
 

 

 

 

 

Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej  
w miastach na prawach powiatu:  
Gorzów Wlkp. i Zielona Góra w 2020 r. 

Demografia 

Stan i struktura ludności 

Gorzów Wlkp. Zielona Góra 

123,3 tys. 
Ludność 

141,3 tys. 
Ludność 

W końcu I półrocza 2020 r. liczba ludności  
w Gorzowie Wlkp. wyniosła 123,3 tys., tj. spa-
dła w porównaniu ze stanem w końcu 
czerwca 2019 r. o 0,3%. 

W Zielonej Górze liczba ludności w końcu 
czerwca 2020 r. wyniosła 141,3 tys. i była  
o 0,3% wyższa w stosunku do notowanej 
w analogicznym okresie poprzedniego roku.  

Mieszkańcy Gorzowa Wlkp. stanowili 12,2% 
ogółu ludności w województwie lubuskim 
i 18,8% ludności miast. 

Zielonogórzanie stanowili 14,0% ogółu lud-
ności w województwie lubuskim i 21,6% lud-
ności miejskiej. 

W końcu czerwca 2020 r. w porównaniu ze 
stanem w końcu I półrocza poprzedniego 
roku zaobserwowano spadek odsetka lud-
ności w wieku produkcyjnym (o 0,8 p. proc. 
do 57,8%) przy wzroście odsetka ludności 
w wieku poprodukcyjnym (o 0,6 p. proc. 
do 24,6%). 

W końcu czerwca 2020 r. na 100 osób 
w wieku produkcyjnym przypadało 42,5 
osoby w wieku poprodukcyjnym i 30,6 osoby 
w wieku przedprodukcyjnym (wobec odpo-
wiednio 40,9 i 29,8 w końcu czerwca 2019 r.). 

W omawianym okresie w Zielonej Górze  
zanotowano wzrost odsetka osób w wieku 
przed- i poprodukcyjnym (odpowiednio 
o 0,2 p. proc. i 0,6 p. proc. do 18,0% i do 
23,9%) przy dalszym spadku udziału ludno-
ści w wieku produkcyjnym do 58,1%.  

W połowie 2020 r. na 100 osób w wieku pro-
dukcyjnym przypadało 41,1 osoby w wieku 
poprodukcyjnym i 31,0 osób w wieku przed-
produkcyjnym (wobec odpowiednio 39,7 
i 30,3 w połowie 2019 r.). 

 

Zarówno w Gorzowie Wlkp., 
jak i w Zielonej Górze  
widoczne są oznaki starzenia 
się populacji, przejawiające 
się m.in. rosnącym udziałem 
ludności w wieku poproduk-
cyjnym w ogóle ludności 
miast, przy spadku udziału 
ludności w wieku produkcyj-
nym 

W Gorzowie Wlkp.  
i w Zielonej Górze odsetek 
ludności w wieku produkcyj-
nym jest mniejszy niż  
w pozostałych powiatach 
w województwie 

Wykres 1. Struktura ludności według ekonomicznych grup wieku w 2020 r. (stan w dniu 30 VI) 

 

INFORMACJE SYGNALNE 

16 marca 2021 r. 
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Ruch naturalny ludności 

W I półroczu 2020 r. liczba urodzeń żywych 
wyniosła 533 i była o 2,3% wyższa w sto-
sunku do notowanej w analogicznym okre-
sie poprzedniego roku. Liczba zgonów wy-
niosła w tym czasie 649 tj. o 12,2% mniej 
niż przed rokiem. 

W rezultacie, w I półroczu 2020 r. w Gorzo-
wie Wlkp. zanotowano nadwyżkę liczby 
zgonów nad liczbą urodzeń, oznaczającą 
ujemny przyrost naturalny, na poziomie 116 
osób (wobec ujemnego przyrostu natural-
nego na poziomie 218 osób w I półroczu 
2019 r.). 

W Zielonej Górze w I półroczu 2020 r. zano-
towano 609 urodzeń żywych, tj. o 5,3% 
mniej niż w I półroczu poprzedniego roku. 
Liczba zgonów wyniosła w tym czasie 727 
tj. o 2,0% więcej niż w I półroczu 2019 r. 

W rezultacie, w okresie styczeń-czerwiec 
2020 r. zanotowano nadwyżkę liczby zgo-
nów nad liczbą urodzeń, tj. ujemny przyrost 
naturalny, w wysokości 118 osób (w I półro-
czu 2019 r., wyniósł 70 osób). 

W Gorzowie Wlkp. w I półro-
czu 2020 r. po raz kolejny  
zanotowano niższy przyrost 
naturalny niż w Zielonej  
Górze 

Wykres 2. Współczynnik przyrostu naturalnego w I półroczu 2020 r.  

 
 

Współczynnik przyrostu naturalnego 
(tj. przyrost naturalny na 1000 ludności)  
w Gorzowie Wlkp. w I półroczu 2020 r. wy-
niósł minus 1,88 (wobec minus 3,52 w I pół-
roczu poprzedniego roku). Najniższy współ-
czynnik przyrostu naturalnego zanotowano 
w powiecie międzyrzeckim. 

Spośród 18 miast wojewódzkich w Polsce,  
w 11 zanotowano ubytek naturalny ludno-
ści. Niższy niż w Gorzowie Wlkp. współczyn-
nik przyrostu naturalnego zanotowano  
w m.in Szczecinie i Bydgoszczy. 

W Zielonej Górze współczynnik przyrostu 
naturalnego wyniósł minus 1,67 (o 0,67 wię-
cej niż w analogicznym okresie poprzed-
niego roku). Wyższy niż w Zielonej Górze 
współczynnik przyrostu naturalnego 
stwierdzono w powiecie zielonogórskim, 
gorzowskim  i wschowskim. 

Wśród miast wojewódzkich w Polsce wyższy 
niż w Zielonej Górze, lecz wciąż ujemny 
przyrost naturalny zaobserwowano  
w Lublinie i w Poznaniu. Dodatni przyrost 
naturalny zanotowano w 7 miastach woje-
wódzkich, najwyższy w Rzeszowie. 

Gorzów Wlkp. 

-1,88 
Przyrost naturalny na 1000 ludności 

Zielona Góra 

-1,67 
Przyrost naturalny na 1000 ludności 
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Wykres 3. Współczynnik przyrostu naturalnego według miast wojewódzkich w I półroczu 2020 r.  

 

W I półroczu 2020 r. w Gorzo-
wie Wlkp. współczynnik przy-
rostu naturalnego uległ po-
lepszeniu w porównaniu 
z notowanym w okresie sty-
czeń-czerwiec 2019 r. 

Migracje 

W I półroczu 2020 r. w Gorzowie Wlkp.  
zameldowano na pobyt stały 507 osób,  
tj. o 22,7% mniej niż w analogicznym okre-
sie poprzedniego roku. Jednocześnie wy-
meldowano 659 osób, tj. o 4,5% mniej niż 
przed rokiem. W rezultacie zanotowano 
ujemne saldo migracji na poziomie minus 
152 osób (w I półroczu 2019 r. w wysokości 
minus 12 osób). Współczynnik salda migra-
cji na 1000 osób wyniósł -2,5 (wobec -0,2  
w analogicznym okresie poprzedniego 
roku). 

W Zielonej Górze w I półroczu 2020 r. spad-
kowi liczby zameldowań na pobyt stały 
(o 42,1% w skali roku do 693 osób) towarzy-
szył spadek liczby wymeldowań (o 5,8% do 
517 osób). W rezultacie saldo migracji spa-
dło i wyniosło 176 osób wobec 647 osób  
w I półroczu 2019 r. Współczynnik salda mi-
gracji na 1000 ludności wyniósł 2,5 (wobec 
9,2 w I półroczu 2019 r.). 

Spośród 18 miast wojewódzkich nadwyżkę 
odpływu ludności nad napływem zanoto-
wano w 12, w tym najwyższą w Bydgoszczy. 
Gorzów Wlkp. znajdował się w grupie miast 
o ujemnej wartości współczynnika.  

Podobnie jak w I półroczu 2019 r., w omawia-
nym okresie, procesy migracyjne w Zielonej 
Górze przyczyniły się do wzrostu liczby 
mieszkańców miasta. Zielona Góra znalazła 
się w grupie miast wojewódzkich z dodatnim 
saldem migracji na 1000 ludności. 

Wykres 4. Saldo migracji na 1000 ludności w I półroczu 2020 r. 

 

Od 2015 r. w Zielonej Górze 
notuje się dodatnie saldo 
migracji, przy jednocześnie 
ujemnej wartości wskaźnika 
w województwie lubuskim  
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Rynek pracy 

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstwa 

Gorzów Wlkp. Zielona Góra 

21,4 tys. 
Przeciętne zatrudnienie 

24,6 tys. 
Przeciętne zatrudnienie 

W 2020 r. przeciętne zatrudnienie w sekto-
rze przedsiębiorstw w Gorzowie Wlkp. wy-
niosło 21,4 tys.  

W Zielonej Górze przeciętne zatrudnienie 
w sektorze przedsiębiorstw w 2020 r. wy-
niosło 24,6 tys.  

Z ogółu zatrudnionych w sektorze przed-
siębiorstw 48,7% stanowili zatrudnieni w 
przemyśle, w tym 45,9% - w przetwórstwie 
przemysłowym. Wysoki odsetek zatrudnio-
nych w mieście zanotowano również 
w przedsiębiorstwach z sekcji m.in. admini-
strowanie i działalność wspierająca (15,5%) 
oraz handel; naprawa pojazdów samocho-
dowych (10,7%). 

Spośród ogółu zatrudnionych w Zielonej 
Górze 35,7% stanowili zatrudnieni w prze-
myśle (w tym 32,0% w przetwórstwie prze-
mysłowym). Znaczący udział w ogóle za-
trudnionych (23,7%) miały także przedsię-
biorstwa zajmujące się handlem; naprawą 
pojazdów samochodowych.  

 

Zatrudnieni w miastach na 
prawach powiatu: Gorzów 
Wlkp. i Zielona Góra łącznie 
stanowili 35,2% ogółu  
zatrudnionych w sektorze 
przedsiębiorstw w wojewódz-
twie 

W Gorzowie Wlkp. odsetek 
zatrudnionych w przetwór-
stwie przemysłowym jest  
o 13,9 p. proc. wyższy niż  
w Zielonej Górze 

Wykres 5. Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw według wybranych sekcji PKD 
w 2020 r.  

 

W Zielonej Górze udział  
zatrudnionych w handlu;  
naprawie pojazdów samo-
chodowych w przeciętnym 
zatrudnieniu ogółem był  
ponad 2-krotnie wyższy niż  
w Gorzowie Wlkp. 

W porównaniu z 2019 r. przeciętne zatrud-
nienie w sektorze przedsiębiorstw w Gorzo-
wie Wlkp. spadło o 4,6%, wobec spadku 
przeciętnego zatrudnienia w województwie 
o 1,8%. 

W Zielonej Górze przeciętne zatrudnienie 
w sektorze przedsiębiorstw spadło w po-
równaniu ze stanem zanotowanym w 2019 r. 
o 0,7%, tj. w mniejszym stopniu niż średnio  
w województwie. 

Spośród sekcji o największym zatrudnieniu 
spadek przeciętnego zatrudnienia zanoto-
wano w przedsiębiorstwach zajmujących się 
m.in. zakwaterowaniem i gastronomią 
(o 16,9%), działalnością profesjonalną i nau-
kową i techniczną (o 11,5%), administrowa-
niem i działalnością wspierającą (o 6,9%), 

Z Zielonej Górze spadek przeciętnego za-
trudnienia, w relacji do 2019 r.  wystąpił 
m.in. w działalności związanej z kulturą, roz-
rywką i rekreacją (o 13,0%), administrowa-
niu i działalności wspierającej (o 11,9%),  
informacji i komunikacji (o 10,4%) oraz 

                                                           
a W przedsiębiorstwach o liczbie pracujących powyżej 9 osób. 
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przetwórstwem przemysłowym (o 6,7%) oraz 
handlem; naprawą pojazdów samochodo-
wych o (5,1%). 

Jednocześnie wzrost przeciętnego zatrud-
nienia zanotowano min. w sekcji informacja 
i komunikacja (o 34,8%), obsługa rynku nie-
ruchomości (o 18,3%) oraz transport gospo-
darka magazynowa (o 6,0%).  

w działalności profesjonalnej, naukowej 
i technicznej (o 9,6%). 

Wyższe niż w poprzednim roku było prze-
ciętne zatrudnienie w przedsiębiorstwach 
z sekcji m.in.: transport i gospodarka maga-
zynowa (o 23,8%) oraz przetwórstwo prze-
mysłowe (o 1,4%). 

Wykres 6. Dynamika przeciętnego zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw w 2020 r.  
(analogiczny miesiąc ub. roku = 100) 

 

W większości miesięcy 2020 r. przeciętne 
zatrudnienie w Gorzowie Wlkp. utrzymy-
wało się na niższym poziomie niż w analo-
gicznych miesiącach poprzedniego roku. 
Najniższy spadek zatrudnienia w skali roku 
wystąpił w lipcu 2020 r. (o 7,2%). 

W Zielonej Górze we wszystkich miesiącach 
2020 r. obserwowano spadek przeciętnego 
zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw 
w stosunku do analogicznych miesięcy po-
przedniego roku. Najgłębszy spadek prze-
ciętnego zatrudnienia zanotowano w maju 
2020 r. (o 3,4%). W kolejnych miesiącach 
tempo spadku zatrudnienia w skali roku 
uległo spowolnieniu (w grudniu 2020 r. 
było o 0,1% mniejsze niż przed rokiem). 

Przeciętne zatrudnienie w Gorzowie Wlkp. i Zielonej Górze na tle miast wojewódzkich  

W 2020 r. Gorzów Wlkp. znalazł się w grupie 
miast ze spadkiem przeciętnego zatrudnie-
nia w sektorze przedsiębiorstw. Największy 
wzrost w skali roku  zanotowano w Kielcach 
(o 4,9%) 

W 2020 r. w Zielonej Górze, podobnie jak  
w większości miast wojewódzkich, odnoto-
wano spadek przeciętnego zatrudnienia. 
Największy spadek w skali roku zaobserwo-
wano w Opolu (o 5,5%). 

Wykres 7. Dynamika przeciętnego zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw według miast 
wojewódzkich w 2020 r. (2019 = 100)  

 

W Gorzowie Wlkp. zanoto-
wano spadek przeciętnego 
zatrudnienia o 4,5 p. proc.,  
a w Zielonej Górze  
o 0,8 p. proc. 
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Bezrobocie rejestrowane 

h 

W końcu 2020 r. liczba zarejestrowanych 
bezrobotnych w Gorzowie Wlkp. wyniosła 
2210 osób, tj. o 70,5% więcej niż przed ro-
kiem. 

W ciągu roku zarejestrowano 4,1 tys. no-
wych bezrobotnych, tj. o 10,6% mniej niż 
w poprzednim roku. Liczba wyrejestrowa-
nych bezrobotnych w omawianym okresie 
wyniosła ponad 3,2 tys. i była o 33,3% 
mniejsza niż w 2019 r. Spośród bezrobot-
nych wyłączonych z ewidencji, 1,9 tys. sta-
nowiły osoby wyłączone z powodu podjęcia 
pracy, a 0,4 tys. – z powodu niepotwierdze-
nia gotowości do podjęcia pracy. 

W Zielonej Górze liczba zarejestrowanych 
bezrobotnych w końcu 2020 r. wyniosła 
2741 osób i była o 64,7% wyższa niż 
w końcu grudnia 2019 r. 

W okresie styczeń-grudzień 2020 r. w Zielo-
nej Górze zarejestrowano blisko 4,3 tys. 
bezrobotnych, tj. o 8,6% mniej niż w 2019 r. 
Liczba wyrejestrowanych bezrobotnych 
zmniejszyła się w skali roku o 39,6%, do 
3,2 tys. osób (w tym 2,1 tys. z powodu pod-
jęcia pracy, a 0,3 tys. – z powodu niepo-
twierdzenia gotowości do pracy). 

Bezrobotni zarejestrowani 
w miastach na prawach po-
wiatu: Gorzowie Wlkp. i Zielo-
nej Górze łącznie stanowili 
20,9% ogółu bezrobotnych 
zarejestrowanych w woje-
wództwie 

Wykres 8. Bezrobotni zarejestrowani będący w szczególnej sytuacji na rynku pracy w 2020 r.  
(w % bezrobotnych zarejestrowanych ogółem; stan w dniu 31 XII) 

 

 

Z ogółu zarejestrowanych bezrobotnych 
w Gorzowie Wlkp. 25,4% stanowili długo-
trwale bezrobotni. W porównaniu z końcem 
2019 r. ich udział w ogóle zarejestrowanych 
bezrobotnych w mieście zwiększył się 
o 3,2 p. proc.  

W strukturze zarejestrowanych bezrobot-
nych w Zielonej Górze 34,5% stanowili dłu-
gotrwale bezrobotni, przy czym ich udział 
w ogóle zarejestrowanych bezrobotnych 
zmniejszył się w porównaniu z analogicz-
nym okresem ub. roku o 2,4 p. proc. 

Odsetek osób bezrobotnych w wieku powy-
żej 50 roku życia wyniósł 26,8% (wobec 
29,2% w końcu 2019 r.). Z kolei odsetek 
osób młodych, w wieku do 30 roku życia 
ukształtował się na poziomie 21,3% (wobec 
23,2% w końcu poprzedniego roku). 

W ogóle bezrobotnych zarejestrowanych 
w Zielonej Górze osoby w wieku powyżej 50 
roku życia stanowiły 24,1%, (wobec 28,1%  
w końcu 2019 r.). Odsetek osób w wieku do 
30 roku życia w końcu 2020 r. wyniósł 22,0% 
(wobec 20,1% w końcu poprzedniego roku). 

 

 Gorzów Wlkp.

liczba bezrobotnych zarejestrowanyc

2210 

Zielona Góra 

liczba bezrobotnych zarejestrowanych 

2741 
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Wykres 9. Długotrwale bezrobotnych w 2020 r. w stosunku do 2020 r. (w %). Stan w dniu 31 XII 

 

Wykres 10. Struktura bezrobotnych zarejestrowanych według grup wieku w 2020 r. 
Stan w dniu 31 XII 

 

W obu miastach na prawach 
powiatu liczba długotrwale 
bezrobotnych zwiększyła się 
w porównaniu z końcem  
2019 r.: w Gorzowie Wlkp.  
o 94,8%, w Zielonej Górze  
o 53,9%  

Udział kobiet w populacji bezrobotnych za-
rejestrowanych w Gorzowie Wlkp. kształto-
wał się na poziomie 55,4%, tj. o 2,4 p. proc. 
mniejszym w porównaniu z końcem 2019 r. 

W końcu 2020 r. udział kobiet w ogóle zare-
jestrowanych bezrobotnych wyniósł 54,0% 
wobec 56,4% w końcu poprzedniego roku. 
Udział bezrobotnych kobiet w Zielonej  
Górze spadł w skali roku o 2,4 p. proc. 

 

Najmniejszą grupę bezrobot-
nych stanowiły osoby  
w wieku 18-24 lata, odpo-
wiednio w Gorzowie Wlkp. 
9,5%, w Zielonej Górze 9,2% 

W 2020 r. udział zarejestro-
wanych bezrobotnych kobiet 
w ogóle bezrobotnych  
w Gorzowie Wlkp. zmniejszył 
się w takim samym stopniu 
jak w Zielonej Górze Wykres 11. Strukruta bezrobotnych zarejestrowanych według wykształcenia w 2020 r. 

Stan w dniu 31 XII 
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W końcu 2020 r. z ogółu bezrobotnych zare-
jestrowanych w Gorzowie Wlkp. 79,2%  
pozostawało bez prawa do zasiłku (wobec 
72,5% w końcu poprzedniego roku).  

W omawianym okresie w Zielonej Górze 
bez prawa do zasiłku pozostawało 82,7% 
ogółu zarejestrowanych bezrobotnych  
(wobec 81,6% w końcu poprzedniego roku). 

Stopa bezrobocia rejestrowanego 

Gorzów Wlkp. Zielona Góra 

3,8% 
Stopa bezrobocia rejestrowanego 

4,0% 
Stopa bezrobocia rejestrowanego 

W końcu 2020 r. stopa bezrobocia rejestro-
wanego wyniosła 3,8%. Była to trzecia naj-
niższa wartość tego wskaźnika spośród za-
notowanych w powiatach w województwie 
lubuskim. 

Wśród powiatów o wysokiej stopie bezro-
bocia znajdował się powiat strzelecko-
drezdenecki (10,1%) i powiat międzyrzecki 
(9,6%). 

Stopa bezrobocia rejestrowanego w końcu 
grudnia 2020 r. ukształtowała się na pozio-
mie 4,0%, tj. zwiększyła się w porównaniu  
z końcem grudnia 2019 r.  

Najniższą stopę bezrobocia zanotowano 
w powiecie słubickim oraz w Gorzowie 
Wlkp. 

Odsetek bezrobotnych bez 
prawa do zasiłku w Gorzowie 
Wlkp. był mniejszy niż w Zie-
lonej Górze 

Wykres 12. Stopa bezrobocia rejestrowanego według powiatów w 2020 r. 
Stan w w dniu 31 XII 

 
 

W końcu 2020 r. we wszystkich powiatach 
województwa lubuskiego stopa bezrobocia 
była wyższa niż w końcu 2019 r. W Gorzowie 
Wlkp. zwiększyła się o 1,5 p. proc.  

W porównaniu z końcem 2019 r., stopa bez-
robocia rejestrowanego w Zielonej Górze 
wzrosła o 1,6 p. proc., tj. w większym stop-
niu niż w Gorzowie Wlkp. 
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Wykres 13. Stopa bezrobocia rejestrowanego w 2020 r.  
Stan w końcu miesiąca 

 

Bezrobocie rejestrowane w Gorzowie Wlkp. i Zielonej Górze na tle miast wojewódzkich 
W 2020 r. we wszystkich mia-
stach wojewódzkich odnoto-
wano w skali roku wzrost 
liczby zarejestrowanych bez-
robotnych i stopy bezrobocia 
rejestrowanego 

W końcu 2020 r. Gorzów Wlkp. ze względu 
na wielkość stopy bezrobocia zajmował 10. 
lokatę wśród 18 miast wojewódzkich. Naj-
mniejszą wartość stopy bezrobocia reje-
strowanego zanotowano w Katowicach, 
Warszawie i Poznaniu. Wzrost stopy bezro-
bocia w skali roku w Gorzowie Wlkp. (po-
dobnie jak w Zielonej Górze) wyniósł 
1,6 p. proc. i był wyższy niż w pozostałych 
miastach wojewódzkich. 

W 2020 r. ze względu na wielkość stopy 
bezrobocia rejestrowanego Zielna Góra 
usytuowała się na 12. lokacie wśród miast 
wojewódzkich. Wzrost stopy bezrobocia 
w skali roku w Zielonej Górze (podobnie jak 
w Gorzowie Wlkp.) wyniósł 1,6 p. proc. i był 
wyższy niż w pozostałych miastach woje-
wódzkich. 

 

Wykres 14. Stopa bezrobocia rejestrowanego według miast wojewódzkich w 2020 r.  
Stan w dniu 31 XII 

 

W 2020 r. spośród miast  
wojewódzkich najniższą 
stopę bezrobocia rejestrowa-
nego zanotowano w Katowi-
cach, Poznaniu, Warszawie 
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Wynagrodzenie  

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie bruttob 

Gorzów Wlkp. Zielona Góra 

4404,24zł 
przeciętne miesięczne wynagrodzenie 

brutto 

4667,12 zł 
przeciętne miesięczne wynagrodzenie 

brutto 

W 2020 r. przeciętne miesięczne wynagro-
dzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw 
wyniosło 4404,24 zł i było o 4,1% wyższe niż 
w 2019 r. 

W 2020 r. przeciętne miesięczne wynagro-
dzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw  
w Zielonej Górze wyniosło 4667,12 zł, tj. 
wzrosło w porównaniu z 2019 r. o 5,3%.  

Największy wzrost wynagrodzenia w sto-
sunku do 2019 r. wystąpił m.in. w przedsię-
biorstwach zajmujących się działalnością 
profesjonalną, naukową i techniczną 
(o 14,6%), handlem; naprawą pojazdów sa-
mochodowych, dostawą wody; gospodaro-
waniem ściekami i odpadami; rekultywacją 
(po 10,7%) jak również w administrowaniu  
i działalności wspierającej (o 9,2%), budow-
nictwie (o 8,3%) i obsłudze rynku nierucho-
mości (po 6,9%). Spadek wynagrodzenia 
wystąpił m.in. w jednostkach związanych 
z informacją i komunikacją (o 8,6%) oraz 
zakwaterowaniem i gastronomią (o 3,9%). 

Wyższe niż w 2019 r. wynagrodzenia zano-
towano w działalności profesjonalnej, nau-
kowej i technicznej (o 19,8%), administro-
waniu i działalności wspierającej (o 13,1%), 
w obsłudze rynku nieruchomości (o 8,2%), 
informacji i komunikacji (o 7,3%) oraz han-
dlu; naprawie pojazdów samochodowych 
(o 7,2%), zakwaterowaniu i gastronomii  
(o 5,5%) i w działalności związanej z kul-
turą, rozrywką i rekreacją (o 5,2%).  

W 2020 r. przeciętne mie-
sięczne wynagrodzenie 
brutto w sektorze przedsię-
biorstw w Gorzowie Wlkp. 
było niższe, a w Zielonej Gó-
rze wyższe od przeciętnego 
wynagrodzenia w wojewódz-
twie (4624,90 zł) 

W większości miesięcy 2020 r. 
wzrost przeciętnego mie-
sięcznego wynagrodzenia 
brutto w sektorze przedsię-
biorstw w Zielonej Górze był 
wyższy od wzrostu średniego 
wynagrodzenia w wojewódz-
twie 

Wykres 15. Dynamika przeciętnego miesięcznego wynagrodzenie brutto w 2020 r.  
(analogiczny miesiąc ub. roku = 100)  

 

W 2020 r. w Gorzowie Wlkp. przeciętne mie-
sięczne wynagrodzenie brutto w sektorze 
przedsiębiorstw stanowiło 95,2% przecięt-
nego wynagrodzenia w sektorze przedsię-
biorstw w województwie. Niższe od śred-
niej płacy w województwie było przeciętne 
wynagrodzenie m.in. w administrowaniu  
i działalności wspierającej (stanowiło 
64,4% przeciętnego wynagrodzenia w woje-
wództwie), działalności związanej z zakwa-
terowaniem i usługami gastronomicznymi 

W 2020 r. przeciętne wynagrodzenie brutto 
w sektorze przedsiębiorstw w Zielonej  
Górze było wyższe od przeciętnego wyna-
grodzenia w sektorze przedsiębiorstw  
w województwie o 0,9%. Odchylenie od 
przeciętnej płacy w województwie zanoto-
wano m.in. w przedsiębiorstwach sekcji: 
administrowanie i działalność wspierająca 
(stanowiło 65,0% przeciętnego wynagro-
dzenia w województwie), działalność zwią-

                                                           
b W sektorze przedsiębiorstw, w jednostkach o liczbie pracujących powyżej 9 osób. 
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(76,3%), transporcie i gospodarce magazy-
nowej (83,9%) oraz w działalności związa-
nej z kultura, rozrywką i rekreacją (87,4%). 

zana z zakwaterowaniem i usługami gastro-
nomicznymi (71,2%), transport i gospodarka 
magazynowa (86,0%) oraz działalność zwią-
zana z kulturą, rozrywką i rekreacją 
(88,6%). 

Wykres 16. Odchylenie przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń brutto od przeciętnego 
wynagrodzenia w województwie w 2020 r. (4624,90 zł) według wybranych sekcji 

 

W Gorzowie Wlkp. wynagrodzenia wyższe 
od przeciętnego miesięcznego wynagro-
dzenia brutto w województwie zanotowano 
m.in. w informacji i komunikacji (o 70,6%), 
działalności związanej z obsługą rynku nie-
ruchomości (o 6,2%) oraz w przetwórstwie 
przemysłowym (o 5,1%), które koncentro-
wało ok. 45,9% ogółu zatrudnionych. 

W Zielonej Górze powyżej średniego wyna-
grodzenia w województwie ukształtowało 
się przeciętne wynagrodzenie m.in. w infor-
macji i komunikacji (o 92,8%) i przetwór-
stwie przemysłowym (o 5,0%), którego 
udział w ogóle zatrudnionych był najwięk-
szy (32,0%). 

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Gorzowie Wlkp. i Zielonej Górze na tle miast 
wojewódzkich w 2020 r. 

 

Wśród miast wojewódzkich w 2020 r.  
Gorzów Wlkp. był miastem o najniższym 
przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniu 
brutto.  

Jednocześnie Gorzów Wlkp. był jednym  
z miast o najniższym wzroście przeciętnego 
wynagrodzenia w skali roku. Podobny 
wzrost zanotowano w Warszawie i Szczeci-
nie. 

W 2020 r. Zielona Góra była czwartym mia-
stem wojewódzkim w kraju o najniższym 
przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniu 
brutto w sektorze przedsiębiorstw. Niższe 
wynagrodzenie zanotowano jedynie w Kiel-
cach, Białymstoku i Gorzowie Wlkp. 

Zielona Góra mieściła się w grupie miast 
o relatywnie wysokim wzroście przecięt-
nego wynagrodzenia w stosunku do po-
przedniego roku.  

W 2020 r. Gorzów Wlkp.  
i Zielona Góra znajdowały się 
w grupie miast wojewódzkich 
o najniższym przeciętnym  
miesięcznym wynagrodzeniu 
brutto 
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Wykres 17. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w 2020 r. 
według miast wojewódzkich 

Przemysł i budownictwoc 

Produkcja sprzedana przemysłu 

 

W 2020 r. produkcja sprzedana przemysłu 
w Gorzowie Wlkp. wyniosła 8477,1 mln zł 
(w cenach bieżących). Licząc w cenach sta-
łych, była o 0,6% wyższa niż w 2019 r. 

W Zielonej Górze produkcja sprzedana 
przemysłu ukształtowała się na poziomie 
3499,9 mln zł (w cenach bieżących) i była  
o 7,4% wyższa w porównaniu z 2019 r.  
(w cenach stałych). 

Produkcja sprzedana prze-
mysłu zrealizowana przez 
przedsiębiorstwa zlokalizo-
wane w Gorzowie Wlkp. sta-
nowiła 21,9% ogółu produkcji 
sprzedanej przemysłu  
w województwie 

Wykres 18. Dynamika produkcji sprzedanej przemysłu w 2020 r. 
(analogiczny miesiąc ub. roku = 100; w cenach stałych) 

 

 

                                                           

W 2020 r. udział produkcji 
sprzedanej przemysłu przed-
siębiorstw mających siedzibę 
w Zielonej Górze w ogóle 
produkcji sprzedanej prze-
mysłu w województwie  
wyniósł 9,0% 

c W przedsiębiorstwach o liczbie pracujących powyżej 9 osób. 

Gorzów Wlkp. 

Produkcja sprzedana przemysłu 

8477,1mln zł 

Zielona Góra 

3499,9mln zł 
Produkcja sprzedana przemysłu 
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Wydajność pracy w przemyśle, mierzona 
produkcją sprzedaną na 1 zatrudnionego,  
w 2020 r. była o 7,2% wyższa niż przed ro-
kiem, przy spadku przeciętnego zatrudnie-
nia w przemyśle o 6,1%. 

W Zielonej Górze w 2020 r. wydajność pracy 
w przemyśle mierzona wartością produkcji 
sprzedanej przemysłu na 1 zatrudnionego 
wzrosła w skali roku o 5,8%, przy wzroście 
przeciętnego zatrudnienia w przemyśle  
o 1,5%. 

Budownictwo 

W 2020 r. produkcja sprzedana budownic-
twa w Gorzowie Wlkp. wyniosła 478,4 mln zł 
i była o 2,6% wyższa niż przed rokiem  
(wobec wzrostu w 2019 r. o 3,6%). 

W Zielonej Górze produkcja sprzedana bu-
downictwa ukształtowała się na poziomie 
653,7 mln zł, tj. o 20,2% niższa niż w 2019 r. 
(po wzroście notowanym przed rokiem  
o 8,9%). 

Wydajność pracy w budownictwie mierzona 
wielkością produkcji sprzedanej budownic-
twa na 1 zatrudnionego wzrosła w skali 
roku o 4,4%, wobec spadku liczby zatrud-
nianych w przedsiębiorstwach budowla-
nych w Gorzowie Wlkp. o 1,7%. 

W 2020 r. w Zielonej Górze wydajność pracy 
w budownictwie liczona wartością produk-
cji sprzedanej budownictwa na 1 zatrudnio-
nego była o 18,2% niższa w porównaniu 
z 2019 r., przy spadku przeciętnego zatrud-
nienia w budownictwie o 2,5%. 

W 2020 r. produkcja sprze-
dana budownictwa zrealizo-
wana przez przedsiębiorstwa 
zlokalizowane w Gorzowie 
Wlkp. i Zielonej Górze łącznie 
stanowiła 45,0% produkcji 
sprzedanej budownictwa 
w województwie ogółem 

Produkcja budowlano-montażowa 

W 2020 r. w Gorzowie Wlkp. 46,4% produkcji 
sprzedanej budownictwa stanowiła pro-
dukcja budowlano-montażowa, której war-
tość wyniosła 222,2 mln zł.  

Produkcja budowlano-montażowa zrealizo-
wana w Zielonej Górze w 2020 r. ukształto-
wała się na poziomie 277,0 mln zł, tj. odpo-
wiadającym 42,4% produkcji sprzedanej 
budownictwa. 

W porównaniu z poprzednim rokiem pro-
dukcja budowlano-montażowa w Gorzowie 
Wlkp. spadła o 1,5% (po spadku w 2019 r. 
o 4,4%). 

W stosunku do 2019 r. produkcja budow-
lano-montażowa w Zielonej Górze spadła 
o 6,4% (po wzroście w poprzednim roku  
o 1,9%).  

W 2020 r. produkcja budow-
lano-montażowa zrealizo-
wana w Gorzowie Wlkp. i Zie-
lonej Górze łącznie stanowiła 
42,7% ogółu produkcji  
budowlano-montażowej  
w województwie 

Wykres 19. Dynamika produkcji budowlano-montażowej w 2020 r. 
(analogiczny miesiąc ub. roku = 100) 

 

Gorzów Wlkp. 

478,4 mln zł 
Produkcja sprzedana budownictwa 

Zielona Góra 

653,7 mln zł 
Produkcja sprzedana budownictwa 
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Budownictwo mieszkaniowe 

Mieszkania oddane do użytkowania 

W 2020 r. w Gorzowie Wlkp. oddano do 
użytkowania 799 mieszkań. Było to  
o 106,5% więcej niż w poprzednim roku 
(wobec spadku liczby mieszkań oddanych 
do użytkowania w 2019 r. o 46,5%). 

W Zielonej Górze liczba mieszkań oddanych 
do użytkowania wyniosła 1433. Oznacza to 
wzrost liczby mieszkań oddanych do użytko-
wania w porównaniu z poprzednim rokiem 
(o 34,8%), po spadku w 2019 r. (o 12,8%). 

Zwiększyła się liczba mieszkań przeznaczo-
nych na sprzedaż lub wynajem (o 211,1%) 
do 619 oraz liczba mieszkań oddanych do 
użytkowania w budownictwie spółdziel-
czym (o 14,9%) do 116. W stosunku do po-
przedniego roku liczba mieszkań oddanych 
do użytkowania w budownictwie indywidu-
alnym spadła  26,4% do 64. 

Wzrost liczby mieszkań oddanych do użyt-
kowania w porównaniu z 2019 r. zanoto-
wano w liczbie mieszkań przeznaczonych 
na sprzedaż lub wynajem (o 35,8%) do 1187. 
Jednocześnie wzrosła liczba mieszkań od-
danych do użytkowania w budownictwie 
indywidualnym (o 4,3% do 196).  

W 2020 r. mieszkania oddane 
do użytkowania w Gorzowie 
Wlkp. i w Zielonej Górze sta-
nowiły odpowiednio 15,5% 
i 27,8% ogółu mieszkań od-
danych do użytkowania 
w województwie 

Wykres 20. Struktura mieszkań oddanych do użytkowania według form budownictwa w 2020 r. 

 

 

W 2020 r. wzrost liczby mieszkań oddanych 
do użytkowania w Gorzowie Wlkp. był więk-
szy niż w pozostałych powiatach wojewódz-
twa lubuskiego. Spadek liczby mieszkań od-
danych do użytkowania nastąpił w powiecie 
strzelecko-drezdeneckim, słubickim i go-
rzowskim. 

Oprócz Zielonej Góry i Gorzowa Wlkp. wzrost 
liczby mieszkań oddanych do użytkowania  
w skali roku zanotowano w powiatach:  
krośnieńskim  żagańskim, żarskim i zielono-
górskim. Największy spadek zanotowano 
w powiecie wschowskim (o 35,7%). 

W 2020 r. większość mieszkań 
oddanych do użytkowania 
w miastach na prawach po-
wiatu stanowiły mieszkania 
na sprzedaż lub wynajem 
(w Zielonej Górze ok. 83%, 
w Gorzowie Wlkp. ok. 77%) 

Gorzów Wlkp. 

799 
Mieszkania oddane do użytkowania 

Zielona Góra 

1433 
Mieszkania oddane do użytkowania 
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Wykres 21. Mieszkania oddane do użytkowania w 2020 r. według powiatów i miast na prawach 
powiatu 

 

 

 

W porównaniu z 2019 r. liczba mieszkań, na 
budowę których wydano pozwolenia lub 
dokonano zgłoszenia z projektem budow-
lanym wzrosła do 1507 (o 140,0%). Z ogółu 
wydanych pozwoleń 84,3% stanowiły po-
zwolenia dotyczące budownictwa na sprze-
daż lub wynajem, a 6,2% budownictwa in-
dywidualnego. 

W Zielonej Górze liczba mieszkań, na bu-
dowę których wydano pozwolenia lub do-
konano zgłoszenia z projektem budowla-
nym spadła w skali roku o 4,6% i wyniosła 
1601. Były to pozwolenia dotyczące budow-
nictwa na sprzedaż lub wynajem (82,6% 
ogółu pozwoleń) oraz budownictwa indywi-
dualnego (10,9%). 

W 2020 r. zwiększyła się także liczba miesz-
kań, których budowę rozpoczęto (o 77,1%) 
do 1119. 

W 2020 r. w Zielonej Górze rozpoczęto bu-
dowę 952 mieszkań, tj. o 48,8% mniej niż 
przed rokiem. 

 

Mieszkania oddane do użytkowania w Gorzowie Wlkp. i Zielonej Górze na tle miast 
wojewódzkich w 2020 r. 

W 2020 r. Gorzów Wlkp. był jednym z dwóch 
miast, w których zanotowano największy 
wzrost w skali roku mieszkań oddanych do 
użytkowania (o 106,5%). Najwyższy zanoto-
wano w Katowicach (o 156,8%). 

W 2020 r. Zielona Góra była jednym z miast 
wojewódzkich, w których liczba mieszkań 
oddanych do użytkowania wzrosła w sto-
sunku do notowanej w 2019r. W większym 
stopniu niż w Zielonej Górze zwiększyła się 
liczba mieszkań w Łodzi (o 37,3%), Toruniu 
(o 38,5%) i w Lublinie (o 42,5). 

W większości miast woje-
wódzkich liczba mieszkań 
oddanych do użytkowania 
wzrosła w porównaniu  
z 2020 r. 
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Wykres 22. Dynamika liczby mieszkań oddanych do użytkowania według miast wojewódzkich 
w 2020 r. (2019 = 100) 

 

Podmioty gospodarcze 

Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru REGON w 2020 r. (stan w dniu 31 XII) 

Gorzów Wlkp.   Zielona Góra 

18,1 tys. 
Podmioty w rejestrze REGON 

22,7 tys. 
Podmioty w rejestrze REGON 

W końcu 2020 r. w Gorzowie Wlkp. było 18,1 tys. 
podmiotów gospodarczych zarejestrowanych 
w rejestrze REGON, tj. o 2,0% więcej niż 
w końcu 2019 r. 

W końcu 2020 r. liczba podmiotów go-
spodarczych zarejestrowanych w reje-
strze REGON w Zielonej Górze wyniosła 
22,7 tys. i była o 3,7% większa w porów-
naniu z końcem 2019 r. 

W strukturze podmiotów gospodarczych 69,7% 
stanowiły osoby fizyczne, a 30,3% osoby 
prawne i jednostki organizacyjne niemające 
osobowości prawnej. Były to m.in. spółki han-
dlowe, które stanowiły 10,9% ogółu pomiotów 
gospodarczych w mieście oraz spółki cywilne 
stanowiące 6,3%. Udział podmiotów z kapita-
łem zagranicznym w ogóle podmiotów  
w Gorzowie Wlkp. wyniósł 1,5%. 

W ogóle podmiotów gospodarczych  
w Zielonej Górze 67,8% stanowiły osoby 
fizyczne. Pozostałe 32,2% to osoby 
prawne i jednostki organizacyjne niema-
jące osobowości prawnej, w tym 15,1% - 
spółki handlowe. Podmioty z kapitałem 
zagranicznym stanowiły 1,4% ogółu pod-
miotów gospodarczych mających sie-
dzibę w Zielonej Górze. 

W miastach Gorzów Wlkp. 
i Zielona Góra łącznie zloka-
lizowanych było 33,8% ogółu 
podmiotów gospodarczych 
w województwie 



  

 

17 

Wykres 23. Podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrze REGON w 2020 r. 
(stan w dniu 31 XII)  

 
 

Największy odsetek podmio-
tów z udziałem kapitału  
zagranicznego notuje się  
w powiecie słubickim (3,3%) 

Podmioty według sekcji PKD 

W Gorzowie Wlkp. w strukturze podmiotów 
gospodarczych wpisanych do rejestru  
REGON 21,0% stanowiły podmioty związane 
z handlem; naprawą pojazdów samochodo-
wych oraz 13,9% z budownictwem. Istotny 
udział w ogóle podmiotów gospodarczych 
miały podmioty zajmujące się obsługą 
rynku nieruchomości (9,8%), działalnością 
profesjonalną, naukowa i techniczną (9,7%) 
oraz transportem i gospodarką magazy-
nową (7,8%). 

Według rejestru REGON 20,5% ogółu pod-
miotów gospodarczych w Zielonej Górze sta-
nowiły podmioty z sekcji handel; naprawa 
pojazdów samochodowych. Znaczący był 
także udział podmiotów z sekcji: budownic-
two (12,7%) oraz działalność profesjonalna, 
naukowa i techniczna (11,5%), obsługa rynku 
nieruchomości (7,8%) oraz transport i go-
spodarka magazynowa (7,4%). 

W porównaniu z poprzednim rokiem wzro-
sła w Gorzowie Wlkp. liczba podmiotów 
prowadzących działalność m.in. w zakresie 
budownictwa (o 8,7%) zakwaterowania i ga-
stronomii (o 5,2%), informacji i komunikacji 
(o 4,1%), edukacji (o 2,0%). Wzrost zanoto-
wano również w jednostkach związanych  
z obsługą rynku nieruchomości oraz dzia-
łalnością związaną z kulturą, rozrywką  
i rekreacją (po 1,9%). 

Zmniejszyła się natomiast liczba podmio-
tów m.in. z sekcji administracja publiczna 
i obrona narodowa; obowiązkowe zabez-
pieczenia społeczne (o 2,2%) oraz działal-
ność finansowa i ubezpieczeniowa (o 1,4%). 

 

W porównaniu z 2019 r. w Zielonej Górze 
wzrosła liczba podmiotów prowadzących 
działalność związaną m.in. z budownictwem 
(o 8,0%), działalnością w zakresie usług ad-
ministrowania i działalności wspierającej  
(o 6,6%), informacją i komunikacją (o 5,2%), 
edukacją (o 4,7%) oraz działalnością zwią-
zaną z kulturą, rozrywką i rekreacją (o 4,5%). 
Wzrost wystąpił również w sekcjach: opieka 
zdrowotna i pomoc społeczna (o 3,7%), ob-
sługa rynku nieruchomości (o 3,4%), zakwa-
terowanie i gastronomia (o 3,3%) oraz dzia-
łalność profesjonalna, naukowa i techniczna 
(o 4,0%). 

Spadła liczba podmiotów w sekcji admini-
stracja publiczna i obrona narodowa; obo-
wiązkowe zabezpieczenia społeczne  
(o 1,6%). 

Podmioty prowadzące dzia-
łalność w zakresie handlu; 
napraw pojazdów samocho-
dowych w Gorzowie Wlkp.  
i Zielonej Górze łącznie sta-
nowiły ponad 32,9% podmio-
tów z tej sekcji w wojewódz-
twie 
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Wykres 24. Struktura podmiotów gospodarczych w rejestrze REGON według sekcji PKD w 2020 r. 
(stan w dniu 31 XII) 

 

Turystykad 

Turystyczne obiekty noclegowe 

                                                           

W końcu lipca 2020 r. w Gorzowie Wlkp. 
było 10 obiektów noclegowych (tj. o 28,6% 
mniej niż w analogicznym okresie poprzed-
niego roku). Były to głównie hotele, które 
stanowiły 90,0% ogółu obiektów noclego-
wych w mieście. 

Obiekty zlokalizowane w Gorzowie Wlkp. 
oferowały łącznie 842 miejsc noclegowych  
i wszystkie z nich były całoroczne. 

Z ogółu miejsc noclegowych w mieście 734 
(tj. 87,2%) znajdowało się w hotelach. Pozo-
stałe 12,8% ogółu miejsc noclegowych  
w Gorzowie Wlkp. znajdowało się w tzw. 
pozostałych turystycznych obiektach noc-
legowych. 

W Zielonej Górze w końcu lipca 2020 r. było 
29 obiektów noclegowych. W grupie tej znaj-
dowało się 18 obiektów hotelowych, w tym 
11 hoteli. 

Obiekty znajdujące się w Zielonej Górze ofe-
rowały łącznie 1317 miejsc noclegowych, 
w tym 1230 miejsc całorocznych (tj. 93,4% 
ogółu miejsc w mieście). 

Z ogółu miejsc noclegowych w Zielonej Gó-
rze 726 (tj. 55,1%) stanowiły miejsca ofero-
wane przez hotele. Dalsze 13,7% miejsc noc-
legowych w mieście zapewniały tzw. inne 
obiekty hotelowee, a 4,9% – motele i pensjo-
naty. Pozostałe obiekty noclegowef ofero-
wały 26,3% ogółu miejsc noclegowych w Zie-
lonej Górze. 

W Gorzowie Wlkp. i Zielonej 
Górze znajdowało się łącznie 
13,9% ogółu obiektów nocle-
gowych w województwie; 
obiekty te oferowały łącznie 
12,0% ogółu miejsc noclego-
wych w województwie, w tym 
18,8% ogółu miejsc całorocz-
nych 

d Dotyczy obiektów posiadających 10 i więcej miejsc noclegowych 
e Są to obiekty spełniające zadania hotelu, motelu lub pensjonatu, którym nie została nadana kategoria a 
także domy gościnne, zajazdy, wille, zamki oraz inne obiekty świadczące usługi hotelarskie np. codzienne 
sprzątanie, ścielenie łóżek. 
f W 2019 r. były to: szkolne schroniska młodzieżowe (1 obiekt), zespoły domków turystycznych (1), kempingi (2), 
pokoje gościnne/kwatery prywatne (6) i pozostałe turystyczne obiekty noclegowe (2). 

Gorzów Wlkp. Zielona Góra 

10 
Obiekty noclegowe 

29 
Obiekty noclegowe 
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Wykres 25. Turystyczne obiekty noclegowe w 2020 r. (stan w dniu 31 VII) 

 
 

W 2020 r. z oferty noclegowej obiektów zlo-
kalizowanych w Gorzowie Wlkp. skorzystało 
37,7 tys. osób. Było to o 44,7% mniej niż 
w 2019 r. Zmniejszyła się liczba turystów 
krajowych korzystających z oferty noclego-
wej w mieście (wyniosła 33,1 tys. wobec 
55,7 tys. w 2019 r.) oraz zagranicznych 
(4,5 tys. wobec 12,4 tys. przed rokiem). 

Liczba korzystających z noclegów w Zielonej 
Górze w 2020 r. wyniosła 38,4 tys., tj. o 51,1% 
mniej niż w 2019 r. Niższa niż w poprzednim 
roku była zarówno liczba turystów krajo-
wych (wyniosła 33,2 tys. osób wobec 
63,6 tys. w 2019 r.) oraz liczba turystów za-
granicznych (5,3 tys. wobec 15,1 tys. 
W 2019 r.). 

Hotele w miastach na pra-
wach powiatu oferowały 
łącznie blisko 28,6% ogółu 
miejsc noclegowych w hote-
lach w województwie 

Wykres 26. Korzystający z noclegu w turystycznych obiektach noclegowych w 2020 r.  

 

Z ogółu korzystających w 2020 r. z miejsc 
noclegowych w Gorzowie Wlkp. 97,9% sko-
rzystało z oferty hoteli. Pozostałe 2,1% 
ogółu korzystających z oferty noclegowej 
w mieście zatrzymało się w tzw. pozosta-
łych obiektach. 

Turyści w Zielonej Górze najczęściej korzy-
stali z oferty obiektów hotelowych (89,3%), 
w tym z oferty hoteli – 73,6%. Osoby korzy-
stające z miejsc noclegowych w tzw. pozo-
stałych obiektach stanowiły 10,7%, w tym 
z pokojów gościnnych lub kwater prywat-
nych 55,5%. 
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Wykres 27. Stopień wykorzystania miejsc noclegowych w 2020 r.  

 
 

We wszystkich kwartałach 2020 r. stopień 
wykorzystania miejsc noclegowych  
w Gorzowie Wlkp. był niższy niż w analo-
gicznych kwartałach 2019 r. Największy 
spadek wykorzystania miejsc noclegowych 
zaobserwowano w II kwartale 2020 r. 
(o 25,2 p. proc.) 

W Zielonej Górze stopień wykorzystania 
miejsc noclegowych we wszystkich kwarta-
łach 2020 r. był niższy niż w analogicznych 
kwartałach poprzedniego roku. Największy 
spadek zanotowano w II kwartale 
(o 22,2 p. proc.). 

Bezpieczeństwo publiczne 

Przestępstwa stwierdzone 

Zarówno w Gorzowie Wlkp.  
i Zielonej Górze stopień wy-
korzystania miejsc noclego-
wych, w skali roku, zmniej-
szył się w II kwartale 2020 r. 

Gorzów Wlkp. Zielona Góra 

3,2 tys. 
Przestępstwa stwierdzone 

4,2 tys. 
Przestępstwa stwierdzone 

W 2020 r. w Gorzowie Wlkp. liczba prze-
stępstw stwierdzonych przez policję  
w zakończonych postępowaniach przygoto-
wawczych wyniosła 3233 i była o 15,7% niż-
sza niż w 2019 r.  

Na spadek przestępczości w Gorzowie Wlkp. 
wpłynął spadek liczby przestępstw gospodar-
czych, który wyniósł 22,1%, kryminalnych 
(o 16,0%) oraz drogowych (o 3,2%). 

W rezultacie zmniejszył się odsetek prze-
stępstw gospodarczych (o 1,1 p. proc. do 
13,3%) przy wzroście odsetka przestępstw 
drogowych (o 0,9 p. proc. do 6,6%). 

W porównaniu z 2019 r. zmniejszył się 
wskaźnik wykrywalności sprawców prze-
stępstw stwierdzonych przez policję, który 
wyniósł 65,3%, tj. o 4,9 p. proc. mniej niż 
przed rokiem. 

W 2020 r. w Zielonej Górze, w zakończonych 
postępowaniach przygotowawczych prowa-
dzonych przez policję, stwierdzono 4213 
przestępstw, tj. o 15,5% mniej niż w roku po-
przednim. 

W stosunku do 2019 r. spadła liczba prze-
stępstw gospodarczych o 41,3% i kryminal-
nych o 3,0%. Wzrost przestępczości w Zielo-
nej Górze wystąpił w przypadku przestępstw 
drogowych (o 14,3%). 

W strukturze przestępstw stwierdzonych, 
nadal dominowały przestępstwa kryminalne 
(które stanowiły 66,1% ogółu przestępstw 
stwierdzonych). Udział przestępstw gospo-
darczych w ogóle przestępstw stwierdzo-
nych w mieście wyniósł 24,4%. 

Przestępstwa stwierdzone 
przez policję w zakończonych 
postępowaniach przygoto-
wawczych w Gorzowie Wlkp. 
i Zielonej Górze łącznie sta-
nowiły 30,4% ogółu prze-
stępstw stwierdzonych  
w województwie 
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Wykres 28. Struktura przestępstw stwierdzonych w 2020 r.  

 

Pogorszył się wskaźnik wykrywalności 
sprawców przestępstw gospodarczych, który 
wyniósł 59,2% (wobec 72,2% w 2019 r.). Niż-
szy niż w 2019 r. był także wskaźnik wykry-
walności przestępstw kryminalnych (62,7% 
wobec 67,1%) oraz drogowych (98,1% wobec 
98,2%). 

Spośród powiatów i miast na prawach po-
wiatu województwa lubuskiego spadek 
liczby przestępstw stwierdzonych, oprócz 
Gorzowa Wlkp. i powiatu gorzowskiego  
(o 15,7%), zanotowano w 5 powiatach. Więk-
szy spadek niż w Gorzowie Wlkp. odnoto-
wano w powiecie świebodziński (o 17,8%). 

Wskaźnik wykrywalności sprawców prze-
stępstw stwierdzonych przez policję uległ 
pogorszeniu i wyniósł 62,3%,  
tj. o 8,0 p. proc. mniej niż w 2019 r. 

Omawiany wskaźnik uległ pogorszeniu za-
równo w przypadku przestępstw gospodar-
czych (o 17,5 p. proc. do 69,7%), jak i krymi-
nalnych (o 2,0 p. proc. do 54,6%). Polepszył 
się natomiast wskaźnik wykrywalności prze-
stępstw o charakterze drogowym  
(o 0,3 p. proc. do 98,0%). 

Spośród powiatów i miast na prawach po-
wiatu województwa lubuskiego w 8 wystąpił 
wzrost liczby przestępstw stwierdzonych. 
Największy zanotowano w powiatach: kro-
śnieńskim (o 31,2%), sulęcińskim (o 16,7%), 
zielonogórskim o 14,7%) oraz wschowskim 
(o 14,2%). W Zielonej Górze nastąpił spadek 
o 15,5%. 

Wykres 29. Przestępstwa stwierdzone według powiatów w 2020 r.  

 

Zarówno w Gorzowie Wlkp., 
jak i w Zielonej Górze wśród 
przestępstw stwierdzonych 
najwięcej było przestępstw  
o charakterze kryminalnym 

W 2020 r. w Gorzowie Wlkp. 
odsetek przestępstw krymi-
nalnych był wyższy niż  
w Zielonej Górze 
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Wypadki drogowe 

W 2020 r. w Gorzowie Wlkp. zanotowano 
41 wypadków drogowych, tj. o 5,1% więcej 
niż w poprzednim roku. Wśród ofiar wypad-
ków było 38 rannych i 5 ofiar śmiertelnych. 
Zmniejszyła się natomiast liczba kolizji w 
skali roku, która wyniosła 1704, tj. o 19,8% 
mniej niż w 2019 r. 

W Zielonej Górze liczba wypadków drogo-
wych w 2020 r. wyniosła 51 i była o 20,3% 
niższa niż w 2019 r. W wypadkach zanoto-
wano 52 rannych oraz 3 ofiary śmiertelne. 
Liczba kolizji w Zielonej Górze zwiększyła się 
w porównaniu z poprzednim rokiem o 25,4% 
i wyniosła 1785. 

Wypadki drogowe w Gorzo-
wie Wlkp. i Zielonej Górze  
w 2020 r. stanowiły łącznie 
15,2% ogółu wypadków  
w województwie 

Wykres 30.  Wypadki drogowe w 2020 r.  

 

  

 

W 2020 r. spośród powiatów i miast na pra-
wach powiatu najmniej wypadków drogo-
wych zanotowano w powiatach: wschow-
skim (24), sulęcińskim (30) i żarskim (33). 

Największy wzrost liczby wypadków w sto-
sunku do 2019 r. zanotowano w powiecie 
wschowskim (o 84,6%) i żagańskim (o 37,1%). 
W Gorzowie Wlkp. zanotowano wzrost  
o 5,1%. 

Więcej wypadków drogowych niż w Zielonej 
Górze zanotowano w powiatach: zielonogór-
skim (54) i świebodzińskim (59). 

W 2020 r. Zielona Góra znalazła się na drugim 
miejscu wśród 9 powiatów województwa, 
w których liczba wypadków zmniejszyła się 
w skali roku. Najgłębszy spadek zanotowano 
w powiecie żarskim (o 50,0%), w Zielonej  
Górze (o 20,3%) i powiecie gorzowskim  
(o 18,2%). 

Gorzów Wlkp. 

41 
Wypadki drogowe 

Zielona Góra 

51 
Wypadki drogowe 
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Opracowanie merytoryczne: 
Urząd Statystyczny w Zielonej Górze 
Dyrektor Roman Fedak 
Tel: 68 322 31 12 
 

Współpraca z Mediami:  

tel.: (+48 68) 322 31 12 

faks: (+48 68) 325 36 79  

e-mail: SekretariatUSZGR@stat.gov.pl 

 zielonagora.stat.gov.pl 

 @ZielonaGoraSTAT 

 @UStatZielonaGora 

 

Rozpowszechnianie: 
Lubuski Ośrodek Badań Regionalnych 
Tel: 68 322 31 28 
 

 

Powiązane opracowania 

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubuskiego 

Biuletyn Statystyczny Województwa Lubuskiego 

Działalność podmiotów z kapitałem zagranicznym w województwie lubuskim w 2019 r. 

 

Temat dostępny w bazach danych 

Bank Danych Lokalnych 

 

Ważniejsze pojęcia dostępne w słowniku 

Stan ludności 

Przyrost naturalny 

Saldo migracji 

Przeciętne zatrudnienie 

Bezrobotni zarejestrowani 

Stopa bezrobocia rejestrowanego 

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto 

Produkcja sprzedana przemysłu 

Mieszkania oddane do użytkowania 

Turystyczne obiekty noclegowe 

Wypadki drogowe 

Sprzedaż produkcji budowlano-montażowej 

Podmiot gospodarki narodowej 

https://zielonagora.stat.gov.pl/
https://twitter.com/ZielonaGoraSTAT
https://www.facebook.com/UStatZielonaGora/
https://zielonagora.stat.gov.pl/opracowania-biezace/komunikaty-i-biuletyny/komunikat-o-sytuacji/
https://zielonagora.stat.gov.pl/opracowania-biezace/komunikaty-i-biuletyny/biuletyn-miesieczny/
https://zielonagora.stat.gov.pl/opracowania-biezace/opracowania-sygnalne/podmioty-gospodarcze/dzialalnosc-gospodarcza-podmiotow-z-kapitalem-zagranicznym-w-wojewodztwie-lubuskim-w-2018-r-,4,13.html
https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/405,pojecie.html
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/2260,pojecie.html
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/376,pojecie.html
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/2958,pojecie.html
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/2390,pojecie.html
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/693,pojecie.html
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/362,pojecie.html
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/201,pojecie.html
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/245,pojecie.html
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/1000,pojecie.html
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/701,pojecie.html



