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PRACUJĄCY I WYNAGRODZENIA W GOSPODARCE NARODOWEJ W WOJEWÓDZTWIE 
LUBUSKIM W 2016 R. 

EMPLOYED PERSONS AND WAGES AND SALARIES IN THE NATIONAL ECONOMY  
IN LUBUSKIE VOIVODSHIP 

 

Pracujący 

Employed persons 

 

Liczba pracujących w gospodarce narodowej w województwie lubuskim (bez pracujących 

w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego) 

w końcu 2016 r. wyniosła 343,8 tys. osób, tj. wzrosła o 2,8% w porównaniu z rokiem poprzednim (wobec 

wzrostu o 1,2% w 2015r.).  Od lat pracujący w województwie stanowią 2,3% ogółu pracujących w kraju. 

W sektorze prywatnym pracowało 270,7 tys. osób, to o 3,6% więcej niż przed rokiem, natomiast 

w publicznym – 73,1 tys. osób, tj. o 0,2% mniej. Tym samym udział liczby pracujących w sektorze 

prywatnym w ogóle pracujących w województwie wzrósł w skali roku o 0,6 p. proc. do 78,7%. 

W porównaniu ze stanem sprzed roku, wzrost liczby pracujących odnotowano w większości rodzajów 

działalności. Wśród sekcji o znaczącym udziale w strukturze pracujących wzrost odnotowano m.in. 

w administrowaniu i działalności wspierającej (o 16,6%), w transporcie i gospodarce magazynowej 

(o 7,5%), w budownictwie o 4,3%, w przemyśle (o 2,0%), w handlu; naprawie pojazdów samochodowych 

(o 1,7%), w rolnictwie, leśnictwie, łowiectwie i rybactwie (o 0,6%). Zmniejszenie liczby pracujących 

odnotowano w tym czasie m.in. w administracji publicznej i obronie narodowej; obowiązkowych 

zabezpieczeniach społecznych (o 0,2%). 

Pracującya w gospodarce narodowej w województwie lubuskim 

Stan w dniu 31 XII 
WYSZCZEGÓLNIENIE 2014 2015 2016 

O g ó ł e m ................................................................................................. 330493 334597 343848 

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo ................................................. 37214 37633 37872 

Przemysł i budownictwo .............................................................................. 105337 106301 108820 

Handel; naprawa pojazdów samochodowychΔ, transport i gospodarka 
magazynowa; zakwaterowanie i gastronomiaΔ, informacja i komunikacja 83638 84618 88031 

Pozostałe .................................................................................................... 104304 106045 109125 

a W głównym miejscu pracy; bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej  
i bezpieczeństwa publicznego. 

 

W końcu 2016 r. najwięcej pracujących odnotowano w przemyśle, w tym w przetwórstwie 

przemysłowym (odpowiednio 26,2% i 23,7%). Udział pracujących w przemyśle zmniejszył się w strukturze 

pracujących w województwie w skali roku po 0,2 p. proc. Zmniejszenie udziału w strukturze po 0,2 p. proc. 

zanotowano również w handlu; naprawie pojazdów samochodowych (do 15,8%), w rolnictwie, leśnictwie, 

łowiectwie i rybactwie (do 11,0%). Wzrost w tym zakresie zanotowano m.in. w administrowaniu 

i działalności wspierającej (o 0,5 p. proc. do 4,2%), w transporcie i gospodarce magazynowej (o 0,3 p. proc. 

do 7,0%), w budownictwie (o 0,1 p. proc. do 5,5%). 
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Wynagrodzenia 

Wages and salaries 

 

W 2016 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w województwie 

lubuskim wyniosło 3541,91 zł, było wyższe o 4,9% niż przed rokiem (przed rokiem wzrost wyniósł 4,0%). 

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w województwie stanowiło 87,4% przeciętnego wynagrodzenia 

w kraju (wobec 86,4% przed rokiem). 

Najwyższe wynagrodzenia zanotowano w sekcjach: informacja i komunikacja (o 45,0% więcej od 

przeciętnego wynagrodzenia w województwie), administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe 

zabezpieczenia społeczne (o 36,2% więcej), rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (o 31,0% więcej), 

a także działalność finansowa i ubezpieczeniowa (o 25,6% więcej). Najniższe przeciętne wynagrodzenia 

wystąpiły w jednostkach prowadzących działalność w zakresie zakwaterowania i gastronomii (o 37,8% 

mniej od przeciętnego w województwie) i administrowania i działalności wspierającej (o 35,7%). 

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej według sekcji w 2016 r. 

WYSZCZEGÓLNIENIE W zł 
Województwo =

=  100 
2015 = 100 

Ogółem .................................................................................. 3541,91 100,0 104,9 

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo ............................. 4640,83 131,0 103,1 

Przemysł ................................................................................. 3703,20 104,6 105,5 

w tym przetwórstwo przemysłowe ........................................ 3698,84 104,4 105,6 

Budownictwo .......................................................................... 2683,15 75,8 105,6 

Handel; naprawa pojazdów samochodowychΔ ........................ 2768,25 78,2 107,2 

Transport i gospodarka magazynowa ..................................... 2882,72 81,4 106,7 

Zakwaterowanie i gastronomiaΔ .............................................. 2201,82 62,2 102,5 

Informacja i komunikacja ........................................................ 5136,59 145,0 103,8 

Działalność finansowa i ubezpieczeniowa .............................. 4448,37 125,6 103,3 

Obsługa rynku nieruchomościΔ ............................................... 3804,51 107,4 104,4 

Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna ................... 4010,55 113,2 110,7 

Administrowanie i działalność wspierającaΔ ............................ 2277,04 64,3 107,1 

Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe 
zabezpieczenia społeczne  ................................................... 4824,01 136,2 106,6 

Edukacja  ................................................................................ 3995,37 112,8 101,0 

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna .................................... 3543,28 100,0 105,0 

Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją .............. 3336,98 94,2 107,1 

Pozostała działalność usługowa ............................................. 2858,00 80,7 104,2 

 


