Lublin 2017
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Przemiany demograficzne na obszarze 

Euroregionu Bug w latach 2003-2013

Lublin 2015

Działalność publikacyjna
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W latach 1995-2017 wydano łącznie

38
opracowań 

dotyczących polsko-ukraińskiego obszaru 

transgranicznego, bądź jego części

Działalność publikacyjna



Działalność badawcza
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Badania obszarów transgranicznych

• Badanie obrotu towarów i usług w ruchu granicznym
prowadzone na całej zewnętrznej granicy Unii 

Europejskiej na terenie Polski, realizowane m.in. 

we współpracy ze Strażą Graniczną i Służbą Celną przy 

wsparciu władz regionalnych oraz Urzędów 

Statystycznych w Rzeszowie, Lublinie, Białymstoku 

i Olsztynie 

• Badanie „Podróże nierezydentów do Polski. Ruch 

pojazdów i osób na granicy Polski z krajami Unii 

Europejskiej” oraz „Uczestnictwo mieszkańców Polski 

(rezydentów) w podróżach”, realizowane przez Główny 
Urząd Statystyczny i Urząd Statystyczny w Rzeszowie 

wspólnie z Narodowym Bankiem Polskim oraz 

Ministerstwem Sportu i Turystyki



Programowanie rozwoju 

pogranicza polsko-ukraińskiego
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• 2013 - powołanie Grupy ds. rozpowszechniania informacji i 
tworzenia baz danych, odpowiedzialnej za monitoring sytuacji 
na pograniczu polsko-ukraińsko-białoruskim (XVI posiedzenie 
Prezydium Rady Związku Transgranicznego Euroregion „Bug”, 
12-13 czerwca 2013 r., Łuck)

• 2013 - Rozpoczęcie wielopodmiotowej współpracy 
transgranicznej 
w postaci Naukowo-Informacyjno-Statystycznego Klastra 

Transgranicznego „INFOSTAT UKRAINA-POLSKA”

• 2013 - Uczestnictwo w pracach Grupy Roboczej ds. Strategii 
Transgranicznej, powołanej przy UMWL w ramach projektu 
„Budowanie partnerstwa na rzecz wypracowania Strategii 
Transgranicznej na lata 2014-2020”, opracowanie części 
diagnostycznej Strategii

• 2014 – Przyjęcie „Strategii współpracy transgranicznej 

województwa lubelskiego, obwodu lwowskiego, obwodu 
wołyńskiego i obwodu brzeskiego na lata 2014-2020”

• 2014-2017 - Monitoring realizacji „Strategii współpracy 

transgranicznej województwa lubelskiego, obwodu 
lwowskiego, obwodu wołyńskiego i obwodu brzeskiego na lata 
2014-2020”



Cel strategii

Podniesienie konkurencyjności społeczno-gospodarczej obszaru 

transgranicznego w wymiarze europejskim, krajowym, regionalnym i lokalnym, 

poprzez efektywne wykorzystanie potencjałów endogenicznych oraz łagodzenie 

ograniczeń wynikających z funkcjonowania zewnętrznej granicy UE.

Cel generalny został uszczegółowiony poprzez sformułowanie celów oraz 

kierunków dla czterech dziedzin działań strategicznych, tj.: 
• współpracy gospodarczej; 

• środowiska naturalnego, kultury i turystyki; 

• infrastruktury komunikacyjnej i granicznej; 

• nauki i szkolnictwo wyższego. 
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Strategia współpracy transgranicznej

Strategia współpracy transgranicznej 

województwa lubelskiego, obwodu 

lwowskiego, obwodu wołyńskiego i 

obwodu brzeskiego na lata 2014-2020
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• W dniu 25 kwietnia 2013 r. zawarte 

zostało Porozumienie o współpracy 

pomiędzy Urzędem Statystycznym 

w Lublinie a Głównym Urzędem 

Statystycznym w Obwodzie 

Wołyńskim. 

• W dniu 29 września 2017 r. zawarte 

zostało Porozumienie o współpracy 

pomiędzy Urzędem Statystycznym 

w Lublinie a Głównym Urzędem 

Statystycznym w Obwodzie 

Lwowskim. 

Porozumienia o współpracy



Statystyka obszarów przygranicznych
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Wyzwania stojące przed statystyką obszarów 

przygranicznych (transgranicznych):

• Poprawa spójności statystyki w ujęciu międzynarodowym 

poprzez harmonizację metodologii badań, stosowanych 

pojęć, definicji i klasyfikacji statystycznych

• Rozszerzenie i dalsze doskonalenie oferty publikacyjnej 

• Dalszy rozwój prac analitycznych oraz opracowań 

o charakterze analitycznym

• Dalszy rozwój badań transgranicznych

• Stworzenie transgranicznej bazy danych on-line



Urząd Statystyczny 
w Lublinie

Liczy się każdy

ul. Stanisława Leszczyńskiego 48
20-068 Lublin 

tel.: (81) 533 20 51
e-mail: sekretariatUSlub@stat.gov.pl
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