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PILNA INFORMACJA  

 

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM W 2015 R. 
 

W Lubuskiem: 
 
 W 2015 r. liczba osób pracujących w gospodarce narodowej (łącznie  

z pracującymi w rolnictwie indywidualnym i w jednostkach budżetowych 

prowadzących działalność z zakresu obrony narodowej i bezpieczeństwa 

publicznego) wyniosła 334,6 tys. osób, czyli o 1,2% więcej niż w roku poprzednim 

 W przeliczeniu na 1000 ludności przypadało 329 osób pracujących. Niższy 

wskaźnik odnotowano w trzech województwach: opolskim (323), 

zachodniopomorskim (307) oraz warmińsko-mazurskim (301). 

 Blisko 32,0% ogółu pracujących stanowili pracujący w przemyśle i budownictwie. 

 Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej wyniosło 3375,72 zł i było 4,0% 

wyższe w porównaniu z 2014r. Nieznacznie niższe wynagrodzenia notowano w czterech 

województwach (warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim, podkarpackim i warmińsko-mazurskim). 

 Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 10,5% co lokowało województwo na 9 miejscu w kraju. 

Najniższą stopę bezrobocia odnotowano w województwie wielkopolskim (6,1%). 

W powiatach województwa lubuskiego: 

 W 2015 r. najwięcej pracujących (bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób oraz 

pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie) odnotowano w miastach na prawach 

powiatu: Zielonej Górze (19,1% ogółu pracujących w województwie) i Gorzowie Wlkp. (18,0%). Ponadto 

w powiecie żarskim pracowało 9,1 % ogółu pracujących w województwie, świebodzińskim 7,3% oraz 

nowosolskim 6,8%. 

 Najniższą stopę bezrobocia rejestrowanego odnotowano w Gorzowie Wlkp. (5,1%), w powiecie słubickim 

oraz w Zielonej Górze (po 6,3%). 

 Najwyższe przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto odnotowano w powiecie gorzowskim (3818,44 zł), 

w Zielonej Górze (3731,67) oraz powiecie żarskim (3712,82). 

 

Więcej informacji znajdą Państwo w publikacji „Rynek pracy w województwie lubuskim w 2015 r..”, która została 
opublikowana na stronie internetowej Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze pod adresem  http://zielonagora.stat.gov.pl. 
Publikacja dostępna również w wersji książkowej w cenie 15 zł. 
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