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INFORMACJE O URZĘDZIE STATYSTYCZNYM
URZĄD STATYSTYCZNY
WE WROCŁAWIU
ul. Oławska 31
50-950 Wrocław
tel. (71) 37-16-300
fax (71) 37-16-360
e-mail: SekretariatUSWRO@stat.gov.pl
Oddział JELENIA GÓRA
tel. (75) 64 24 056, 057

Oddział LEGNICA
tel. (76) 86 65 220

INFORMATORIUM
WROCŁAW
tel. (71) 37 16 362, 363, 455

Oddział WAŁBRZYCH
tel. (74) 88 69 220
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INFORMACJE STATYSTYCZNE
AKTUALNE OBWIESZCZENIA I KOMUNIKATY PREZESA GUS

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie
w sektorze przedsiębiorstw
we wrześniu 2021 r. wyniosło
5 841,16 zł

Wskaźnik cen towarów i usług
konsumpcyjnych we wrześniu 2021 r.
w stosunku do sierpnia 2021 r. wyniósł
100,7
(wzrost cen o 0,7 %)

Średnioroczny wskaźnik cen towarów
i usług konsumpcyjnych ogółem w 2020 r.
w stosunku do 2019 r. wyniósł
103,4 (wzrost cen o 3,4 %)
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INFORMACJE STATYSTYCZNE
LUDNOŚĆ WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Stan ludności na dzień 30.VI.2021: 2 884 011
w tym: 1 385 466 mężczyzn
1 498 545 kobiet

Liczba urodzeń żywych :
Liczba zgonów :
Przyrost naturalny :
Małżeństwa zawarte :

12 095
21 319
-9 224
4 422
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INFORMACJE STATYSTYCZNE
LUDNOŚĆ POWIATU WAŁBRZYSKIEGO

Stan ludności na dzień 30.VI.2021: 54 752
w tym: 26 325 mężczyzn
28 427 kobiet

Liczba urodzeń żywych
Liczba zgonów :
Przyrost naturalny :
Małżeństwa zawarte :

176
517
- 341
63
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BIEŻĄCA STATYSTYKA POWIATU WAŁBRZYSKIEGO

• Mieszkania oddane do użytkowania I-IX 2021 r.: 62
• Podmioty gospodarki narodowej stan IX 2021 r.: 6 774
• Bezrobotni stan w końcu IX 2021 r.: 1,7 tys.
• Stopa bezrobocia stan w końcu IX 2021 r.: 13,6 %

• Pożary zarejestrowane przez Straż Pożarną w okresie I-III KWARTAŁ 2021 r.: 190
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AKTUALNOŚCI
Badanie kontrolne
w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2021 roku (12-24 listopada 2021)
Od 12 do 24 listopada 2021 r. zostanie przeprowadzone badanie kontrolne. Jego celem jest ocena jakości danych pozyskanych w Narodowym Spisie
Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021. Jego wyniki umożliwiają również udoskonalanie przyszłych spisów i badań reprezentacyjnych, dlatego udział
w badaniu kontrolnym jest równie ważny, jak w samym Spisie Powszechnym.
Badanie realizowane będzie wyłącznie za pomocą wywiadów telefonicznych, na losowo wybranej próbie 100 000 mieszkań, które zostały spisane
w NSP 2021. Ankietowani będą wyłącznie pełnoletni respondenci, którzy jako pierwsi z danego mieszkania udzielili wywiadu w spisie zasadniczym (tzw.
pierwsi respondenci).
Z osobami, które zostały wylosowane do udziału w badaniu, skontaktuje się telefonicznie ankieter statystyczny, dzwoniąc
z numeru: 22 828 88 88. Ankieter pytać będzie m.in. o to, gdzie respondent mieszkał 31 marca 2021 r., o poziom wykształcenia, przynależność
narodowo-etniczną, własność mieszkania.
Badanie kontrolne zajmie około 10 minut.
Tożsamość ankietera będzie można zweryfikować na stronie spis.gov.pl lub na infolinii 22 279 99 99 (koszt połączenia zgodny
z cennikiem operatora).
Przypominamy, że ankieterzy nie będą pytać o zarobki, numer karty, PIN, majątek etc. Lista pytań zadawanych w badaniu kontrolnym będzie dostępna
na stronie: spis.gov.pl .

Pozyskane w badaniu kontrolnym dane podlegają prawnej ochronie i objęte tajemnicą statystyczną.
Podobnie jak w przypadku Spisu Powszechnego, udział w badaniu kontrolnym jest obowiązkowy na mocy art. 27 Ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o
narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.
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AKTUALNOŚCI
Europejskie Badanie Warunków Życia Ludności (EU-SILC)
Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że w 2021 roku na terenie całej Polski od 27 września do 30 listopada realizowane będzie Europejskie badanie warunków życia
ludności.
W celu zrealizowania wywiadów, ankieterzy z urzędów statystycznych we wszystkich województwach skontaktują się z respondentami z wylosowanych
gospodarstw domowych. Jeżeli w okresie ankietyzacji warunki pandemiczne na to pozwolą pierwszy kontakt ankietera z Państwem odbędzie się
w sposób bezpośredni. Będzie to krótki kontakt w miejscu zamieszkania w trakcie którego ankieter przedstawi Państwu cel wizyty i umówi się na
wywiad telefoniczny. Kontakt ten odbędzie się z zachowaniem wszelkich zasad dystansu społecznego.
Jeśli to Państwa gospodarstwo domowe zostało wylosowane, chcielibyśmy prosić o przychylność wobec ankietera i życzliwą współpracę.
Dzięki Państwa udziałowi w badaniu możliwe będzie pozyskanie wielu istotnych informacji o warunkach życia polskich gospodarstw domowych (w tym:
warunkach mieszkaniowych, aktywności ekonomicznej, dochodach czy stanie zdrowia). Badanie to realizowane jest na obszarze całej Unii Europejskiej,
dlatego zebrane dane pozwolą również na porównanie sytuacji polskich gospodarstw domowych z gospodarstwami innych krajów Unii.
Więcej informacji na temat warunków życia ludności znajdą Państwo na stronie GUS:
https://stat.gov.pl/publikacje/publikacje-a-z/szukaj.html?letter=D
oraz na stronie Eurostatu (Urzędu Statystycznego Unii Europejskiej): https://ec.europa.eu/eurostat/web/income-and-living-conditions/overview
W przypadku wątpliwości, w celu potwierdzenia tożsamości ankieterów, prosimy o skorzystanie z aplikacji „Sprawdź tożsamość ankietera” https://sa.stat.gov.pl/formularz/ lub kontakt z pracownikami urzędu statystycznego w Państwa województwie. Aktualne dane kontaktowe znajdują się
na stronie: https://stat.gov.pl/badania-statystyczne/badania-gospodarstw-domowych-i-rolnicze/
Gwarantujemy poufność informacji. Ankieterzy realizujący badanie w terenie zobowiązani są do zachowania tajemnicy, a dane indywidualne zbierane
w badaniu wykorzystywane są jedynie do analiz zbiorczych.
Niniejsze badanie jest realizowane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (zwanego RODO). Szczegółowe informacje dotyczące stosowania RODO w statystyce publicznej są dostępne na stronie
internetowej https://stat.gov.pl/rodo/

8

INFORMACJE SYGNALNE

W większości badanych obszarów
przedsiębiorcy w październiku br.
oceniają koniunkturę lepiej niż
we wrześniu br.

Największa poprawa ocen
nastąpiła w sekcji informacja
i komunikacja, największe
pogorszenie – w sekcji
budownictwo.
Do badania za bieżący miesiąc –
odpowiedzi udzielane w okresie
od 1 do 10 października –
dołączono moduł pytań
diagnozujący wpływ pandemii
COVID-19 na koniunkturę
gospodarczą (wyniki w Aneksie).
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INFORMACJE SYGNALNE
W 2020 r. wartość sprzedaży detalicznej
w cenach bieżących w przedsiębiorstwach
handlowych i nie-handlowych
działających na terenie województwa
dolnośląskiego wyniosła 55,7 mld zł
i zmniejszyła się w porównaniu
z poprzednim rokiem o 8,1%.
Zmniejszeniu uległa również wartość
sprzedaży z działalności gastronomicznej
– o 26,9%.
Natomiast sprzedaż hurtowa osiągnęła
większą wartość niż w 2019 r. (o 9,4%).
Sprzedaż detaliczna towarów (w cenach
bieżących, łącznie z podatkiem VAT)
zrealizowana przez dolnośląskie
przedsiębiorstwa handlowe i
niehandlowe w 2020 r. wynosiła 55,7 mld
zł i była o 5,5 mld zł niższa niż przed
rokiem, tj. o 8,1% niższa (w skali kraju o
2,9% niższa niż przed rokiem).
Dolnośląskie należało do grupy
województw,
w których odnotowano największe
zmniejszenie wartości sprzedaży
detalicznej w porównaniu do 2019 r.,
podczas gdy w 8 województwach wystąpił
wzrost (w tym największy w województwie
podlaskim – wzrost o 7,7%).
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INFORMACJE SYGNALNE

Na przestrzeni roku nastąpił
wzrost dochodu
rozporządzalnego
przypadającego na 1 osobę, przy
jednoczesnym spadku wydatków
na osobę w gospodarstwach
domowych.
Gospodarstwa domowe były
lepiej wyposażone w dobra
trwałego użytkowania, a
zwłaszcza: zmywarki do naczyń,
smartfony, laptopy i tablety czy
samochody osobowe.
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