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Wyniki spisu rolnego są jedynym źródłem, które pozwala dokładnie 
scharakteryzować polskie rolnictwo.
Dostarczają informacji na potrzeby Wspólnej Polityki Rolnej, w tym 
do negocjacji w ramach UE rodzaju i wielkości dopłat dla rolnictwa
i obszarów wiejskich, a także pokazują zmiany, jakie zaszły na 
przestrzeni lat 2010-2020. 

Obowiązek realizacji spisów nakłada na państwa członkowskie UE 
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady, oraz wynika on
z rekomendacji FAO, zawartych w dokumencie pn. Światowy program 
spisów rolnych rundy 2020 r. 

W państwach członkowskich ONZ pełne badanie realizowane jest raz 
na 10 lat i obejmuje wszystkie gospodarstwa rolne. 

Poprzedni Powszechny Spis Rolny odbył się w Polsce w 2010 r.

Ustawa o spisie rolnym reguluje zakres, formę i tryb 
przeprowadzenia przez Prezesa GUS powszechnego spisu rolnego
w 2020 r., oraz zakres, formę i tryb prac związanych z 
przygotowaniem i opracowaniem wyników spisu.
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Realizacją spisu rolnego kierują kolejno:

Generalny Komisarz Spisowy – Prezes GUS, dr Dominik Rozkrut;

Zastępca Generalnego Komisarza Spisowego – dyrektor 

Centralnego Biura Spisowego – dr Janusz Dygaszewicz;

Wojewódzki komisarz spisowy – wojewoda w wojewódzkim 

biurze spisowym, którego zastępuje dyrektor właściwego 

urzędu statycznego;

Gminny komisarz spisowy – wójt/burmistrz/prezydent

w gminnym biurze spisowym.

spisrolny.gov.pl
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Spis prowadzony jest w gospodarstwach rolnych:

• osób fizycznych 
(w gospodarstwach indywidualnych);

• osób prawnych;

• jednostek organizacyjnych niemających
osobowości prawnej.

Spis trwa od 1 września do 30 listopada br., 
według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r.

spisrolny.gov.pl
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Wszystkie podmioty zobowiązane są do udzielania 

dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi 

w formie:

samospisu internetowego za pośrednictwem 
interaktywnej aplikacji, która jest dostępna na stronie: 
https://spisrolny.gov.pl/.

Jeżeli użytkownik gospodarstwa rolnego nie ma w 
domu dostępu do Internetu może skorzystać w swoim 
gminnym biurze spisowym z bezpłatnego dostępu do 
pomieszczeń wyposażonych w sprzęt komputerowy.

telefonicznej dzwoniąc pod numer 22 279 99 99. 

Po połączeniu wybierz „1” – zostaniesz skierowany na 
infolinię spisową. Następnie wybierz opcję „Spisz się 
przez telefon”, połączysz się z naszym rachmistrzem.
(Koszt połączenia jest zgodny z cennikiem operatora).

spisrolny.gov.pl

https://spisrolny.gov.pl/
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Z użytkownikami gospodarstw rolnych, którzy nie spiszą 
się samodzielnie skontaktują się rachmistrzowie spisowi:

telefonicznie, w celu przeprowadzenia spisu w wywiadzie 
telefonicznym,

lub bezpośrednio – w celu przeprowadzenia spisu w 
wywiadzie bezpośrednim w miejscu dogodnym dla 
użytkownika gospodarstwa rolnego. 

W województwie lubelskim od 1 października do pracy 
przystąpi 685 rachmistrzów terenowych. 

Dane zbierane w spisie są bezpieczne. Osoby wykonujące 
prace spisowe są obowiązane do przestrzegania tajemnicy 
statystycznej. Przed przystąpieniem do pracy są pouczani
o istocie tajemnicy statystycznej i sankcjach za jej 
niedotrzymanie. 

spisrolny.gov.pl
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Bezpieczeństwo danych

spisrolny.gov.pl
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Logowanie do formularza samospisu

spisrolny.gov.pl
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Spisywane są gospodarstwa, które 1 czerwca br. prowadziły działalność rolniczą. 

Łącznie spisowi podlega ok. 1,5 mln gospodarstw rolnych (wobec ok. 1,8 mln w spisie w 2010 i ok. 3 
mln w spisach w 1996 i 2002 r.), z  tego w województwie lubelskim ok. 190 tys.

Do działalności rolniczej prowadzonej przez gospodarstwo rolne zalicza się:

• uprawę roślin, która obejmuje: 
wszystkie uprawy rolne (w tym uprawę grzybów jadalnych), warzywnictwo i ogrodnictwo, szkółkarstwo, 
hodowlę i nasiennictwo roślin rolniczych i ogrodniczych,

• chów i hodowlę zwierząt gospodarskich, tj. bydła, owiec, kóz, koni, świń, drobiu, królików, pozostałych 
zwierząt futerkowych, zwierząt dzikich utrzymywanych w warunkach fermowych (np. dziki, sarny, daniele, 
lamy) i pszczół,

• utrzymywanie gruntów rolnych, już niewykorzystywanych do celów produkcyjnych, według zasad dobrej 
kultury rolnej (zgodnie z normami).

spisrolny.gov.pl
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Gospodarstwa indywidualne prowadzone przez osoby fizyczne:

• gospodarstwa rolne o powierzchni 1 ha i więcej użytków rolnych,

• gospodarstwa rolne o powierzchni poniżej 1 ha użytków rolnych (w tym nieposiadające użytków 
rolnych) prowadzące działy specjalne produkcji rolnej lub produkcję rolną (roślinną i/lub zwierzęcą) o 
znaczącej, określonej następującymi progami skali:

 0,5 ha dla: drzew owocowych, krzewów owocowych, warzyw gruntowych, truskawek gruntowych 
oraz chmielu;

 0,3 ha dla  szkółek sadowniczych i szkółek ozdobnych;
 0,1 ha dla tytoniu; 
 5 sztuk dla bydła ogółem; 
 20 sztuk dla świń ogółem;
 5 sztuk dla loch;
 20 sztuk dla owiec ogółem i kóz ogółem; 
 100 sztuk dla drobiu ogółem;
 10 sztuk dla zwierząt dzikich utrzymywanych w systemie fermowym;
 20 pni dla pszczół.

spisrolny.gov.pl
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Gospodarstwa prowadzone przez osoby prawne lub jednostki organizacyjnej niemającej 
osobowości prawnej:

są to gospodarstwo rolne prowadzone przez osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą 

osobowości prawnej, którego podstawowa działalność jest zaliczana według Polskiej Klasyfikacji 

Działalności (PKD) do:

sekcji A, dział 01, grupy: 01.1, 01.2, 01.3, 01.4, 01.5, 01.6, klasa 01.61 – działalność usługowa 

wspomagająca produkcję roślinną (utrzymywanie gruntów w dobrej kulturze rolnej przy zachowaniu 

wymogów ochrony środowiska), 

a także niezależnie od zaklasyfikowania działalności podstawowej, gdy w gruntach użytkowanych przez 

jednostkę powierzchnia użytków rolnych przekracza 1 ha lub prowadzony jest chów/hodowla zwierząt 

gospodarskich.

spisrolny.gov.pl
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Pytania w spisie rolnym

Formularz spisowy jest podzielony na 11 działów. 

Nie wszystkie pytania, czy nawet całe działy będą dotyczyć konkretnego gospodarstwa 
rolnego.

Formularz spisowy nie zawiera pytań, na które odpowiedzi GUS uzyska ze źródeł 
administracyjnych.

Spis przeprowadzony jest w miesiącach wrzesień – listopad br.,

Będziemy pytać o dane według stanu na dzień 1 czerwca br., lub za okres 12 miesięcy 
liczony od 2 czerwca 2019 r. do 1 czerwca 2020 r. włącznie. 

spisrolny.gov.pl
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O co nie będziemy pytać w spisie?

spisrolny.gov.pl
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Pytania w spisie rolnym

DZIAŁ I – UŻYTKOWANIE GRUNTÓW
W dziale zapytamy, czy gospodarstwo rolne 1 czerwca br. użytkowało/posiadało grunty 
niezależnie od tytułu władania, tj.: własne, dzierżawione od innych oraz wspólne, ale tylko w 
części przypadającej użytkownikowi.
Zbierane będą dane o powierzchni (w hektarach lub arach) poszczególnych rodzajów gruntów 
wchodzących w skład gospodarstwa. 

DZIAŁ II - POWIERZCHNIA ZASIEWÓW
informacje, według stanu na dzień 1 czerwca br., o powierzchni zasiewów wszystkich upraw 
rolnych i ogrodniczych, w plonie głównym i poplonach, z wyszczególnieniem czy są to uprawy
w gruncie czy pod osłonami.
Dodatkowo zapytamy o powierzchnię uprawy grzybów jadalnych, wyjątkowo w m2 i w okresie 12 
miesięcy liczonym od 2 czerwca 2019 r. do 1 czerwca 2020 roku włącznie.

spisrolny.gov.pl
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Pytania w spisie rolnym

DZIAŁ III - ZWIERZĘTA GOSPODARSKIE

Zwierzęta gospodarskie to zwierzęta utrzymywane w celu osiągnięcia korzyści gospodarczych, np. 
produkcji mięsa, mleka i innych produktów zwierzęcych, a także w przypadku koni, 
wykorzystywane jako siła pociągowa i dla celów rekreacyjnych oraz sportowych.

Do zwierząt gospodarskich nie zalicza się zwierząt (z wyjątkiem koni) utrzymywanych wyłącznie 
dla celów rekreacyjnych lub terapeutycznych.

W dziale III zbierane będą także dane o sposobie utrzymania bydła, świń i kur niosek, o:
liczbie stanowisk dla bydła w różnych typach obór,
prowadzeniu wypasu pastwiskowego (czas trwania i liczba wypasanego bydła),
liczbie stanowisk dla świń w różnych typach chlewni,
liczbie stanowisk dla kur niosek w różnych typach kurników.

Dane te będą dotyczyły okresu 12 miesięcy liczonego od 2 czerwca 2019 r. do 1 czerwca 2020 r. 
włącznie.

spisrolny.gov.pl
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Pytania w spisie rolnym

DZIAŁ IV – NAWOŻENIE

Dane dotyczą okresu 12 miesięcy liczonego od 2 czerwca 2019 r. do 1 czerwca 2020 r. włącznie.

Zapytamy o nawozy mineralne oraz wapniowe (według nazw handlowych) i w jakiej ilości zużyto 
do nawożenia w gospodarstwie rolnym. Zapytamy także o ogólną powierzchnię nawożoną.

Zapytamy o nawozy naturalne, poprosimy o podanie między innymi następujących informacji:
• ilość zużytego obornika i pomiotu ptasiego, gnojówki i gnojowicy oraz ogólna powierzchnia

na której zastosowano wymienione nawozy,
• jaki procent dostępnych w gospodarstwie nawozów naturalnych wykorzystano do nawożenia,
• rodzaje zastosowanych metod aplikacji nawozów naturalnych,
• ilość nawozów naturalnych wywiezionych do innego gospodarstwa lub biogazowni,
• ilość nawozów naturalnych przywiezionych do gospodarstwa w celu nawożenia,
• sposób przechowywania nawozów naturalnych.

spisrolny.gov.pl
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Pytania w spisie rolnym

DZIAŁ V - OCHRONA ROŚLIN

Dane dotyczą okresu 12 miesięcy liczonego od 2 czerwca 2019 r. do 1 czerwca 2020 r. włącznie.

Liczba zabiegów środkami ochrony roślin wykonanych na następujące grupy upraw: 
zboża, warzywa, sady i inne uprawy trwałe oraz pozostałe uprawy, a także w magazynach.

Z jakiego rodzaju wsparcia korzystał respondent przy podejmowaniu decyzji o zastosowaniu 
środków ochrony roślin.

Liczba niestandardowych urządzeń do zabiegów środkami ochrony roślin. 

Ocena znajomości zasad integrowanej ochrony roślin.

spisrolny.gov.pl



19

Pytania w spisie rolnym

DZIAŁ VI - BUDYNKI GOSPODARSKIE

Informacje o budynkach gospodarskich dotyczą okresu 12 miesięcy .

Liczba i powierzchnia specjalistycznych budynków inwentarskich (obór, chlewni, kurników). 

Liczba i pojemność pozostałych budynków gospodarskich:
silosów zbożowych i silosów paszowych, sortowni, przechowalni, chłodni i kopców
ziemnych, silosów na kiszonki oraz stodół (pojemność w m3).

spisrolny.gov.pl
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Pytania w spisie rolnym

DZIAŁ VII – CIĄGNIKI, MASZYNY I URZĄDZENIA ROLNICZE

Zbierane dane dotyczą stanu w dniu 1 czerwca 2020 r.

Liczba ciągników i ładowarek teleskopowych według ich mocy.

Liczba wybranych maszyn i urządzeń rolniczych: kombajnów, silosokombajnów, kopaczek
do ziemniaków, pras i przyczep zbierających, sadzarek do ziemniaków, siewników, agregatów
uprawowych, opryskiwaczy polowych i sadowniczych, rozsiewaczy nawozów i wapna, 
rozrzutników, robotów udojowych.

Liczba maszyn wykorzystujących sygnał GPS.

Dodatkowo zapytamy czy rolnik w okresie 12 miesięcy kończącym się 1 czerwca 2020 r., korzystał
z maszyn lub urządzeń będących własnością innych gospodarstw rolnych lub firm usługowych. 

spisrolny.gov.pl
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Pytania w spisie rolnym

DZIAŁ VIII – DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

Dane dotyczą okresu 12 miesięcy.

Jeżeli użytkownik sprzedawał wytworzone w gospodarstwie produkty rolne oraz zwierzęta
gospodarskie, to zapytamy jaką część (w %) tej sprzedaży stanowiła sprzedaż bezpośrednio 
konsumentom (tj. na targowiskach, we własnych sklepach czy w ramach sprzedaży 
międzysąsiedzkiej).

Wytworzone w gospodarstwie produkty mogą być też spożywane przez członków gospodarstwa
domowego użytkownika. Zapytamy, czy wartość samozaopatrzenia żywnościowego stanowi 
więcej niż 50% wartości końcowej produkcji rolniczej. 

W spisie nie będziemy zbierać danych o wielkości ani o wartości wytworzonej w gospodarstwie
produkcji rolniczej czy sprzedaży produktów rolnych oraz wyrobów i usług z działalności innej 
niż rolnicza, ani o wartość uzyskiwanych dopłat bezpośrednich. 

spisrolny.gov.pl
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Pytania w spisie rolnym

DZIAŁ IX – STRUKTURA DOCHODÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO Z UŻYTKOWNIKIEM 
GOSPODARSTWA INDYWIDUALNEGO.

Jakie były źródła dochodów gospodarstwa domowego z użytkownikiem gospodarstwa 
indywidualnego uzyskanych w okresie 12 miesięcy.

Łączne dochody gospodarstwa domowego z użytkownikiem gospodarstwa rolnego stanowią
sumę dochodów wszystkich osób (spokrewnionych lub niespokrewnionych) zamieszkujących 
razem z użytkownikiem gospodarstwa rolnego i wspólnie z nim utrzymujących się.

Nie będziemy pytali o wielkość dochodów, tylko o ich strukturę. 
Oznacza to, że łączne dochody gospodarstwa domowego należy przyjąć za 100%
i podać ile % stanowiły dochody uzyskane z tytułu:

prowadzenia działalności rolniczej,
prowadzenia na rachunek własny pozarolniczej działalności gospodarczej,
pracy najemnej,
emerytur i rent,
innych niezarobkowych źródeł (np.: zasiłek wychowawczy, program Rodzina 500+, 
stypendium, dochody z dzierżawy ziemi). spisrolny.gov.pl
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Pytania w spisie rolnym

DZIAŁ X - AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA

Kto i w jakim wymiarze czasu pracował w okresie 12 miesięcy liczonym od 2 czerwca 2019 r. do 1
czerwca 2020 r. włącznie (tzw. aktywność stała):

przy produkcji rolniczej w spisywanym gospodarstwie rolnym,
w pozarolniczej działalności gospodarczej (inna niż rolnicza działalność zarobkowa 
bezpośrednio związana z gospodarstwem rolnym i pozostała).

W gospodarstwach indywidualnych pracować może użytkownik i członkowie jego rodziny
oraz pracownicy najemni.

W gospodarstwach osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości 
prawnej pracują osoby tam zatrudnione lub pracujące na innych zasadach (np. uczniowie, 
praktykanci, członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych, zakonnicy).

spisrolny.gov.pl
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Pytania w spisie rolnym

DZIAŁ XI - CHÓW I HODOWLA RYB

Jeżeli w gospodarstwie rolnym, w okresie 12 miesięcy liczonym od 2 czerwca 2019 r. 

do 1 czerwca 2020 r., prowadzony był chów/hodowla ryb, zapytamy o:

powierzchnię stawów rybnych i objętość urządzeń do chowu i hodowli ryb,

gatunki utrzymywanych ryb.

spisrolny.gov.pl
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Kto powinien udzielić odpowiedzi na pytania spisowe?
Gospodarstwa rolne spisujemy u ich użytkowników, a nie u właścicieli. Oznacza to, że jeżeli  właściciel 
gospodarstwa wydzierżawił je w całości innej osobie i w dniu 1 czerwca 2020 r. ta osoba była użytkownikiem 
tego gospodarstwa, to powinno być ono spisane u użytkownika. Spisem nie są objęci właściciele gruntów nie 
prowadzący działalności rolniczej.

Użytkownik gospodarstwa rolnego to osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niemająca 
osobowości prawnej, faktycznie użytkująca gospodarstwo rolne (tj. na której rachunek i w której imieniu 
gospodarstwo jest prowadzone i która jest odpowiedzialna za gospodarstwo prawnie i ekonomicznie), 
niezależnie od tego, czy jest właścicielem, dzierżawcą tego gospodarstwa czy też użytkuje je z innego tytułu i 
niezależnie od tego, czy grunty wchodzące w skład gospodarstwa rolnego są położone na terenie jednej czy 
kilku gmin.

Kierujący gospodarstwem rolnym to pełnoletnia osoba fizyczna upoważniona przez właściciela/użytkownika 
gospodarstwa rolnego do podejmowania oraz nadzorowania lub wykonywania decyzji bezpośrednio 
związanych z procesami produkcyjnymi.

Użytkownik gospodarstwa indywidualnego jest na ogół jednocześnie osobą kierującą tym gospodarstwem. 
Jeśli tak nie jest, użytkownik powinien poprosić osobę kierującą o wypełnienie formularza lub skierować 
rachmistrza do osoby kierującej, bo ta, z racji pełnionych obowiązków, zna gospodarstwo najlepiej.

spisrolny.gov.pl
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Rachmistrz, po podpisaniu umowy z Dyrektorem Urzędu Statystycznego, otrzyma:

- identyfikator (jeden z elementów uwierzytelniających rachmistrza),

- urządzenie mobilne, na którym będzie rejestrował dane zebrane od respondentów. 

Wynagrodzenie rachmistrza:

37 zł brutto za prawidłowo przeprowadzony bezpośredni wywiad
z użytkownikiem gospodarstwa. 

W przypadku zagrożenia COVID-19 i podjęcia przez Generalnego Komisarza Spisowego 

decyzji o wstrzymaniu realizacji wywiadów bezpośrednich „w terenie”, rachmistrze 

będą realizować wywiady telefoniczne.

20 zł brutto za prawidłowo wykonany wywiad telefoniczny.

spisrolny.gov.pl
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Identyfikator rachmistrza 

spisrolny.gov.pl
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https://youtu.be/Hlfy2MkGn-U

Teledysk  do piosenki "Spiszmy się" w wykonaniu kabaretu Ciach i Jurki.

spisrolny.gov.pl
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Wpływ pandemii COVID-19 na działalność sektora przedsiębiorstw

lublin.stat.gov.pl 30

W lipcu br. w województwie lubelskim 3,3% podmiotów gospodarczych, które złożyły meldunek 
DG1, wskazało pandemię COVID-19 jako czynnik wywołujący istotne zmiany w prowadzeniu 
działalności gospodarczej, a odsetek ten od kwietnia br. (9,2%) systematycznie malał. 

W kraju udział podmiotów doświadczających skutków COVID-19 wyniósł w lipcu 4,0% wobec
9,6% w kwietniu. Najwyższy odsetek jednostek, które raportowały zmiany spowodowane pandemią 
odnotowano w województwie podkarpackim (5,2%) i śląskim (5,0%), a najniższy w województwie 
podlaskim (3,0%).
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Zmiany związane z pandemią COVID-19 w lipcu w województwie najczęściej sygnalizowały przedsiębiorstwa z: 

sekcji administrowanie i działalność wspierająca (11,1%), 

w kraju:  zakwaterowanie i gastronomia (11,1%). 
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Najczęstsze  przyczyny zmian w działalności gospodarczej związane z COVID-19:

zmiana liczby zamówień
lipiec: woj. lubelskie spadek zamówień wskazało 0,7% podmiotów (wobec 6,1% w kwietniu),

wzrost – 1,3% (wobec 0,6%).

Największy  spadek zamówień w sekcji przetwórstwo przemysłowe,
wzrost w administrowanie i działalność wspierająca.

zmiana w zakresie wymiaru etatów pracowników 

Zgodnie z deklaracją przedsiębiorców kończy się przebywanie pracowników na tzw. postojowym, choć
w województwie zachodniopomorskim 0,7% podmiotów nadal wskazało tę przyczynę jako efekt pandemii.

W lipcu w województwie nie wskazano pandemii COVID-19 jako przyczyny problemów z zatorami 
płatniczymi czy wstrzymania produkcji. Nie wystąpiły przypadki przejęcia czy wydzielenia 
przedsiębiorstwa (lub jego części). 
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%

Przyczyny zmian w działalności gospodarczej spowodowanych COVID-19 w województwie 
lubelskim (Respondenci mogli wskazać wiele przyczyn jednocześnie).
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Koniunktura gospodarcza w województwie lubelskim - sierpień 2020 r. 

W większości badanych obszarów 

przedsiębiorcy w sierpniu br. 

oceniają koniunkturę gorzej niż w 

lipcu br.

Największy spadek ocen: 

w sekcji przetwórstwo 

przemysłowe oraz budownictwo, 

największy  wzrost:  w sekcji 

handel hurtowy.

lublin.stat.gov.pl 34

Wskaźniki ogólnego klimatu koniunktury według rodzaju działalności
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Wyniki badania dot. wpływu pandemii koronawirusa SARS-CoV-2
na koniunkturę gospodarczą.

• Przedsiębiorcy ze wszystkich rodzajów działalności uważali, że w sierpniu 

pandemia stwarza nieznaczne zagrożenie. 

• W ramach Tarczy antykryzysowej firmy skorzystały przede wszystkim

z pożyczki lub subwencji i innej pomocy finansowej.

• Z dopłat do wynagrodzeń skorzystały głównie przedsiębiorstwa

w przetwórstwie przemysłowym, a ze zwolnień i odroczeń z tytułu płatności 

podatków i składek ZUS – w handlu hurtowym.
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Pytania Przetwórstwo 
przemysłowe

Budownictwo Handel 
hurtowy

Handel 
detaliczny

Usługi

Negatywne skutki pandemii koronawirusa i jej konsekwencje dla prowadzonej przez Państwa firmę działalności 
gospodarczej były (w lipcu) i będą (w sierpniu):

Lipiec 2020 r.

nieznaczne 45,3 51,4 70,8 68,0 48,0

poważne 31,8 19,3 13,2 11,8 20,3

zagrażające stabilności firmy 5,2 24,6 10,4 7,5 17,0

brak negatywnych skutków 17,7 4,7 5,6 12,7 14,7

Sierpień 2020 r.

nieznaczne 46,9 57,2 71,7 68,9 48,9

poważne 30,2 18,9 14,1 14,3 19,4

zagrażające stabilności firmy 5,2 19,0 10,4 7,5 17,0

brak negatywnych skutków 17,7 4,9 3,8 9,3 14,7
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Wyniki badania dot. wpływu pandemii koronawirusa SARS-CoV-2
na koniunkturę gospodarczą.

Praca zdalna i zbliżone formy pracy - w najwyższym stopniu objęci byli zatrudnieni w 
budownictwie i usługach. 

Nieobecność pracowników wynikająca z nieplanowanych nieobecności z tytułu urlopów, 
opieki nad dziećmi, członkami rodziny najczęściej wskazywali przedstawiciele działalności 
związanych z budownictwem i przetwórstwem przemysłowym.

Brak pracowników z uwagi na kwarantannę lub inne ograniczenia wskazywano
w przedsiębiorstwach zajmujących się budownictwem i usługami.
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Wyniki badania dot. wpływu pandemii koronawirusa SARS-CoV-2
na koniunkturę gospodarczą.

• Przedsiębiorcy w większości przewidywali spadek zamówień składanych
u dostawców większy niż w lipcu. Tylko w przypadku handlu detalicznego
i usług przewidywany spadek zamówień był mniejszy. 

• W przypadku zamówień składanych przez klientów przedsiębiorcy
w większości przewidywali ich mniejszy spadek. Większego spadku 
obawiano się w przetwórstwie przemysłowym.

• Największego ograniczenia inwestycji (o 27,0%) w porównaniu do 
zrealizowanych w 2019 r. spodziewają się przedsiębiorstwa w budownictwie. 
Ich wzrostu oczekują jedynie przedsiębiorcy w przetwórstwie 
przemysłowym (o 22,7%).



Bezrobocie w woj. lubelskim w końcu lipca 2020 r.

• W końcu lipca 2020 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych
w urzędach pracy wyniosła 75,7 tys. osób i była wyższa o 12,5% – niż 
przed rokiem.

lublin.stat.gov.pl

WYSZCZEGÓLNIENIE VII 
2019

2020

VI VII

Bezrobotni zarejestrowani (stan w końcu miesiąca) w tys. 67,3 75,7 75,7

Bezrobotni nowo zarejestrowani (w ciągu miesiąca) w tys. 8,8 6,1 7,0

Bezrobotni wyrejestrowani (w ciągu miesiąca) w tys. 9,6 6,1 7,0

Stopa bezrobocia rejestrowanego (koniec miesiąca) w % 7,2 8,1 8,1
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Bezrobocie w woj. lubelskim w lipcu 2020 r.

• Wybrane kategorie bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy:

lublin.stat.gov.pl

1Do 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
VII 2019 2020

VI VII

w % ogółem

Do 30 roku życia 29,3 30,7 30,6

w tym do 25 roku życia 13,2 14,2 14,3

Długotrwale1 58,0 53,8 54,3

Powyżej 50 roku życia 23,4 22,2 22,0

Posiadający co najmniej 1 dziecko do 6 roku 21,2 18,8 18,7

Niepełnosprawni 4,8 4,4 4,3
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Rejestr REGON
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Według stanu na koniec lipca br. w rejestrze REGON wpisanych było
189,2 tys. podmiotów gospodarki narodowej, tj. o 2,3% więcej niż
przed rokiem i o 0,5 % więcej niż w końcu czerwca br.

W lipcu br. do rejestru REGON wpisano 1 543 nowe podmioty,
tj. o 6,5% mniej niż w poprzednim miesiącu.

W lipcu br. wykreślono z rejestru REGON 504 podmioty
(o 13,3% mniej niż przed miesiącem).

Według stanu na koniec lipca br. w rejestrze REGON 20 985 podmiotów 
miało zawieszoną działalność (o 2,6% mniej niż przed miesiącem).
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Więcej na stronie: https: lublin.stat.gov.pl
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