
 

 

INFORMACJA PRASOWA 

28.02.2019 r. Gospodarka na Podkarpaciu w styczniu 2019 r. 
W pierwszym miesiącu 2019 roku w większości sekcji 
podkarpackiej gospodarki w porównaniu ze styczniem 
2018 roku wystąpił progres. Zwiększyła się wartość 
produkcji sprzedanej przemysłu, wzrosła liczba 
zatrudnionych, zwiększyła się liczba mieszkań 
przekazanych do użytkowania. Regres można było 
natomiast zauważyć w rolnictwie, chociaż wzrósł skup 
mleka. 

 

1. Rynek pracy 

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 248,6 tys. osób. 
Zatrudnienie w odniesieniu do poprzedniego miesiąca tj. grudnia 2018 roku wzrosło 
o 1,3% i o 2,6% w porównaniu ze styczniem 2018 roku. W urzędach pracy zarejestro-
wanych było 86,8 tys. osób bezrobotnych. Stopa bezrobocia rejestrowanego 
wyniosła 9,1%. Było to więcej o 0,3 p. proc. niż w grudniu 2018 roku, natomiast  
o 0,8 p. proc. mniej w porównaniu ze styczniem 2018 roku. 

2. Wynagrodzenia 

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 
4111,57 zł i było niższe o 2,9% w porównaniu z grudniem 2018 roku, natomiast wyższe 
o 7,0% niż w styczniu 2018 roku. Wzrost płac w skali roku odnotowano niemal we 
wszystkich sekcjach. Najwyższy wystąpił w obsłudze rynku nieruchomości (o 12,3%). 

3. Przemysł 
Produkcja sprzedana przemysłu osiągnęła wartość 4210,6 mln zł i była o 11,1% wyż-
sza niż w analogicznym okresie 2018 roku. Wzrost produkcji sprzedanej wystąpił  
w 19 działach przemysłu (na 31 występujących w województwie podkarpackim). Wy-
dajność pracy na 1 zatrudnionego wyniosła 31,4 tys. zł i była o 8,4% wyższa niż  
w styczniu 2018 roku. 
 

4. Budownictwo mieszkaniowe 
Według wstępnych danych w styczniu 2019 roku na Podkarpaciu przekazano do użyt-
kowania 686 mieszkań. Było to o 30,2% więcej niż w tym samym okresie 2018 roku. 
Rozpoczęto budowę 376 mieszkań - o 27,5% więcej w porównaniu ze styczniem 2018 
roku. Liczba mieszkań, na realizację których uzyskano pozwolenia lub dokonano 
zgłoszenia z projektem budowlanym wyniosła 810, tj. o 23,5% więcej niż  
w styczniu 2018 roku. 
 

5. Rynek wewnętrzny 
Sprzedaż detaliczna w styczniu była o 9,5%% wyższa niż w tym samym okresie 2018 
roku. Wzrost wystąpił w większości grup sprzedających towary. Wysoki wzrost zano-
towano w sprzedaży pojazdów samochodowych, motocykli, części (o 26,3%), a spa-
dek m.in. w sprzedaży tekstyliów, odzieży i obuwia (o 13,6%) oraz sprzedaży prasy, 
książek, pozostałej sprzedaży w wyspecjalizowanych sklepach (o 7,9%). Sprzedaż 
hurtowa była o 13,6% wyższa niż w tym samym miesiącu 2018 roku. 
 

6. Rolnictwo 
Skup zbóż w okresie lipiec 2018-styczeń 2019 roku wyniósł 91,5 tys. ton i był o 17,5% 
mniejszy niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Skup żywca rzeźnego  
w styczniu 2019 roku wyniósł 3,7 tys. ton i był o 36,5% niższy niż w styczniu 2018 roku. 
Za 1 litr mleka w skupie płacono 1,35 zł, było to o 6,9% mniej w porównaniu ze stycz-
niem 2018 roku. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Najwyższa stopa bezrobocia 
rejestrowanego wystąpiła 
w powiecie niżańskim – 
17,1%, a najniższa w Krośnie – 
2,9% 

 

Przeciętne wynagrodzenie 
brutto w sektorze przedsię-
biorstw na Podkarpaciu było 
o 820,23 zł niższe niż w Pol-
sce 

 

Blisko o połowę wzrosła pro-
dukcja sprzedana pojazdów 
samochodowych, przyczep  
i naczep (o 41,2%) 

 

 

Najwięcej mieszkań przeka-
zano do użytkowania  
w budownictwie indywidual-
nym - 454 

 

Sprzedaż detaliczna w stycz-
niu 2019 roku była o 11,4% 
niższa niż miesiąc wcześniej 

 

 

 

Skup mleka był o 2,6% więk-
szy niż w styczniu 2018 roku 

 

 

 

2,7% 
Wzrost zatrudnienia w prze-
twórstwie przemysłowym  
w styczniu 2019 roku w porów-
naniu ze styczniem 2018 roku 
 



 

 

 

W przypadku korzystania z powyższego materiału prosimy o podanie źródła: 

Urząd Statystyczny w Rzeszowie 

 

 

Opracowanie merytoryczne: 

Podkarpacki Ośrodek Badań Regionalnych  

Marek Tomczyk 

Tel: 17 853 52 10, 17 853 52 19  wew. 219 

 

Osoba do kontaktu z mediami: 
Angelika Koprowicz 

Tel: 17 853 52 10, 17 853 52 19  wew. 219 

e-mail: a.koprowicz@stat.gov.pl 

Podkarpacki Ośrodek Badań Regionalnych 

tel.: 17 853 52 10, 17 853 52 19 

faks: 17 853 51 57 

e-mail: sekretariatusrze@stat.gov.pl 

 
www.rzeszow.stat.gov.pl 

 
@Rzeszow_STAT 

 
@GlownyUrzadStatystyczny 
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