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Podział administracyjny. Geografia
Administrative division. Geography

Udział powierzchni województwa w powierzchni kraju 
(stan w dniu 1 stycznia 2020 r.)

Share of voivodship’s area to the country area (as of 1st January 2020)

Długość granicy z województwami:
Length of borders with voivodships:

Podregiony 6 Subregions

Powiaty 19 Powiats

Miasta na prawach powiatu 3 Cities with powiat status

Gminy ogółem 182 Total gminas

miejskie 14 urban

miejsko-wiejskie 48 urban-rural

wiejskie 120 rural

Miasta 62 Towns

Miejscowości wiejskie 1951 Rural localities

Sołectwa 1915
Village administrator’s  
  offices

Struktura terytorialna w 2019 r. (stan w dniu 31 grudnia)
Territorial structure in 2019 (as of 31st December) 

Położenie geograficzne
Geographical location

Rozciągłość z południa na północ 1020’32” – 149 km
Extent from south to north
Rozciągłość z zachodu na wschód 2020’19” – 176 km
Extent from west to east

Najniżej położona miejscowość
Lowest locality
Nowa Wieś – przysiółek wsi Słupiec, gmina Szczucin, 
  powiat dąbrowski

Najwyżej położona miejscowość
Highest locality
Głodówka – przysiółek wsi Brzegi, gmina Bukowina
  Tatrzańska, powiat tatrzański

Ź r ó d ł o: dane Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.
S o u r c e: data of the Head Office of Geodesy and Cartography.

Ź r ó d ł o: dane Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.
S o u r c e: data of the Head Office of Geodesy and Cartography.
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Samorząd terytorialny
Local government 

a Bez radnych rad miast w miastach na prawach powiatu.
a Excluding councillors of city councils in cities with powiat status.

2015 2019

Rad gmina 2852 2863 Gmina councilsa

w tym kobiety 695 775 of which women

Rad powiatów 448 451 Powiat councils

w tym kobiety 83 101 of which women

Rad miast na prawach 
  powiatu 91 91

City councils in cities with     
  powiat status

w tym kobiety 21 23 of which women

Sejmiku wojewódzkiego 39 39 Voivodship regional council

w tym kobiety 7 9 of which women

Radni organów jednostek samorządu terytorialnego (stan w dniu 31 grudnia)
Councillors of organs of local government units (as of 31st December)

Struktura radnych w 2019 r. (stan w dniu 31 grudnia)
Structure of councillors in 2019 (as of 31st December)

Według wieku 
By age

Według poziomu wykształcenia
By educational level
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Ludność
Population

2015 2019

Ogółem w tys. 3373 3411 Total in thousands

mężczyźni 1637 1655 males

kobiety 1736 1755 females

W % ogółem: In % of total:

miasta 48,5 48,2 urban areas

wieś 51,5 51,8 rural areas

Kobiety na 100 mężczyzn 106 106 Females per 100 males

Ludność w wieku niepro- 
  dukcyjnym na 100 osób  
  w wieku produkcyjnym 60 65

Non-working age popula- 
  tion per 100 persons of  
  working age

mężczyźni 48 52 males

kobiety 74 80 females

Ludność na km2 222 225 Population per km2

Mediana wieku: Median age:

mężczyźni 37,2 38,7 males

kobiety 40,1 41,5 females

Ludność (stan w dniu 31 grudnia)
Population (as of 31st December)

Struktura ludności według ekonomicznych grup wieku (stan w dniu 31 grudnia)
Structure of population by economic age groups (as of 31st December)

a Na podstawie „Prognoza ludności na lata 2014–2050”.
a Based on ”Population projection 2014–2050”.



4

Ludność
Population 

Ludność według płci i wieku (stan w dniu 31 grudnia)
Population by sex and age (as of 31st December)

a Na podstawie „Prognoza ludności na lata 2014–2050”.
a Based on ”Population projection 2014–2050”.
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Ludność
Population

2015 2019

Małżeństwa 17457 17891 Marriages

Rozwody 4780 4708 Divorces

Urodzenia żywe 34721 36946 Live births

Zgony 31384 32981 Deaths

Przyrost naturalny 3337 3965 Natural increase

Ruch naturalny na 1000 ludności
Vital statistics per 1000 population

Małżeństwa 5,2 5,3 Marriages

Rozwody 1,4 1,4 Divorces

Urodzenia żywe 10,3 10,9 Live births

Zgony 9,3 9,7 Deaths

Przyrost naturalny 1,0 1,2 Natural increase

Ruch naturalny
Vital statistics

Indeks starościa (stan w dniu 31 grudnia)
Ageing ratioa (as of 31st December)

Przyrost naturalny na 1000 ludności
Natural increase per 1000 population

2015

2019

75

Małżeństwa rozwiązane  na 1000 
istniejących małżeństw

Marriages dissolved per 1000 
existing marriages

2015

2019

19,4

22,1

83

a Osoby w wieku 65 lat i więcej na 100 osób w wieku 0–14 lat.
a Persons at the age of 65 years and more per 100 persons at the age of 0–14. 

2015

2019

121

130
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Ludność
Population 

2015a 2019

Napływ 32295 41520 Inflow

Odpływ 29150 34648 Outflow

Saldo migracji 3145 6872 Net migration

Migracje wewnętrzne i zagraniczne ludności na pobyt stały
Internal and international migration of population for permanent residence

a Do obliczenia salda wykorzystano dane o migracjach wewnętrznych za 2015 r. i migracjach 
zagranicznych za 2014 r.
a For calculating net migration for 2015, data on internal migration for 2015 and data on inter-
national migration for 2014 were used.

Migracje wewnętrzne ludności na pobyt stały według wieku i płci w 2019 r.
Internal migration of population for permanent residence by sex and age in 2019

Kobiety
Females

Saldo migracji
Net migration

Mężczyźni
Males

Saldo migracji
Net migration
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Bezpieczeństwo publiczne
Public safety

2015 2019

Ogółem 69300 80015 Total

w tym przeciwko: of which against:

życiu i zdrowiu 1191 1293 life and health

bezpieczeństwu pow- 
  szechnemu i bezpie- 
  czeństwu w komunikacji 6119 5426

public safety and safety  
  in transport

wolności, wolności su-   
  mienia i wyznania 2090 2131

freedom, freedom of  
  conscience and religion

rodzinie i opiece 2038 3776 family and guardianship

mieniu 34866 37596 property

Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw w %
Rate of detectability of delinquents in ascertained crimes in %

Ogółem 67,1 79,2 Total

w tym przeciwko: of which against:

życiu i zdrowiu 77,7 83,6 life and health

bezpieczeństwu pow- 
  szechnemu i bezpie- 
  czeństwu w komunikacji 98,1 98,6

public safety and safety  
  in transport

wolności, wolności su-   
  mienia i wyznania 83,2 82,1

freedom, freedom of  
  conscience and religion

rodzinie i opiece 98,7 99,9 family and guardianship

mieniu 46,2 64,7 property

Przestępstwa stwierdzone przez Policję w zakończonych
postępowaniach przygotowawczych
Ascertained crimes by the Police in completed
preparatory proceedings

Ź r ó d ł o: dane Komendy Głównej Policji.
S o u r c e: data of the National Police Headquarters.

Wypadki drogowe
Road accidents

Wypadki drogowe
Road accidents

2015 2019

3839

Kolizje
Collisions

3136

2015 2019

27344 33861

Ź r ó d ł o: dane Komendy Głównej Policji.
S o u r c e: data of the National Police Headquarters.

Ofiary
Casualties

2015 2019

4817 3892

w tym śmiertelne/of which fatalities

2015 2019

198 176
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Rynek pracy
Labour market 

2015 2019

Aktywni zawodowo w tys. 1368 1487
Economically active persons
  in thousands

w tym kobiety 619 662 of which women

w tym w wieku produ-  
  kcyjnyma 1322 1437 of  which at working agea

pracujący 1270 1445 employed persons

bezrobotnib 98 42 unemployed personsb

Bierni zawodowo w tys. 1097 1155
Economically inactive  
  persons in thousands

w tym kobiety 670 714 of which women

Współczynnik aktywności  
  zawodowej w % 55,5 56,3 Economic activity rate in %

w tym kobiety 48,1 48,1 of which women

Wskaźnik zatrudnienia w % 51,5 54,7 Employment rate in %

w tym kobiety 44,5 46,6 of which women

Stopa bezrobocia w % 7,2 2,8 Unemployment rate in %

w tym kobiety 7,4 3,2 of which women

Aktywność ekonomiczna ludności w wieku 15 lat i więcej  
(przeciętne roczne)

Economic activity of the population aged 15 and more (annual average)

a, b W wieku: a – mężczyźni – 18–64 lata, kobiety – 18–59 lat, b – 15–74 lata.
Ź r ó d ł o: Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL).
a, b Aged: a – men – 18–64, women – 18–59, b – 15–74.
S o u r c e: Labour Force Survey (LFS).

Stopa bezrobocia ludności w wieku 15 lat i więcej według poziomu 
wykształcenia (przeciętne roczne)

Unemployment rate of population aged 15 and more by educational level  
(annual average)

Ź r ó d ł o: Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL).
S o u r c e: Labour Force Survey (LFS).



Rynek pracy
Labour market 

Struktura pracujących w sktorze przedsiębiorstwab według sekcji PKD 
Structure of employed persons in enterprise sectorab by NACE sections

Dynamika przeciętnej liczby zatrudnionych w sktorze przedsiębiorstwa

(rok poprzedni=100) 
Indices of average paid employment in enterprise sectora

(previous year=100)

a Dotyczy przedsiębiorstw o liczbie pracujących powyżej 9 osób.
a Concerns enterprises employing more than 9 persons.

a Stan w dniu 31 grudnia. b Dotyczy przedsiębiorstw o liczbie pracujących powyżej 9 osób.
a As of 31st December. b Concerns enterprises employing more than 9 persons.
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Rynek pracy
Labour market

2015 2019

Ogółem (stan w dniu 31 XII) 119601 62610 Total (as of 31 XII)

w tym kobiety 64189 35532 of which women

Nowo zarejestrowani 170029 109168 Newly registered

Wyrejestrowani 189455 118047 Removed

Oferty pracy 83904 91582 Job offers

Bezrobotni zarejestrowani   
  na 1 ofertę pracy  
  (stan w dniu 31 XII) 40 17

Registered unemployed   
  persons per job offer  
  (as of 31 XII)

Stopa bezrobocia rejestro- 
  wanego w %  
  (stan w dniu 31 XII) 8,3 4,1

Registered unemployment   
  rate in % (as of 31 XII)  

Bezrobotni zarejestrowani 
Registered unemployed persons

Struktura bezrobotnych zarejestrowanych (stan w dniu 31 grudnia)
Structure of registered unemployed persons (as of 31st December)

Według wieku
By age

Według stażu pracy
By work seniority

a Przedziały zostały domknięte prawostronnie.
Ź r ó d ł o: dane Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
a Intervals were shifted upward.
S o u r c e: data of the Ministry of Family, Labour and Social Policy.

Ź r ó d ł o: dane Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
S o u r c e: data of the Ministry of Family, Labour and Social Policy.
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Wynagrodzenia 
Wages and salaries 

2015 2019

Ogółem 3876,04 5151,08 Total

w tym: of which:

przemysł 4017,26 5114,59 industry

w tym przetwórstwo  
  przemysłowe 3825,12 4807,42

of which manufac-  
  turing

budownictwo 3701,08 4748,60 construction

handel; naprawa pojaz- 
  dów samochodowych∆ 3174,14 4289,89

trade; repair of motor  
  vehicles∆

transport i gospodarka  
  magazynowa 3125,08 3757,25

transportation and  
  storage

zakwaterowanie i gastro- 
  nomia∆ 2599,32 3450,41

accommodation and  
  catering∆

informacja i komunikacja 6909,01 9506,00
information and commu- 
  nication

działalność profesjonalna,  
  naukowa i techniczna 6347,68 7892,30

professional, scientific  
  and technical activities

administrowanie i działal- 
  ność wspierająca∆ 3055,20 4220,97

administrative and sup- 
  port service activities

Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto 
w sektorze przedsiębiorstwa w zł

Average monthly gross wages and salaries in enterprise sectora in PLN

a Dotyczy przedsiębiorstw o liczbie pracujących powyżej 9 osób.
a Concerns enterprises employing more than 9 persons.

Dynamika przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto 
w sektorze przedsiębiorstwa (rok poprzedni=100)

Indices of average monthly gross wages and salaries 
in enterprise sectora (previous year=100)

a Dotyczy przedsiębiorstw o liczbie pracujących powyżej 9 osób.
a Concerns enterprises employing more than 9 persons.

Średnie wynagrodzenie godzinowe brutto w zł:
Average hourly gross wages and salaries in PLN:

2015 2019

26,46 35,16

2015 2019

26,18 33,19

ogółem
total

przetwórstwo przemysłowe
manufacturing

11



Ceny
Prices

2015 2019

Ogółem 99,2 102,9 Total

w tym: of which:

żywność i napoje bezal- 
  koholowe 98,6 104,7

food and non-alcoholic 
      beverages

napoje alkoholowe  
  i wyroby tytoniowe 101,3 102,7

alcoholic beverages and  
  tobacco

odzież i obuwie 95,8 100,3 clothing and footwear

mieszkanie 100,6 102,1 housing

zdrowie 102,0 104,1 health

transport 90,9 100,8 transport

rekreacja i kultura 101,3 103,8 recreation and culture

edukacja 100,5 102,9 education

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (rok poprzedni=100)
Price indices of consumer goods and services (previous year=100)

Przeciętne ceny uzyskiwane przez rolników na targowiskach
Average market-place prices received by farmers

pszenica
wheat

2015 2019

77,04

żyto
rye

ziemniaki jadalne (bez wczesnych)
potatoes (excluding edible early 
kinds)

owies
oats

90,45

2015 2019

71,15 82,49

2015 2019

66,99 78,37

2015 2019

74,51 173,21

Ziarno  zbóż (bez siewnego) – za 1 dt w zł:
Cereal grain (excluding sowing seed) – per dt in PLN:

krowa dojna
dairy cow

2015 2019

2629

jałówka 1-roczna
one-year heifer

koń roboczy
farm horse

prosię na chów
piglet

3014

2015 2019

2030 2114

2015 2019

172,19 237,18

2015 2019

6167 6667

Zwierzęta gospodarskie – za 1 szt. w zł:
Livestock – per head in PLN:

12



Ceny
Prices

Ceny detaliczne wybranych towarów (w zł)
Retail prices of selected goods (in PLN)

Chleb pszenno-żytni – za 0,5 kg
Wheat-rye bread – per 0.5 kg

Mleko krowie spożywcze o zawar- 
  tości tłuszczu 3–3,5%, sterylizowa- 
  ne – za 1 l
Cows’ milk, fat content 3–3.5%, sterili- 
  sed – per 1 l

Masło świeże o zawartości tłuszczu    
  ok. 82,5% – za 200 g
Fresh butter, fat content about  
  82.5% – per 200 g

Jaja kurze świeże – za 1 szt.
Hen eggs, fresh – per piece

Jabłka – za 1 kg
Apples – per kg

Benzyna silnikowa bezołowiowa 
95-oktanowa – za 1 l
Unleaded 95 octane motor petrol   
  – per l

Zimna woda z miejskiej sieci wodo- 
  ciągowej – za 1 m3

Cold water from municipal water 
  -system – per m3

Mięso wołowe z kością – rostbef lub  
  antrykot – za 1 kg
Beef meat, bone-in – roast beef or  
  entrecote – per kg

Kurczęta patroszone – za 1 kg
Disembowelled chicken – per kg

Kawa naturalna mielona – za 250 g 
Natural coffee ground – per 250 g

2015 2019

2,43 2,41

2015 2019

6,84 7,68

2015 2019

4,63 5,00

2015 2019

4,02 4,43

2015 2019

4,28 5,50

2015 2019

0,47 0,61

2015 2019

25,27 27,85

2015 2019

7,02 7,56

2015 2019

2,29 2,71

2015 2019

2,83 2,67
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Gospodarstwa domowe
Households

2015 2019

Przeciętny miesięczny  
  dochód rozporządzalny na  
  1 osobę w zł 1305,45 1773,08

Average monthly available  
  income per capita in PLN

w tym dochód do  
  dyspozycji 1269,38 1742,81

of which disposable  
  income

w tym: of which:

z pracy najemnej 700,09 981,11 from hired work
z pracy na własny  
  rachunek 127,16 186,63 from self-employment
ze świadczeń z ubez- 
  pieczeń społecznych  
  i świadczeń pozostałych 388,89 534,13

from social security bene- 
  fits and other assistance  
  benefits

Przeciętne miesięczne  
  wydatki na 1 osobę w zł 985,77 1077,73

Average monthly expen- 
  ditures per capita in PLN

Przeciętne miesięczne spożycie wybranych artykułów żywnościowych na  
1 osobę w gospodarstwach domowych 

Average monthly consumption of selected foodstuffs per capita  
in households

Pieczywo i produkty zbożowe w kg 
Bread and cereals in kg

Mięso w kg
Meat in kg

Ryby i owoce morza w kg 
Fish and seafood in kg

Mleko w l
Milk in l

Jaja w szt.
Eggs in pcs

Oleje i tłuszcze w kg
Oils and fats in kg

Owoce w kg
Fruit in kg

Warzywa w kg
Vegetables in kg

Podstawowe dane o gospodarstwach domowych 
Basic data on households

2015 2019

3,47 3,54

2015 2019

8,51 7,00

2015 2019

12,43 10,94

2015 2019

1,14 0,94

2015 2019

0,31 0,22

2015 2019

3,39 2,90

2015 2019

6,33 5,16

2015 2019

4,88 4,64
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Mieszkania 
Dwellings

2015 2019

Ogółem 14600 21751 Total

miasta 8419 15524 urban areas

wieś 6181 6227 rural areas

Izby 63000 79834 Rooms

Izby na 1000 ludności 18,7 23,4 Rooms per 1000 population

Powierzchnia użytkowa  
  mieszkań w tys. m2 1553 1922

Useful floor area of  
  dwellings in thousand m2

Przeciętna powierzchnia  
  użytkowa 1 mieszkania  
  w m2 106,4 88,3

Average useful floor area of 
  dwelling in m2

miasta 75,4 65,0 urban areas

wieś 148,7 146,4 rural areas

Mieszkania, których budo- 
  wę rozpoczęto 19373 22525

Dwelling, which construc- 
  tion has begun

Mieszkania, na realizację  
  których wydano pozwo- 
  lenia lub dokonano  
  zgłoszenia z projektem  
  budowlanym 17323 23108

Dwellings for which permits  
  have been granted or which   
  have been registered with    
  a construction project

Mieszkania oddane do użytkowania
Dwellings completed

Mieszkania oddane do użytkowania
Dwellings completed

powierzchnia użytkowa mieszkania 
useful floor area per dwelling

liczba izb w mieszkaniu
number of rooms per dwelling

Indywidualne
Private

Przeciętna w 2019 r.:
Average in 2019:

Przeznaczone na sprzedaż 
lub wynajem

For sale or rent

Komunalne
Municipal

Na 1000 ludności
Per 1000 population

2015 2019

Na 1000 zawartych małżeństw
Per 1000 marriages contracted

6,4

2015 2019

12164,3 836
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Infrastruktura
Infrastructure

2015 2019

Sieć w km: Network in km:

wodociągowa rozdzielcza 19787 21292 water supply distribution

kanalizacyjnaa 15050 16747 sewagea

Przyłącza prowadzące do  
  budynków mieszkalnych  
  w szt.:

Connections leading to resi-  
  dential buildings in pcs:

wodociągowe 458790 495881 water supply

kanalizacyjnea 289292 337404 sewagea

Podstawowe urządzenia komunalne (stan w dniu 31 grudnia)
Basic municipal installations (as of 31st December)

a Siec rozdzielcza i kolektory.
a Distribution network and collectors.

Zużycie w gospodarstwach domowych na 1 mieszkańca:
Consumption in households per capita:

Ścieżki rowerowe
(stan w dniu 31 grudnia)

Bicycle lanes 
(as of 31st December)

Woda dostarczona do gospodarstw   
  domowych w dam3

Water supplied to households  
  in dam3

2015 2019

Ścieki odprowadzone z gospo- 
  darstw domowych w dam3

Wastewater discharged from  
  households in dam3

95681

wody z wodociągów w m3

water from water supply system  
  in m3

2015 2019

gazu z sieci w kWh
gas from gas supply network in kWh

28,1

2015 2019

82428

2015 2019

151026,8 1292

90313 74738
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Kultura
Culture 

Biblioteki publiczne (z filiami)ab 
Public libraries (with branches)ab

Księgozbióra w tys. wol.
Collectiona in thousand vol.

2015 2019

Czytelnicyb w tys.
Borrowersb in thousands

2015 2019

Wypożyczeniab na  
  1 czytelnika w wol.
Loansb per borrower in vol.

2015 2019

Muzea i oddziały muzealnea 

Museums with branchesa

Muzealia w tys. szt.ab

Museum exhibits   
  in thousand pcsab

Wystawy czasowe
Temporary exhibitions

Zwiedzający w tys.
Visitors in thousands

a Stan w dniu 31 grudnia. b Łącznie z punktami bibliotecznymi.
a As of 31st December. b Including library service points.

a Stan w dniu 31 grudnia. b Do 2016 r. w jednostkach inwentarzowych. 
a As of 31st December. b Until 2016 in inventory units.

Teatry i instytucje muzyczneab 

Theatres and music institutionsab

Przedstawienia i koncertyc

Performances and concertsc

Widzowie i słuchaczec    
  w tys.
Audiencec in thousands

Miejsca na widowni   
  w stałej salib

Seats in fixed hallsb

a Posiadające własny, stały zespół artystyczny. b Stan w dniu 31 grudnia. c Według siedziby. 
a Possessing own permanent artistic ensemble. b As of 31st December. c According to the seat.

Seanse w tys.
Screenings in thousands

Widzowie w tys.
Audience in thousands

Widzowie na 1 seans
Audience per screening

a Stan w dniu 31 grudnia. 
a As of 31st December. 

Kina stałea 

Indoor cinemasa

2015 2019

725 714

11033 11181 665 664 15,0 14,7

2015 2019

134 135

2015 2019 2015 2019 2015 2019

4573 5311 582 626 8891 11127

2015 2019

18 22

2015 2019 2015 2019 2015 2019

5635 6281 1143 1256 7685 8055

2015 2019

45 45

2015 2019 2015 2019 2015 2019

183 199 4088 5384 22 27
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Turystyka
Tourism

2015 2019a

Turystyczne obiekty  
  noclegoweb 1448 1546

Tourist accommodation  
  establishmentsb

w tym hotele 315 391 of which hotels

Miejsca noclegoweb 90304 104921 Number of bedsb

w tym całoroczne 79047 95020 of which year-round

w tym hotele 34775 45516 of which hotels

Korzystający z noclegów  
  w tys. 4075 5597

Tourists accommodated in  
  thousands

w tym w hotelach 2670 3725 of which in hotels

w tym turyści zagraniczni 1218 1684 of which foreign tourists

Udzielone noclegi w tys. 10943 14856 Overnight stays in thousands

w tym w hotelach 5658 8171 of which in hotels

w tym turyści zagraniczni 2941 4105 of which foreign tourists

Baza noclegowa turystyki
Tourist accommodation establishments

a Dane uwzględniają jednostki, które odmówiły udziału w badaniu. b Stan w dniu 31 lipca.
a Data include units which have refused to participate in the survey. b As of 31st July.

Turyści zagraniczni korzystający z obiektów noclegowych według miejsca 
stałego zamieszkania w 2019 r.

Foreign tourists accommodated in tourist accommodation establishments by 
place of permanent residence in 2019

Stopień wykorzystania miejsc  
  noclegowych
Occupancy rate of bed places

2015 2019

37,9% 43,0%

Stopień wykorzystania pokoi
Occupancy rate of rooms

2015 2019

53,0% 57,7%
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Stan i ochrona środowiska
Environmental protection

Ochrona środowiska
Enviromential protection

a Stan w końcu roku; na składowiskach (hałdach, stawach osadowych) własnych. b Na pod-
stawie szacunków.
a As of the end of year; on own landfills (heaps, settling ponds). b Estimated data.

2015 2019

Emisja zanieczyszczeń na  
  1 km2 w t:

Emission of pollutants per  
  1 km2 in t:

pyłowych 0,2 0,1 particulates

gazowych (bez CO2) 6,8 4,7 gases (excluding CO2)

Stopień redukcji wytworzo- 
  nych zanieczyszczeń w %:

Reduction of pollutants  
  generated in %:

pyłowych 99,6 99,7 particulates

gazowych (bez CO2) 51,1 56,5 gases (excluding CO2)

Odpady dotychczas składo-
  wane (nagromadzone)b 
  w tys. t 113535 124368

Waste landfilled up to 
  now (accumulated)b in  
  thousand t:

Odpady wytworzone  
  (w ciągu roku; z wyłącze-
  niem odpadów komunal-
  nych) na 1 km2 w t 399,7 428,8

Waste generated (during  
  the year; excluding munici-   
  pal waste) per 1 km2 in t

Odpady wytworzoneab

Waste generatedab

2015 2019

6069 6511

W tys. ton
In thousand tonnes

Przekazane innym odbiorcom
Transferred to other recipients 33,8% 37,3%

Poddane odzyskowic

Recoveredc 61,5% 55,5%

Magazynowane czasowo
Temporarily stored 2,1% 2,9%

Unieszkodliwionec

Disposedc 2,6% 4,3%

Struktura odpadów wytworzonych
Structure of waste generated

2015 2019

a Z wyłączeniem odpadów komunalnych. b Dane szacunkowe. c We własnym zakresie przez 
wytwórcę.
a Excluding municipal waste. b Estimated data. c By waste producer on site.
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Stan i ochrona środowiska
Environmental protection

Powierzchnia w ha
Area in ha

ogółem
total

pod ochroną ścisłąb

strictly protectedb

Ogółem/Total 38062 18670

Tatrzańskic 21197 12609

Gorczańskic 7038 3617

Babiogórskic 3393 1282

Pienińskic 2372 744

Ojcowskic 2163 292

Magurskide 1899 125

Parki narodowea w 2019 r. (stan w dniu 31 grudnia)
National parksa in 2019 (as of 31st December)

a Uszeregowane malejąco według powierzchni ogółem w województwie. b Powierzchnia, na 
której chroniona jest cała przyroda i jest całkowicie zaniechana bezpośrednia ingerencja czło-
wieka. c Z siedzibą Dyrekcji Parków na terenie województwa małopolskiego. d Powierzchnia 
parku w granicach województwa małopolskiego. e Siedziba Dyrekcji Parku na terenie woje-
wództwa podkarpackiego.
a Listed according to decreasing grand total area in the voivodship. b The area in which all 
forms of nature are protected and direct human interference is entirely abandoned. c With 
the head office of the Parks Direction in Małopolskie Voivodship. d Area of the park within the 
borders of Małopolskie Voivodship. e The head office of the Park Direction in Podkarpackie 
Voivodship.

Pojedyncze drzewa
Individual trees

2015 2019

1688 1673

Grupa drzew
Tree clusters

2015 2019

220 227

Pomniki przyrody (stan w dniu 31 grudnia)
Monuments of nature (as of 31st December)

Aleje
Alleys

2015 2019

24 29

Głazy narzutowe i inne
Erratic boulders and others

2015 2019

258 264

Powierzchnia o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chroniona  
w tys. ha (stan w dniu 31 grudnia)
Area of special nature value under legal protection in thousand ha  
(as of 31st December)

2015 2019

804,6 804,4
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Rolnictwo 
Agriculture

Powierzchnia użytków rolnych według rodzaju użytkówa w tys. ha
Agricultural land area by land typea in thousand ha

a Stan w czerwcu; według siedziby użytkownika.
a As of June; by the official residence of the land user.

2015 2019

Użytki rolne ogółem 537,5 570,9 Agricultural land

Użytki rolne w dobrej  
  kulturze rolnej 528,8 567,1

Agricultural land in good  
  agricultural condition

pod zasiewami 313,0 302,8 sown area

grunty ugorowane 6,1 8,8 fallow land

uprawy trwałe 10,8 10,8 permanent crops

w tym sady 10,1 10,0 of which orchards

ogrody przydomowe 2,5 3,8 kitchen gardens

łąki trwałe 174,5 221,5 permanent meadows

pastwiska trwałe 21,9 19,5 permanent pastures

Pozostałe 8,7 3,8 Other agricultural land

Lasy i grunty leśne 69,5 70,2 Forests and forest land

Pozostałe grunty 56,4 46,2 Other land

Struktura zbiorów w 2019 r.
Structure of production in 2019

kapusta
cabbages

kalafior
cauliflowers

marchew
carrots

cebula
onions

buraki ćwikłowe
beetroots

ogórki
cucumbers

pomidory
tomatoes

pozostałe
other

Warzywa gruntowe/Ground vegetables

jabłka
apples

śliwy
plums

grusze
pears

pozostałe
other

Owoce z drzewa/Tree fruits

truskawki i poziomki
strawberries and wild 

strawberries    

porzeczki
currants

maliny
raspberries

pozostałe
other

Owoce z krzewów owocowych i plantacje jagodowe
Fruit from fruit bushes and berry plantations
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Społeczeństwo informacyjne
Information society

2015 2019

Komputeryb 91,4 96,9 Computersb

Dostęp do Internetu 90,8 96,6 Internet access

Dostęp do Internetu przez  
  łącza szerokopasmowec 90,8 96,6

Internet access via broad- 
  band connectionc

w tym mobilne 58,1 75,0 of which mobile

Własna strona internetowa 62,8 71,2 Own website

Przedsiębiorstwaa wykorzystujące wybrane technologie informacyjne
w % ogółu przedsiębiorstw
Enterprisesa using selected information technologies in % of total enterprises

a Dane dotyczą podmiotów gospodarczych, w których liczba pracujących przekracza 9 osób. 
b Stacjonarne i przenośne, np. laptopy (notebooki); dane nie obejmują komputerów zintegro-
wanych na jednej płycie montażowej, komputerów służących do sterowania i regulacji proce-
sów technologicznych. c Obejmuje także mobilne łącze w technologii 3G.
a Data concern economic entities employing more than 9 persons. b Desktop and portable 
computers e.g. laptops (notebooks); data do not include computers integrated to other ma-
chines or devices on the same assembly board, computers used for the control and regulation 
of technological processes. c Includes mobile connection via 3G technology.

Częstotliwość korzystania z Internetu w ciągu ostatnich 3 miesięcy przez osoby 
w wieku 16-74 lata w 2019 r.

Frequency of the Internet usage during the last 3 months by people aged  
16–74 in 2019

Codziennie lub prawie codziennie
Every day or almost every day

Przynajmniej raz w tygodniu
At last once a week

Rzadziej niż raz w tygodniu
Less than once a week

Regularnie
Regularly
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Ochrona zdrowia i pomoc społeczna
Health care and social welfare

2015 2019

Przychodniea 1817 1924 Outpatients departmentsa

Praktyki lekarzy i lekarzy  
  dentystówa 189 141

Doctors and dentists  
  practicesa

Porady udzielone w tys. 28107 29112
Consultations provided  
  in thousands

lekarskie 24685 25589 medical

stomatologiczne 3423 3523 dental

Ambulatoryjna opieka zdrowotna
Outpatient health care

a Stan w dniu 31 grudnia.
a As of 31st December.

2015 2019

Żłobki, oddziały żłobkowe  
  i kluby dziecięcea 210 471

Nurseries, nursery wards  
  and children’s clubsa

miejsca 7099 16184 places

dzieci przebywające  
  w ciągu roku 10015 21864

children staying during  
  the year

Rodziny zastępczea 2122 1923 Foster familiesa

Dzieci w rodzinach zastęp- 
  czychab 2436 2189 Children in foster familiesab

Domy i zakłady pomocy  
  społeczneja 160 166

Social welfare homes and  
  facilitiesa

miejsca 10468 10785 places

mieszkańcy 9990 10280 residents

Opieka społeczna
Social welfare

a Stan w dniu 31 grudnia. b Dzieci do lat 18.
a As of 31st December. b Children up to age of 18.

2015 2019

136 131

Krwiodawcy na 10 tys. ludności
Blood donors per 10 thousand  
population

2015 2019

1416 1899

Kadra medyczna pracująca w zespo-
łach ratownictwa medycznegoa

Medical personnel working in emer-
gency rescue teamsa

2015 2019

8 9

Udzielone porady na 1 mieszkańca
Consultations provided per capita

2015 2019

2958 3212

Liczba ludności na 1 aptekę 
ogolnodostępnąa

Population per generally available 
pharmacya

a Stan w dniu 31 grudnia.
a As of 31st December.
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Przemysł
Industry

2015 2019

Ogółem (ceny bieżące)  
  w mln zł 81028 110391

Total  (current prices) in  
  million PLN

na 1 mieszkańca 24039 32421 per capita

Udział produkcji sprzedanej  
  przetwórstwa przemysło-
  wego w produkcji sprze- 
  danej przemysłu (ceny  
  bieżące) w % 85,8 81,7

Share of sold production of  
  manufacturing in sold pro- 
  duction of industry (current  
  prices) in %

Przeciętne zatrudnienie  
  w przemyśle w tys. 180,0 213,6

Average paid employment  
  in industry in thousands

Przeciętne wynagrodzenie  
  brutto w przemyśle w zł 4017,26 5114,59

Average gross wages and  
  salaries in industry in PLN

Produkcja sprzedana przemysłua 
Sold production of industrya

Struktura produkcji sprzedanej przetwórstwa przemysłowego według działówa 
(ceny bieżące)

Structure of sold production of manufacturing by divisionsa (current prices)

a Dane dotyczą podmiotów gospodarczych, w których liczba pracujących przekracza 9 osób.
a Data concern economic entities employing more than 9 persons.

Produkcja sprzedana przemysłua 
na 1 zatrudnionego (ceny bieżące)
Sold production of industrya

per 1 employed person (current prices)

2015 2019

450,2 516,9

a Dane dotyczą podmiotów gospodarczych, w których liczba pracujących przekracza 9 osób.
a Data concern economic entities employing more than 9 persons.

24



Budowictwo
Construction 

2015 2019
Ogółem (ceny bieżące)  
  w mln zł 15640 22950

Total (current prices)   
  in million PLN

Udział produkcji budowlano- 
  -montażowej w produkcji 
  sprzedanej budownictwa 
  (ceny bieżące) w % 57,3 46,4

Share of construction and  
  assembly production in sold  
  production of construction  
  (current prices) in %

Przeciętne zatrudnienie  
  w budownictwie w tys. 37,3 43,6

Average paid employment  
  in construction in thousands

Przeciętne wynagrodzenie  
  brutto w budownictwie  
  w zł 3701,08 4748,60

Average gross wages and  
  salaries in construction  
  in PLN

Produkcja sprzedana budownictwaa

Sold production of constructiona

2015 2019
Ogółem (ceny bieżące)  
  w mln zł 8961 10637

Total (current prices) in  
  million PLN

Budowa budynków∆ 3330 3987 Construction of buildings
Budowa obiektów inżynierii  
  lądowej i wodnej∆ 3399 3901 Civil engineering
Roboty budowlane specja- 
  listyczne 2232 2748

Specialised construction  
  activities

Produkcja budowlano-montażowaa

Construction and assembly productiona

Struktura produkcji budowlano-montażowej według działów PKDa (ceny bieżące)
Structure of construction and assembly production by NACE divisionsa  

(current prices)

a Dane dotyczą podmiotów gospodarczych, w których liczba pracujących przekracza 9 osób.
a Data concern economic entities employing more than 9 persons.

a Dane dotyczą podmiotów gospodarczych, w których liczba pracujących przekracza 9 osób.
a Data concern economic entities employing more than 9 persons.

a Dane dotyczą podmiotów gospodarczych, w których liczba pracujących przekracza 9 osób.
a Data concern economic entities employing more than 9 persons.

Produkcja sprzedana budownictwaa 
na 1 zatrudnionego (ceny bieżące)
Sold production of constructiona 
per 1 employed person (current prices)

2015 2019

419,2 526,5
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Handel
Trade

Sprzedaż detaliczna według wybranych grup rodzajów działalności  
przedsiębiorstwa w % ogółem

Retail sales by selected groups of enterprises activitya in % of total
Pojazdy samochodowe, motocy- 
  kle, części
Motor vehicles, motorcycles, parts

2015 2019

11,1

Paliwa stałe, ciekłe i gazowe
Solid, liquid and gaseous fuels

2015 2019

15,012,9 17,9

a Dane dotyczą przedsiębiorstw handlowych i niehandlowych, w których liczba pracujących 
przekracza 9 osób.
a Data concern trade and non-trade enterprises employing more than 9 persons.

Żywność, napoje i wyroby   
  tytoniowe
Food, beverages and tobacco   
  products

2015 2019

42,9

Farmaceutyki, kosmetyki, sprzęt  
  ortopedyczny
Pharmaceuticals, cosmetics, ortho- 
  paedic equipment

2015

4,734,5

2019

7,4

Tekstylia, odzież, obuwie
Textiles, clothing, footwear

2015 2019

7,6

Meble, rtv, agd
Furniture, radio, TV and household  
  appliances

2015

2,38,6

2019

2,5

Prasa, książki, pozostała sprzedaż w niewyspecjalizowanych sklepach
Newspapers, books, other sale in non-specialized stores

2015 2019

5,9 5,7

Dynamika sprzedaży detalicznej i hurtowej towarówa (ceny bieżące)
(rok poprzedni=100)

Indices of retail and wholesale of goodsa (current prices)
(previous year=100)

a Dane dotyczą przedsiębiorstw handlowych i niehandlowych, w których liczba pracujących 
przekracza 9 osób.
a Data concern trade and non-trade enterprises employing more than 9 persons.
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Finanse przedsiębiorstw. Inwestycje
Finances of enterprises. Investments

2015 2019

Przychody ogółem w mln zł 178904 225790
Total revenues in million  
  PLN 

Koszty ogółem w mln zł 169344 213185 Total costs in million PLN

Wyniki finansowe w mln zł:
Financial results in million  
  PLN:

brutto 9561 12605 gross

netto 8442 10687 net

Wskaźniki w %: Indicators and rates in %:

poziomu kosztów 94,7 94,4 cost level

rentowności sprzedaży  
  brutto 4,9 5,3 gross sales profitability   

rentowności obrotu: turnover profitability:

brutto 5,3 5,6 gross

netto 4,7 4,7 net

płynności finansowej:
financial liquidity  
  indicator of:

I stopnia 36,1 36,1 the first degree

II stopnia 99,0 96,6 the second degree

Wyniki finansowe przedsiębiorstwa

Financial results of enterprisesa

a Dane dotyczą przedsiębiorstw niefinansowych, w których liczba pracujących przekracza 49 osób.
a Data concern non-financial entities employing more than 49 persons.

Ogółem
Total

2015 2019

8442

Budynki i budowle
Buildings and structures

2015 2019

362411191 5211

Nakłady inwestycyjnea w mln zł (ceny bieżące)
Investment expendituresa in million PLN (current prices)

Maszyny, urządzenia techniczne  
  i narzędzia
Machinery, technical equipment  
  and tools

2015 2019

3946

Środki transportu
Transport equipment

2015 2019

8505154 778

a Dane dotyczą przedsiębiorstw niefinansowych, w których liczba pracujących przekracza 49 osób.
a Data concern non-financial entities employing more than 49 persons.
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Finanse publiczne
Public finance

2015 2019

Budżety gmina Budgets of gminasa

Dochody w mln zł 7957 12533 Revenue in million PLN

w tym dochody własne  
  w % ogółem 44,1 38,1

of which own revenue in  
  % of total

Wydatki w mln zł 7908 12643 Expenditure in million PLN

w tym majątkowe w %  
  ogółem 19,6 16,8

of which property in %  
  of total

Budżety powiatów i miast  
  na prawach powiatu

Budgets of powiats and   
  cities with powiat status

Dochody w mln zł 7174 9852 Revenue in million PLN

w tym dochody własne  
  w % ogółem 55,8 55,6

of which own revenue in  
  % of total

Wydatki w mln zł 7285 10095 Expenditure in million PLN

w tym majątkowe w %  
  ogółem 16,7 15,5

of which property in %  
  of total

Budżet województwa Budget of the voivodship

Dochody w mln zł 1137 1418 Revenue in million PLN

w tym dochody własne  
  w % ogółem 43,6 56,7

of which own revenue in  
  % of total

Wydatki w mln zł 1108 1334 Expenditure in million PLN

w tym majątkowe w %  
  ogółem 38,0 30,4

of which property in %  
  of total

Dochody i wydatki jednostek samorządu terytorialnego
Revenue and expenditure of local government units

a Bez dochodów i wydatków gmin mających również status miasta na prawach powiatu.
a Excluding revenue and expenditure of gminas which are aslo cities with powiat status.

Dochody i wydatki budżetów jednostek samorządu terytorialnego  
na 1 mieszkańca w 2019 r.

Revenue and expenditure of local government units budgets per capita in 2019

a Bez dochodów i wydatków gmin mających również status miasta na prawach powiatu.
a Excluding revenue and expenditure of gminas which are also cities with powiat status.
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Podmioty gospodarki narodowej
Entities of the national economy

Podmioty gospodarki narodoweja według form organizacyjno-prawnych 
(stan w dniu 31 grudnia) 
Entities of the national economya by organizational and legal forms  
(as of 31st December)

2015 2019

Ogółem 363883 409849 Total

w tym: of which:

spółdzielnie 1137 777 co-operatives

spółki handlowe 36083 44357 commercial companies

fundacje 1995 2761 foundations
stowarzyszenia i organiza- 
  cje społeczne 9699 10438

associations and social  
  organizations

osoby fizyczne prowa-  
  dzące działalność gos- 
  podarczą 265355 300589

natural persons conduc- 
  ting economic activity

Podmioty nowo wpisane 33200 36738 Entities newly entered

Podmioty wykreślone 25870 18046 Entities deleted

a Bez osób prowadzących gospodarstwa indywidualne w rolnictwie.
a Excluding persons tending private farms in agriculture.

Dynamika podmiotów nowo wpisanycha i wykreślonycha (rok poprzedni=100)
Indices of newly entereda and deleted entitiesa (previous year=100)

a Bez osób prowadzących gospodarstwa indywidualne w rolnictwie.
a Excluding persons tending private farms in agriculture.

Podmioty gospodarki narodoweja według przewidywanej  
liczby pracujących (stan w dniu 31 grudnia) 
Entities of the national economya by expected number of employed persons
(as of 31st December)

2015 2019

0–9 347983 395093 0–9

10–49 13171 12177 10–49

50–249 2383 2241 50–249

250–999 289 285 250–999

1000 i więcej 57 53 1000 and more

a Bez osób prowadzących gospodarstwa indywidualne w rolnictwie.
a Excluding persons tending private farms in agriculture.

29



Wybrane dane o powiatach w 2019 r.
Selected data on powiats in 2019
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a Stan w dniu 31 grudnia.
a As of 31st December.

a Stan w dniu 31grudnia.
a As of 31st December.

Wybrane dane o powiatach w 2019 r.
Selected data on powiats in 2019

a Stan w dniu 31grudnia.
a As of 31st December.
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Wybrane dane o powiatach w 2019 r.
Selected data on powiats in 2019

a Stan w dniu 31grudnia.
a As of 31st December.
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a Stan w dniu 31 grudnia.
a As of 31st December.

Wybrane dane o powiatach w 2019 r.
Selected data on powiats in 2019
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Województwo na tle kraju w 2019 r.
Voivodship and the country in 2019

a Stan w dniu 31 grudnia.
a As of 31st December.
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Województwo na tle kraju w 2019 r.
Voivodship and the country in 2019

a Dotyczy przedsiębiorstw o liczbie pracujących powyżej 9 osób.
a Concerns enterprises employing more than 9 persons.

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstwa 
Average paid employment in enterprise sectora

a Dotyczy przedsiębiorstw o liczbie pracujących powyżej 9 osób. b Stan w dniu 31 grudnia.
a Concerns enterprises employing more than 9 persons. b As of 31st December.
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Województwo na tle kraju w 2019 r.
Voivodship and the country in 2019

a Dotyczy przedsiębiorstw o liczbie pracujących powyżej 9 osób.
a Concerns enterprises employing more than 9 persons.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstwa 
Average monthly gross wages and salaries in enterprise sectora

a Dotyczy przedsiębiorstw o liczbie pracujących powyżej 9 osób. 
a Concerns enterprises employing more than 9 persons. 
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Województwo na tle kraju w 2019 r.
Voivodship and the country in 2019

a Stan w dniu 31 grudnia.
a As of 31st December.

a Stan w dniu 31 grudnia.
a As of 31st December.

a Stan w dniu 31 grudnia.
a As of 31st December.
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Województwo na tle kraju w 2019 r.
Voivodship and the country in 2019

Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania 
Average useful floor area per dwelling

38



Województwo na tle kraju w 2019 r.
Voivodship and the country in 2019
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Podmioty gospodarki narodowej na 1000 ludności w wieku produkcyjnyma

Entities of the national economy per 1000 persons at working agea

Województwo na tle kraju w 2019 r.
Voivodship and the country in 2019

a Stan w dniu 31 grudnia.
a As of 31st December.

a Stan w dniu 31 grudnia.
a As of 31st December.
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Znaki umowne
Symbols

kreska (–) zjawisko nie wystąpiło
magnitude zero

zero (0,0) zjawisko istniało w wielkości mniejszej od 0,05
magnitude not zero, but less than 0.05 of a unit

znak ∆

oznacza, że nazwy zostały skrócone w stosunku  
do obowiązującej klasyfikacji
categories of applied classification are presented  
in abbreviated from

„w tym”
“of which”

oznacza, że nie podaje się wszystkich składników sumy
indicates that not all elements of the sum are given

Ważniejsze skróty
Main abbreviations

zł
PLN

złoty
zloty

tys. tysiąc

mln milion

kg kilogram
kilogram

dt decytona
decitonne

t tona
tonne

l litr
litre

ha hektar
hectare

m2 metr kwadratowy
square metre

m3 metr sześcienny
cubic metre

km kilometr 
kilometre

km2 kilometr kwadratowy
square kilometre

szt.
pcs

sztuka
piece

PKD Polska Klasyfikacja Działalności
NACE classification
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Uwaga.
W publikacji, ze względu na jej charakter, pominięto lub uproszczono wyjaśnie-
nia, szczegółowe uwagi i notki dotyczące metodologii, źródeł informacji itp., za-
mieszczane w innych publikacjach US.

Note.
Due to the character of this publication, detailed comments and notes concer-
ning the methodology, sources of information etc., were ommitted and were 
placed in other SO publications.

Ze względu na elektroniczną technikę przetwarzania danych w niektórych przy-
padkach sumy składników mogą różnić się od podanych wielkości „ogółem”.

Due to the electronic method of data processing, in some cases sums of compo-
nents can differ from the amount given in the item “total”.

Niektóre dane za 2019 r. mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie w następ-
nych opracowaniach US.

Some data for 2019 have a preliminary character and may change in subsequent 
SO elaborations.
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Termin 

Powszechny Spis Rolny odbywa się w całej  Polsce od 1 września do 30 listopada 
2020 r. według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r. 

Metody zbierania danych w spisie

Użytkownicy gospodarstw rolnych udzielają informacji poprzez:
•	 samospis na stronie internetowej GUS,
•	 odpowiedzi w wywiadzie telefonicznym przeprowadzanym przez rachmistrza 

telefonicznego,
•	 odpowiedzi w wywiadzie bezpośrednim przeprowadzanym przez rachmistrza 

terenowego, który odwiedzi gospodarstwo rolne.

Dane zbierane w spisie

Pytania dotyczą m.in. osoby kierującej gospodarstwem rolnym, położenia gospo-
darstwa na obszarach o ograniczeniach naturalnych, osobowości prawnej, typu 
własności użytków rolnych, produkcji ekologicznej, rodzaju użytkowanych gruntów, 
powierzchni zasiewów według upraw, powierzchni nawadnianej, zużycia nawo-
zów mineralnych i organicznych, pogłowia zwierząt gospodarskich według grup 
wiekowo-użytkowych, rodzaju budynków gospodarskich, a także wkładu pracy 
w gospodarstwo rolne użytkownika i członków jego gospodarstwa domowego 
oraz pracowników najemnych. 

Obowiązek spisowy

Udział w spisie jest obowiązkowy. 

Bezpieczeństwo danych

Wszystkie przekazane dane zebrane w ramach prac spisowych podlegają bez-
względnej ochronie na zasadach określonych w art. 10 ustawy z dnia 29 czerwca 
1995 r. o statystyce publicznej. Przekazane informacje są agregowane, tak by 
nie była możliwa identyfikacja poszczególnych osób i gospodarstw rolnych. Ich 
analiza pozwoli na zaplanowanie środków finansowych na inwestycje lokalne 
i ogólnokrajowe.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020  r. (Dz.U. poz. 1728).

Więcej informacji

spisrolny.gov.pl
#liczysięrolnictwo
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