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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 lutym 2021 r. wyniosło 
5 568,82 zł

Wskaźnik cen towarów i usług 
konsumpcyjnych w lutym 2021 r.

w stosunku do stycznia 2021 r. wyniósł 
100,5

(wzrost cen o 0,5 %)

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.2020: 2 898 525
w tym: 1 393 553 mężczyzn

1 504 972 kobiet

Liczba urodzeń żywych : 12 873
Liczba zgonów : 16 561
Przyrost naturalny : - 3 688
Małżeństwa zawarte : 2 887
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INFORMACJE STATYSTYCZNE

LUDNOŚĆ POWIATU WAŁBRZYSKIEGO

Stan ludności na dzień 30.VI.2020: 55 414
w tym: 26 670 mężczyzn

28 744 kobiet

Liczba urodzeń żywych 199
Liczba zgonów : 399
Przyrost naturalny : - 200
Małżeństwa zawarte : 52
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BIEŻĄCA STATYSTYKA POWIATU WAŁBRZYSKIEGO

• Mieszkania oddane do użytkowania styczeń - luty 2021 r.: 29

• Podmioty gospodarki narodowej stan w końcu luty 2021 r.: 6 680

• Bezrobotni stan w końcu luty 2021 r.: 2,0 tys.

• Stopa bezrobocia stan w końcu luty 2021 r.: 15,7 %

• Pożary zarejestrowane przez Straż Pożarną w okresie I-IV kwartał 2020 r.: 343
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AKTUALNOŚCI
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NOWOŚCI WYDAWNICZE

Bieżąca edycja Rocznika została opracowana 
w nowej formie. Tablice statystyczne uzupełniono 
mapami i wykresami, które wzbogaciły zawartość 

merytoryczną publikacji. 

Ponadto, zastosowanie graficznej formy prezentacji 
danych statystycznych pozwala na łatwiejsze 

zrozumienie informacji statystycznych i 
przedstawionych za ich pomocą relacji 

przestrzennych zjawisk. 
Dzięki temu Rocznik wizualizuje zjawiska 

i nadaje publikacji charakter poglądowy, zachowując 
przy tym swoją dotychczasową funkcję informacyjno-

poznawczą.

Publikacja zawiera bogaty zestaw informacji 
charakteryzujących poziom życia społeczeństwa 

i stan gospodarki województwa. Szczegółowe dane 
statystyczne zgrupowano w 22 działach 

tematycznych. Opracowanie kończą dwie tablice 
przeglądowe zawierające ważniejsze dane 

o województwie w latach 2000, 2010, 2015 i 2019 oraz 
wybrane informacje 

o województwie na tle kraju w 2019 r. 

Zamieszczony materiał statystyczny uzupełniono 
uwagami ogólnymi zawierającymi wyjaśnienia 
dotyczące terminologii, metodologii i zakresu 

informacji.

W stosunku do poprzedniej edycji wprowadzono 
zmianę w układzie tematycznym Rocznika, został 

wyodrębniony nowy dział „Leśnictwo i łowiectwo”.

Opracowanie dostępne jest także w formie 
książkowej.
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NOWOŚCI WYDAWNICZE

Publikacja zawiera podstawowe informacje 
charakteryzujące sytuację społeczno-

gospodarczą województwa dolnośląskiego, 
m.in. z zakresu rynku pracy i wynagrodzeń, 

podmiotów gospodarki narodowej, cen, 
finansów, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, 

handlu i bezpieczeństwa publicznego na 
poziomie województwa, podregionów, 

powiatów oraz w podziale na sekcje i działy 
PKD. 

Zamieszczone dane prezentowane są 
w okresach miesięcznych, kwartalnych, 
rocznych i w okresach narastających. 

Informacje statystyczne uzupełnione są 
podstawowymi danymi dla całego kraju 

i poszczególnych województw oraz wybranymi 
wskaźnikami ogólnopolskimi.
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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, wyników 
finansowych, inwestycji, a także koniunktury 

gospodarczej i wpływu pandemii COVID-19 na 
działalność sektora przedsiębiorstw oraz na 

rynek pracy. 

Publikacja zawiera liczne mapy i kartogramy. 
Wybrane informacje zaprezentowano według 

sekcji i wybranych działów w układzie PKD 2007 
oraz powiatów.
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