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Publikacja „Portrety powiatów i gmin województwa lubu-
skiego w 2020 r.” 

Analityczne opracowanie podstawowych zjawisk charak-
teryzujących potencjał społeczny i gospodarczy powia-
tów, miast na prawach powiatu oraz gmin województwa 
lubuskiego w 2020 r. 

Sytuacja demograficzna województwa lubuskiego kształtowała się w 2020 r. m.in. pod wpły-
wem pandemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2. Pogłębił się spadek liczby ludności w po-
równaniu z poprzednim rokiem. Wzrosła liczba zgonów, zmniejszyła się liczba urodzeń i mał-
żeństw. W porównaniu z 2015 r. liczba ludności województwa zmniejszyła się o 1,1%. 

W większości powiatów zaobserwowano poprawę sytuacji dotyczącej liczby dzieci objętych 
wychowaniem przedszkolnym w porównaniu ze stanem sprzed pięciu lat. W największym 
stopniu liczba ta wzrosła w powiecie międzyrzeckim. Znaczna poprawa liczby dzieci objętych 
wychowaniem przedszkolnym na 1000 dzieci w wieku 3-5 lat wystąpiła w Zielonej Górze oraz 
w powiecie sulęcińskim. 

Do 2019 r. w województwie lubuskim notowano systematyczny wzrost liczby osób pracują-
cych, przy spadku poziomu bezrobocia. Na zmiany notowane na rynku pracy w 2020 r. wpływ 
miała m.in. sytuacja związana z pandemią COVID-19. W 2020 r. w województwie lubuskim 
liczba osób pracujących zmniejszyła się w porównaniu z rokiem poprzednim (było ich jed-
nak więcej niż w 2015 r.), a w powiatowych urzędach pracy zarejestrowanych było o ok. 28% 
więcej bezrobotnych niż w roku poprzednim. 

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w województwie lubuskim w 2020 r. stanowiło 
ok 88% przeciętnego wynagrodzenia w kraju.  

Województwo lubuskie wyróżnia niska emisja zanieczyszczeń powietrza. Stosowane w zakła-
dach szczególnie uciążliwych urządzenia do redukcji zanieczyszczeń zatrzymują lub neutrali-
zują 99,4% wytworzonych zanieczyszczeń pyłowych. W przypadku zanieczyszczeń gazowych 
odsetek ten wyniósł 70,6%, a ponad połowę tych zanieczyszczeń emitowały zakłady zlokali-
zowane w miastach na prawach powiatu.  

W 2020 r. w województwie zebrano prawie 400 tys. ton odpadów komunalnych, z tego 85% 
wytworzono w gospodarstwach domowych. Wśród tych odpadów najwięcej było odpadów 
zmieszanych (64,1%). Ich ilość zmniejszyła się jednak w odniesieniu do poprzedniego roku 
o ponad 7%. Jednocześnie systematycznie wzrastała ilość odpadów zebranych selektywnie, 
których w 2020 r. w województwie zebrano o 29% więcej niż w poprzednim roku. 

Wprowadzone ograniczenia, związane z pojawieniem się koronawirusa, spowodowały ok. 
45% spadek liczby turystów korzystających z noclegów w turystycznych obiektach noclego-
wych w porównaniu z rokiem poprzednim oraz ponad 35% spadek w odniesieniu do 2015 r. 

Więcej informacji znajdą Państwo w publikacji „Portrety powiatów i gmin województwa lu-
buskiego w 2020 r.”, na stronie internetowej Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze 
https://zielonagora.stat.gov.pl 
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