
Gorzów Wielkopolski i Zielona Góra w czwartym kwartale 2022 r. 

Infografika pokazuje wybrane zagadnienia dotyczące Gorzowa Wlkp. i Zielonej Góry w czwartym kwartale 
2022 r.  

Tytuł infografiki: Gorzów Wielkopolski i Zielona Góra w czwartym kwartale 2022 r. 

W górnym lewym roku znajduje się logotyp Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze przedstawiający dwa 
okręgi nachodzące na siebie pionowo. W dolnej części strony znajduje się adres strony internetowej 
Urzędu https://zielonagora.stat.gov.pl.  

Po lewej stronie infografiki przedstawiono wykres słupkowy przestawiający przeciętne miesięczne 
zatrudnienie ogółem w sektorze przedsiębiorstw według sekcji: 

ogółem przeciętne zatrudnienie w Gorzowie Wielkopolskim wyniosło 21121, w Zielonej Górze 24669; 

W tym: 

− przemysł: w Gorzowie Wielkopolskim 9910, Zielonej Górze 8343; 

− budownictwo: w Gorzowie Wielkopolskim 1680, Zielonej Górze 1811; 

− handel i naprawa pojazdów samochodowych: w Gorzowie Wielkopolskim 2232, Zielonej Górze 
6193; 

− transport i gospodarka magazynowa: w Gorzowie Wielkopolskim 1899, Zielonej Górze 3576; 

− obsługa rynku nieruchomości: w Gorzowie Wielkopolskim 438, Zielonej Górze 405. 

Po prawej stronie infografiki przedstawiono wykres słupkowy przestawiający przeciętne miesięczne 
wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw według sekcji: 

− ogółem przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Gorzowie Wielkopolskim wyniosło 
5563,46 zł, w Zielonej Górze 6167,23 zł; 

W tym: 

− przemysł: w Gorzowie Wielkopolskim 6209,78 zł, Zielonej Górze 6208,64 zł; 

− budownictwo: w Gorzowie Wielkopolskim 6410,57 zł, Zielonej Górze 5544,18 zł; 

− handel i naprawa pojazdów samochodowych: w Gorzowie Wielkopolskim 5429,59 zł, Zielonej 
Górze 6265,09 zł; 

− transport i gospodarka magazynowa: w Gorzowie Wielkopolskim 5486,72 zł, Zielonej Górze 
6405,75 zł; 

− obsługa rynku nieruchomości: w Gorzowie Wielkopolskim 5412,31 zł, Zielonej Górze 5067,63 zł. 

https://zielonagora.stat.gov.pl/


Poniżej po lewej stronie przedstawiono podstawowe relacje ekonomiczne przedsiębiorstw 
niefinansowych, w których liczba pracujących przekracza 49 osób mających siedzibę w Gorzowie Wlkp. 
i w Zielonej Górze w okresie 01-09 2022 r. 

Wskaźnik poziomu kosztów z całokształtu działalności w Gorzowie Wlkp. wyniósł 97,9%. W Zielonej Górze 
wyniósł 94,2%. 

Wskaźnik rentowności obrotu netto w Gorzowie Wlkp. wyniósł 1,6%. W Zielonej Górze wyniósł 4,6%. 

Udział liczby przedsiębiorstw wykazujących zysk netto w ogólnej liczbie przedsiębiorstw w Gorzowie 
Wlkp. wyniósł 79,4%. W Zielonej Górze wyniósł 85,9%. 

Udział przychodów przedsiębiorstw wykazujących zysk netto w przychodach z całokształtu działalności 
w Gorzowie Wlkp. wyniósł 54,5%. W Zielonej Górze wyniósł 65,5%. 

Po prawej stronie przedstawiono stopę bezrobocia rejestrowanego, stan w dniu 31 grudnia 2022 r., która 
w Gorzowie Wlkp. wyniosła 2,2%, a w Zielonej Górze 2,5%. 

Poniżej po lewej stronie przedstawiono dane dotyczące mieszkań oddanych do użytkowania w Gorzowie 
Wlkp. i Zielonej Górze: 

− ogółem w Gorzowie Wlkp. oddano do użytkowania 523 mieszkania, w Zielonej Górze 1806; 

W tym budownictwo indywidualne: w Gorzowie Wlkp. 124 mieszkania, w Zielonej Górze 194, 

− przeciętna powierzchnia użytkowa  jednego mieszkania: w Gorzowie Wlkp. wyniosła 71,6 m2, 
a w Zielonej Górze 71,8 m2. 

W tym budownictwo indywidualne:  w Gorzowie Wlkp. 136,7 m2, w Zielonej Górze 137,2 m2. 

Po prawej stronie przedstawiono dane dotyczące liczby bezrobotnych zarejestrowanych, stan w dniu 31 
grudnia 2022 r. 

W Gorzowie Wlkp. liczba bezrobotnych zarejestrowanych ogółem wyniosła 1242, w tym kobiety 671. Na 
jedną ofertę pracy przypadało 5 osób. 

W Zielonej Górze liczba bezrobotnych zarejestrowanych ogółem wyniosła 1759, w tym kobiety 954. Na 
jedną ofertę pracy przypadało 6 osób. 

Poniżej, po lewej stronie przedstawiono wykres kolumnowy przedstawiający produkcję sprzedaną 
przemysłu w cenach stałych, gdzie analogiczny miesiąc poprzedniego roku =100 w Gorzowie Wlkp. 
i Zielonej Górze. 

Po prawej stronie przedstawiono wykres kolumnowy przedstawiający produkcję sprzedaną budownictwa, 
w tym produkcję budowlano-montażową, gdzie analogiczny miesiąc poprzedniego roku =100 w Gorzowie 
Wlkp. i Zielonej Górze. 


