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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

INFORMATORIUM

WROCŁAW
tel. (71) 37 16 362, 363, 455

Oddział JELENIA GÓRA
tel. (75) 64 24 056, 057

Oddział LEGNICA
tel. (76) 86 65 220

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 
w marcu 2022 r. wyniosło 

6 665,64 zł

Wskaźnik cen towarów i usług 
konsumpcyjnych w marcu 2022 r.

w stosunku do lutego 2022 r. wyniósł 
103,3

(wzrost cen o 3,3 %)

Średnioroczny wskaźnik cen towarów 
i usług konsumpcyjnych ogółem w 2021 r. 

w stosunku do 2020 r. wyniósł 
105,1  (wzrost cen o 5,1 %)
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INFORMACJE STATYSTYCZNE

LUDNOŚĆ WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Stan ludności na dzień 31.XII.2021: 2 880 432
w tym: 1 383 971 mężczyzn

1 496 461 kobiet

Liczba urodzeń żywych : 24 431
Liczba zgonów : 40 362
Przyrost naturalny : -15 931
Małżeństwa zawarte : 12 769
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INFORMACJE STATYSTYCZNE

LUDNOŚĆ POWIATU WAŁBRZYSKIEGO

Stan ludności na dzień 31.XII.2021: 54 552
w tym: 26 232 mężczyzn

28 320 kobiet

Liczba urodzeń żywych 333
Liczba zgonów : 904
Przyrost naturalny : - 571
Małżeństwa zawarte : 186
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BIEŻĄCA STATYSTYKA POWIATU WAŁBRZYSKIEGO

• Mieszkania oddane do użytkowania I-III 2022 r.: 35

• Podmioty gospodarki narodowej stan III 2022 r.: 6 845

• Bezrobotni stan w końcu III 2022 r.: 1,6 tys.

• Stopa bezrobocia stan w końcu III 2022 r.: 13,4 %

• Pożary zarejestrowane przez Straż Pożarną w okresie I KWARTAŁ 2022 r.: 159
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Informacja o wstępnych wynikach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 
2021

AKTUALNOŚCI
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INFORMACJE SYGNALNE

Podstawowe informacje 
charakteryzujące sytuację 
społeczno-gospodarczą na 

terenie województwa 
dolnośląskiego dotyczące m. in. 

rynku pracy, wynagrodzeń, 
rolnictwa, przemysłu, 
budownictwa, rynku 

wewnętrznego, podmiotów 
gospodarki narodowej 

zarejestrowanych w rejestrze 
REGON, a także koniunktury 

gospodarczej. 

W badaniu koniunktury do 
funkcjonującego od kwietnia 2020 

r. bloku pytań dotyczącego 
wpływu pandemii COVID-19 na 
koniunkturę, w kwietniu 2022 r. 

zostały dodane pytania 
odnoszące się do konsekwencji 

wojny w Ukrainie.

Publikacja zawiera liczne mapy 
i kartogramy. Wybrane informacje 
zaprezentowano według sekcji
i wybranych działów w układzie 
PKD 2007 oraz powiatów.
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INFORMACJE SYGNALNE
W związku z wprowadzeniem w BAEL od 1 

kwartału 2021 r. zmian wynikających 
z wdrożenia rozporządzenia ramowego dla 
statystyki społecznej, tj. Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2019/1700 z dnia 10 października 2019 r. oraz 

jego aktów implementacyjnych, a także w 
związku z trwającą oceną skutków tych zmian 

na przerwanie szeregów czasowych, dane 
BAEL za 1-4 kw. 2021 r. nie mogą być 

porównywane z wynikami sprzed 2021 r. z 
wyjątkiem przeliczonych danych historycznych 

dla lat 2010–2020, opracowanych z 
zastosowaniem zmienionych od 2021 r. 

definicji wyznaczania głównych kategorii osób 
na rynku pracy, tj. pracujących, bezrobotnych i 

biernych zawodowo. Informacja nt. 
przeliczonych wyników BAEL wraz z danymi 

została opublikowana w styczniu br. na 
stronie GUS.

Wyniki badania aktywności ekonomicznej 
ludności (BAEL) prezentującego dane 

przeciętne dla kwartału wskazują, że w 4 
kwartale 2021 r. osoby aktywne zawodowo 

stanowiły 59,5% ludności w wieku 15–89 lat. 
Było to o 1,9 p.proc. więcej w porównaniu z 

poprzednim kwartałem, więcej także niż 
średnio w kraju (o 1,5 p.proc.). Dolnośląskie 
zajmowało 4. lokatę wśród województw pod 

względem wysokości tego wskaźnika.

Osoby bezrobotne stanowiły w 4 kwartale 2021 
r. 3,8% ludności aktywnej zawodowo w wieku 
15 – 89 lat, a osoby bierne zawodowo - 40,5% 

ogółu ludności w wieku 15 – 89 lat.
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INFORMACJE SYGNALNE

W kwietniu w większości 
badanych obszarów 

przedsiębiorcy oceniają 
koniunkturę lepiej niż w 

marcu. 
Oceny pogorszyły się jedynie
w informacji i komunikacji. 

Największa poprawa nastąpiła 
w sekcji transport i 

gospodarka magazynowa.

Do badania za bieżący miesiąc 
– odpowiedzi udzielane w 

okresie od 1 do 10 dnia bm. –
dołączono moduł pytań 

diagnozujący wpływ pandemii 
COVID-19 oraz wojny w 

Ukrainie na koniunkturę 
gospodarczą (wyniki w 

Aneksie).
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