
 
 

INFORMACJE SYGNALNE 

30.11.2020 r. 

W 2019 r. w województwie 
dolnośląskim pracowała re-
kordowa liczba 1257 tys. osób. 
Było to o 310 tys. osób więcej 
niż w chwili przyjęcia Polski do 
Unii Europejskiej 

Rynek pracy w województwie dolnośląskim  
w 2019 r. 
 

W 2019 r. kontynuowana była korzystna tendencja wzrostu 
aktywności ekonomicznej mieszkańców Dolnego Śląska. 
Liczba aktywnych zawodowo wzrosła o 17 tys. osób, czyli 
o 1,3%. Do tego doszły zmiany struktury demograficznej 
ludności i w efekcie liczba biernych zawodowo zmalała o 31 
tys. osób (o 3,1%). Dobra sytuacja na rynku pracy skłaniała 
biernych zawodowo do podejmowania pracy.  

Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) 

BAEL jest badaniem reprezentacyjnym obejmującym osoby w wieku 15 lat i więcej, którego 
wyniki uogólnia się na populację generalną. Umożliwia ocenę przepływów następujących 
między grupami osób pracujących, bezrobotnych i biernych zawodowo (ekonomicznie) i po-
zwala uzyskać informacje o różnych cechach jakościowych tych grup osób (np. wieku, wy-
kształceniu, przyczynach bierności). Przedstawione dane dotyczą wartości średniorocznych.  

Korzystna tendencja na dolnośląskim rynku pracy trwa od 2013 r. Jej przejawem był przede 
wszystkim stały spadek bezrobocia. Suma zatrudnionych i bezrobotnych tworzy grupę ak-
tywnych zawodowo (ekonomicznie). Chociaż liczba aktywnych ekonomicznie osiągnęła naj-
wyższy historyczny poziom 1309 tys. osób w 2016 r., to jednak jej struktura z punktu widzenia 
ekonomicznego i społecznego była wtedy gorsza (1237 tys. pracujących i 71 tys. bezrobot-
nych). Natomiast w 2019 r. było 1257 tys. pracujących i 43 tys. bezrobotnych. Ograniczona 
dostępność wolnej siły roboczej przyczyniła się do pewnego wyhamowania dynamiki wzrostu 
liczby pracujących, ale zatrudnienie w ostatnich latach wzrastało nadal. W 2004 r. na Dolnym 
Śląsku pracowało jedynie 947 tys. osób. Jeszcze w 2007 r. najwięcej było biernych ekono-
micznie, a w 2019 r. przewaga liczby pracujących nad biernymi ekonomicznie wynosiła już 282 
tys. osób. 

Wykres 1. Ludność w wieku 15 lat i więcej według typów aktywności ekonomicznej 
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Wskaźnik dynamiki liczby 
biernych zawodowo  



 

 

W 2004 r. w województwie 
dolnośląskim zanotowano 315 
tys. bezrobotnych. Po 15 la-
tach ich liczba zmalała do 43 
tys. osób 

W 2019 r. wystąpił większy 
postęp na rynku pracy na 
terenach wiejskich niż miej-
skich 

Zmniejszenie się liczby biernych zawodowo było efektem zjawisk korzystnych, jak podejmo-
wanie pracy (po raz pierwszy lub w wyniku powrotu do pracy) przez osoby zajmujące się 
wcześniej obowiązkami rodzinnymi lub osoby niepracujące z powodów zdrowotnych. Również 
część osób posiadających uprawnienia emerytalne zdecydowało się pracować nadal. 
W szczegółowej analizie widoczny jest jednak także wpływ zjawisk mniej korzystnych, jak 
ustabilizowanie się dotychczas nieprzerwanie rosnącego odsetka młodzieży kontynuującej 
naukę oraz skutków zmian demograficznych, w tym mniejszej liczby urodzeń, zmniejszenia się 
populacji w wieku 15-25 lat oraz niewielkiego skrócenia przewidywanej dalszej długości życia. 
Niemal połowa zmniejszenia się liczby biernych zawodowo dotyczyła kobiet. Dokonują się 
zmiany, ale specyfika pełnionych przez kobiety ról społecznych widoczna jest zwłaszcza w gru-
pie biernych ekonomicznie ze względów rodzinnych oraz z powodu wieku (emerytury). 

Wzrost liczby pracujących był przede wszystkim wynikiem aktywizacji biernych zawodowo, 
gdyż istniały tylko niewielkie możliwości dalszego zmniejszania bezrobocia. Liczba bezro-
botnych w 2019 r. była prawie 7,5 razy mniejsza niż 15 lat wcześniej. W 2019 r. nastąpiła 
względna stabilizacja liczby bezrobotnych, a nawet niewielki jej wzrost (o 1 tys. osób). 

Tablica 1. Ludność aktywna i bierna zawodowo (dane średnioroczne w tys. osóba)  

a Występujące różnice są efektem zaokrągleń do pełnych tysięcy. 

W różnych krajach występują odmienne systemy rejestrowania się bezrobotnych i dlatego 
takie dane nie są podstawą porównań międzynarodowych. Porównywalne są jedynie staty-
styki bezrobocia według przyjętej w BAEL definicji Eurostatu i Międzynarodowej Organizacji 
Pracy. Dolny Śląsk cechowała stopa bezrobocia dwukrotnie mniejsza niż średnio w UE 28. 

Wykres 2. Stopa bezrobocia osób w wieku 15-74 lata w województwie dolnośląskim na tle UE 

 

 

Wyszczególnienie 

Aktywni zawodowo 

Bierni zawodowo 

ogółem pracujący bezrobotni 

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 

Ogółem 1283 1300 1241 1257 42 43 1006 975 

     mężczyźni 697 706 675 684 21 22 390 373 

     kobiety 586 594 566 573 20 21 616 601 

Miasta 883 888 858 860 25 29 686 665 

Wieś 400 412 384 397 17 15 320 309 



 

 
Z punktu widzenia migracji 
zarobkowych bezrobocie prze-
stało być tzw. czynnikiem 
wypychającym, ale pozostały 
nim dysproporcje wynagro-
dzeń 

Rok 2013 był ostatnim, w którym Dolny Śląsk cechowało wyższe bezrobocie niż średnio UE. Był 
to istotny czynnik skłaniający mieszkańców do poszukiwania pracy za granicą. W kolejnych 
latach stopa bezrobocia w województwie obniżała się znacznie szybciej niż w Unii. W latach 
2018-2019 ustabilizowała się ona na poziomie 3,3%. Od chwili utworzenia województwa dolno-
śląskiego bezrobocie w regionie było większe od średniej krajowej aż do 2014 r., w kolejnych 
latach było od niej mniejsze, natomiast w 2019 r. obie stopy bezrobocia były równe. Nieco 
niższe bezrobocie w UE występowało jedynie w Czechach (2,0%) i w Niemczech (3,1%).  

Unijny punkt odniesienia jest istotny w dostarczanych przez BAEL danych na temat liczby osób 
z wyższym wykształceniem. Strategia Europa 2020 stawiała przed UE cel osiągniecia w 2020 r. 
wskaźnika 40% osób z wyższym wykształceniem w grupie wiekowej 30-34 lata. W 2019 r. wskaź-
nik ten w UE był już wyższy od założonego celu (41,6%), znacznie wyższy był w Polsce (46,6%) 
i bardzo wysoki na Dolnym Śląsku (50,9%). Cechuje to przede wszystkim pracujących, ale także 
bezrobotnych i biernych ekonomicznie. Szybki wzrost udziału ludności z wyższym wykształce-
niem w tej grupie wieku powoduje wzrost odsetka w całej populacji, gdyż w starszych roczni-
kach wskaźnik jest niższy. Występują tu duże różnice między Wrocławiem i resztą województwa. 

Wykres 3. Struktura pracujących według wykształcenia we Wrocławiu i w reszcie województwa 

 

Wykres 4. Struktura biernych ekonomicznie według wykształcenia we Wrocławiu i w reszcie 
województwa 

 

 

 



 

 

Wśród pracujących mieszkań-
ców Wrocławia aż 3/5 stano-
wią osoby z wyższym wy-
kształceniem 

Pomimo osiągniecia względnie 
niskiego poziomu, bezrobocie 
rejestrowane w 2019 r. spada-
ło nadal  

 

Aktywność ekonomiczna mieszkańców województwa z wyższym wykształceniem jest znacznie 
wyższa niż osób bez tego wykształcenia. Osoby te szybko znajdują pracę i stąd wysoki odsetek 
dotyczy przede wszystkim pracujących. Rośnie odsetek wykształconych osób także w grupie 
biernych ekonomicznie, gdyż do przerw w zatrudnieniu skłaniają zwłaszcza obowiązki rodzinne. 
Istotny wpływ na wysokość wskaźnika wśród biernych zawodowo ma także kontunuowanie 
nauki (drugi fakultet, drugi i trzeci stopień studiów) i przechodzenie na emeryturę coraz lepiej 
wykształconych osób. 

Utrzymuje się pod tym względem bardzo duża przewaga Wrocławia nad resztą województwa 
zarówno wśród pracujących, jak i wśród biernych zawodowo. W ujęciu względnym przewaga 
ta maleje. We Wrocławiu trzech na pięciu pracujących stanowią osoby z wyższym wykształ-
ceniem. Jeszcze większy udział cechuje osoby młode wchodzące na rynek pracy. Znalezienie 
pracownika bez wyższego wykształcenia staje się coraz trudniejsze.  

Część wykształconych osób spoza Wrocławia, zwłaszcza z powiatu wrocławskiego i trzebnic-
kiego, dojeżdża codziennie do pracy we Wrocławiu (niektórzy to dawni jego mieszkańcy). 
Z dużej chłonności wrocławskiego rynku pracy na absolwentów uczelni wynika, że prze-
strzenne dysproporcje ilustrowane usytuowaniem miejsc pracy, a nie miejscem zamieszkania 
są jeszcze większe. 

Prawidłowość ta dotyczy także biernych ekonomicznie. Co 4. bierny zawodowo we Wrocławiu 
miał ukończone studia wyższe (25,8%), natomiast dotyczyło to tylko co 12. mieszkańca reszty 
województwa (8,6%). Dysproporcja dla tej grupy była więc prawie trzykrotna.      

Bezrobocie rejestrowane 

Pewna część bezrobotnych w rozumieniu BAEL nie rejestruje się w powiatowych urzędach pra-
cy, a znacznie większa grupa osób bezrobotnych zarejestrowanych nie spełnia wymogów okre-
ślonych w definicji Eurostatu (m.in. wystarczy 1 godzina pracy zarobkowej w tygodniu by nie 
uznać danej osoby za bezrobotną).  

Według stanu na 31 grudnia 2019 r. w województwie dolnośląskim było 56,0 tys. bezrobotnych 
wobec 62,8 tys. rok wcześniej. Bezrobocie zmniejszyło się w regionie o 10,8%. Podobny spadek 
wystąpił w skali kraju – o 10,6% (z 968,9 tys. do 866,4 tys.). Został osiągnięty najniższy poziom 
bezrobocia po 1990 r.  

W ciągu roku stopa bezrobocia na Dolnym Śląsku zmalała z 5,2% do 4,6%, a w Polsce z 5,8% do 
5,2%. Niższe bezrobocie występowało w 5 województwach: wielkopolskim (2,8%), śląskim 
(3,6%), małopolskim (4,1%), mazowieckim (4,4%) i pomorskim (4,5%). Najwyższe bezrobocie 
miało też poziom jednocyfrowy i dotyczyło województwa warmińsko-mazurskiego (9,1%). Po-
dobna kolejność województw występowała w poprzednich latach, natomiast w dłuższym okre-
sie Dolny Śląsk zanotował istotny postęp na tle innych regionów, gdyż dopiero od 2013 r. po-
siadał stopę bezrobocia niższą od średniej krajowej. 15 lat wcześniej stopa bezrobocia była 
pięciokrotnie wyższa niż obecnie (22,4%), a sytuacja w regionie należała do najgorszych w kraju. 

Wykres 5. Stopa bezrobocia rejestrowanego w województwie dolnośląskim na tle kraju 

 

 

 



 

 

W ścisłej krajowej czołówce 
powiatów z największym 
bezrobociem nie ma powia-
tów z terenu województwa 
dolnośląskiego  

W latach 2016-2018 nastąpiło wyhamowywanie tendencji spadkowej, które jest związane 
z osiągnięciem względnie niskiego poziomu bezrobocia i z brakiem pola do równie dużego 
postępu jak w latach wcześniejszych. Świadczą o tym dane ilustrujące spadek liczby bezro-
botnych (w poszczególnych latach w tys. osób): 

• 2014 – 32,0 
• 2015 – 21,6 
• 2016 – 14,0 
• 2017 –  17,2 
• 2018 –  6,0 
• 2019 -  6,8. 

Względnie dobra sytuacja na rynku pracy w całym województwie nie oznacza braku problemów 
we wszystkich powiatach regionu. Zróżnicowania powiatowe były w 2019 r. znacznie mniejsze 
niż wcześniej, ale nadal istotne.  

Mapa 1. Stopa bezrobocia rejestrowanego według powiatów (stan w dniu 31 grudnia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na początku 2013 r. powiat wałbrzyski miał drugą stopę bezrobocia wśród 380 powiatów 
w kraju – za powiatem szydłowieckim. W końcu 2019 r. zajmował już 35. pozycję w kraju  
i 3. w województwie ze stopą bezrobocia 12,8%. W kraju nieprzerwanie najwyższe bezrobocie 
występuje w powiecie szydłowieckim (23,3%), natomiast najmniejsze dotyczyło przede wszyst-
kim miast na prawach powiatu – Katowic (1,0%), Poznania, powiatu poznańskiego, Warszawy, 
powiatu kołobrzeskiego oraz Sopotu (od 1,1% do 1,4%). Na miejscach 7-8 (licząc od najwyższej 
stopy bezrobocia – na 373-374 miejscu) znalazły się Wrocław i powiat wrocławski (po 1,6%). 
Podobnie jak rok wcześniej, najwyższa stopa bezrobocia na Dolnym Śląsku wystąpiła w powie-
cie górowskim (14,2%) i złotoryjskim (13,1%).   

Tylko w jednym powiecie – bolesławieckim – zanotowano w ciągu roku brak zmian bezrobocia, 
ale było ono i zostało niskie (3,8% i 1,3 tys. osób). W pozostałych 29 powiatach bezrobocie zma-
lało. Najwyższy spadek stopy bezrobocia wystąpił w powiatach: legnickim (o 2,0 p. proc.), gło-
gowskim i jaworskim (po 1,8 p. proc.) oraz złotoryjskim (1,7 p. proc.). Pozwoliło to tym powiatom 
przesunąć się na liście krajowej odpowiednio o 30, 27, 9 i 5 pozycji. Zwykle był to efekt znaczne-
go wzrostu zatrudnienia w wyniku pojawienia się dużych inwestycji w powiatach, co pokaże 
również statystyka pracujących. Obniżenie stopy bezrobocia mniejsze od przeciętnego w kraju 
spowodowało, że niektóre powiaty znacznie pogorszyły swoją względną pozycję, w tym zgorze-
lecki (o 27 miejsc), oleśnicki (23), bolesławiecki i polkowicki (po 17 miejsc).  



 

 

Po latach spadku liczby pra-
cujących w przemyśle konty-
nuowany jest wzrost zatrud-
nienia 

W 2019 r. wzrost liczby pracu-
jących był nieco wyższy niż 
rok wcześniej 

Pracujący 

Podstawą danych o liczbie pracujących w gospodarce narodowej są sprawozdania statystyczne 
składane przez podmioty gospodarcze zatrudniające co najmniej 10 pracowników oraz przez 
wszystkie jednostki budżetowe, uproszczone sprawozdania składane przez mniejsze jednostki 
gospodarcze (mikroprzedsiębiorstwa), w tym osoby pracujące na własny rachunek, a także 
dane o liczbie pracujących w indywidualnych gospodarstwach rolnych. Statystyki te nie 
uwzględniają osób pracujących wyłącznie na podstawie umów cywilnoprawnych oraz pracy 
nierejestrowanej. Z powodu tych różnic pozyskiwania danych najszersze przekroje dotyczą 
sektora przedsiębiorstw – podmiotów o zatrudnieniu 10 i więcej osób. 

Liczba pracujących w gospodarce narodowej w województwie dolnośląskim według stanu na 
koniec 2019 r. wyniosła 1166,9 tys. osób (2018: 1148,8 tys.). Dynamika wzrostu wyniosła 1,6% 
i była nieco wyższa niż w 2018 r. (1,2%), ale znacznie niższa niż w 2017 r. (2,7%) i w 2016 r. 
(3,0%). Potwierdza to wnioski płynące z BAEL oraz z danych o popycie na pracę o wyczerpy-
waniu się rezerw siły roboczej, pomimo dużego napływu pracowników z zagranicy.  

Pracujący według płci  

W województwie dolnośląskim pracowało 616,8 tys. mężczyzn (2018: 607,2 tys.) i 550,1 tys. 
kobiet (2018: 541,6 tys.). Dynamiki wzrostu liczby pracujących kobiet i mężczyzn były sobie 
równe. W latach 2014-2018 szybsze było tempo wzrostu zatrudnienia mężczyzn, natomiast 
w okresie 2008-2013 – kobiet. Takie zróżnicowanie dynamiki wynika z przyczyn koniunktural-
nych. Charakterystyczne dla dobrej koniunktury gospodarczej jest rosnące zapotrzebowanie 
na pracę mężczyzn i odwrotnie, gdy tendencje gospodarcze były niekorzystne, liczba pracują-
cych mężczyzn zmniejszała się lub rosła wolniej niż liczba kobiet. Większa stabilność miejsc 
pracy kobiet wynika ze specyfiki branż, w których są zatrudnione, m.in. w dziedzinach z du-
żym udziałem sektora publicznego. Natomiast branże, w których dominuje zatrudnienie męż-
czyzn podlegają większym wahaniom koniunkturalnym. Odbija się to na różnicy w liczbie 
pracujących przedstawicieli obu płci. W 2008 r. wynosiła ona na Dolnym Śląsku 81,4 tys., 
w 2013 r. (czyli po okresie spowolnienia gospodarczego) 48,9 tys., a w 2019 r. 66,7 tys. osób.  

Wykres 6. Pracujący w gospodarce narodoweja według płci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pracujący według grup sekcji PKD 

Struktura pracujących w województwie dolnośląskim jest stosunkowo nowoczesna na tle kraju. 
Udział rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa i rybactwa (sekcja A) w strukturze pracujących (7,5%) był 
najmniejszy obok województw śląskiego i pomorskiego, za to duży był udział sektora przemysłowe-
go (5. miejsce w kraju), na który składają się przemysł (4 sekcje PKD) i budownictwo. Trwa nieu-
stanny proces racjonalizacji zatrudnienia w rolnictwie. Podobna tendencja w sektorze przemy-
słowym występowała do niedawna w Polsce. Napływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich 
do Polski i na Dolny Śląsk spowodował powstanie wielu nowych miejsc pracy m.in. w dyna-
micznie rozwijającej się w województwie branży automotive.  

Wzrost zatrudnienia w przemyśle nie znajduje wyraźnego odzwierciedlenia w strukturze pracu-
jących (stabilizacja na poziomie 30,3%), gdyż dynamiczniej rośnie szeroki ekonomiczny sektor 
usług. Zarówno w kraju, jak i na Dolnym Śląsku ciągle postępuje proces serwicyzacji gospodarki. Od 
pół wieku w Europie udział pracujących w sektorze usług zwiększa się nie tylko kosztem sektora 
rolnego, ale także przemysłowego.  



 

 

Unowocześnianie się sektora 
bankowego prowadzi do 
dużego zmniejszania zatrud-
nienia w oddziałach banków, 
natomiast rośnie zatrudnie-
nie w ich centralach   

Wykres 7. Struktura pracujących w gospodarce narodoweja według grup sekcji 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usługi są na tyle dużym sektorem gospodarki, że w jego obrębie występują w ostatnich latach 
przeciwstawne tendencje. Usługi można podzielić na 3 grupy sekcji PKD. Grupa sekcji o dużej 
wartości dodanej i stosunkowo wysokich wynagrodzeniach obejmuje działalność finansową 
i ubezpieczeniową, obsługę rynku nieruchomości. Jej udział w strukturze pracujących był 
niewielki (3,7%) i w latach 2018-2019 wykazywał tendencję bezwzględnego spadku zatrudnie-
nia po ok. 10% rocznie. Racjonalizacja zatrudnienia dotyczy przede wszystkim banków, które 
przechodzą na operacje elektroniczne rezygnując ze stacjonarnych form obsługi klienta. Ro-
śnie zatrudnienie w centralach banków (zwykle w województwie mazowieckim), a maleje 
w oddziałach. Ogółem w działalności finansowej i ubezpieczeniowej (sekcji K) w 2019 r. za-
trudnienie zmalało o 1,7 tys. osób, w tym o 1,5 tys. we Wrocławiu. 

Tendencję wzrostową nadal wykazywało zatrudnienie w grupie sekcji obejmującej handel 
i naprawę pojazdów samochodowych, transport i gospodarkę magazynową, zakwaterowanie 
i gastronomię oraz informację i komunikację. Zwiększenie liczby pracujących nastąpiło 
w największym zakresie w sekcji transport i gospodarka magazynowa, co należy wiązać 
z powstawaniem nowych centrów logistycznych, głównie pod Wrocławiem. 

Udział grupy „pozostałe sekcje” w zatrudnieniu zmalał w okresie 2015-2017; w 2018 r. się 
ustabilizował, a w 2019 r. wzrósł. Największy wzrost zatrudnienia zanotowano w sekcji N ad-
ministrowanie i działalność wspierająca (o 2,4 tys., czyli o 5,0%). Należy zauważyć, że w tej 
obszernej grupie mieszczą się m.in. 3 sekcje dostarczające usług o dominującym charakterze 
niekomercyjnym: edukacja; opieka zdrowotna i pomoc społeczna, administracja publiczna 
i obrona narodowa, obowiązkowe zabezpieczenia społeczne. Sektor publiczny cechuje naj-
większa stabilność zatrudnienia, a spadek udziału tej grupy po 2015 r. wynikał z bardzo dużej 
dynamiki zatrudnienia w działalności o charakterze rynkowym, co jest cechą charaktery-
styczną dla okresów dobrej koniunktury gospodarczej.  

Pracujący według powiatów 

Najwięcej miejsc pracy występuje na obszarach zurbanizowanych i uprzemysłowionych. Ich 
koncentracja przestrzenna jest wysoka, o czym świadczy fakt, iż we Wrocławiu zamieszkiwanym 
przez 22,2% ludności województwa pracowało 36,3% ogółu pracujących w regionie. Postępuje 
koncentracja pracujących, gdyż 3 lata wcześniej udział ten wynosił 35,2%. Dane dotyczą katego-
rii pracujących według faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności poza indywidualnymi 
gospodarstwami rolnymi, bez jednostek do 9 pracujących (2019: 800,6 tys. osób; 2018: 785,9 
tys.). W czterech powiatach – polkowickim, świdnickim, wrocławskim i we Wrocławiu – pracowa-
ła ponad połowa (51,0%; wzrost o 0,4 p. proc. w stosunku do 2018 r.) pracujących w wojewódz-
twie, co oznacza, że w pozostałych 26 powiatach regionu pracowało łącznie 49,0% osób. Jedno-
cześnie te cztery powiaty zamieszkiwało tylko nieco ponad 1/3 ludności województwa (35,0%). 



 

 

W 4 powiatach pracowała 
ponad połowa osób w woje-
wództwie, a udział pozosta-
łych 26 powiatów ciągle ma-
leje  

Dysproporcje liczby osób 
pracujących w powiatach są 
znacznie większe niż  różnice 
liczby pracujących mieszkań-
ców powiatów 

Mapa 2. Pracujący w gospodarce narodoweja według powiatów na 1000 mieszkańców  

(stan w dniu 31 grudnia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Różnice potencjałów demograficznych oraz liczby pracujących tylko w niewielkim stopniu 
wyjaśniane są odmiennym poziomem aktywności zawodowej, natomiast zasadniczą przyczy-
ną tak dużych różnic są dojazdy do pracy. Tym samym bardzo duża terytorialna rozpiętość 
wskaźnika liczby pracujących na 1000 mieszkańców dotyczy jedynie efektywnie wykorzysta-
nych miejsc pracy. Wskaźnik ten kształtował się od 106 osób w powiecie wałbrzyskim i 115 
osób w powiecie górowskim do 456 we Wrocławiu i 476 w powiecie polkowickim. Wrocław 
przyciąga inwestorów tworzących wiele nowych miejsc pracy, co ilustruje fakt, iż 3 lata wcze-
śniej wskaźnik ten wynosił 420 osób.  

Aglomeracje rozlewają się przestrzennie, a inwestycje lokowane są także bezpośrednio poza 
granicami administracyjnymi miast, lecz nie wszystkich. Należy pamiętać, że mieszkańcy po-
wiatu wałbrzyskiego pracują głównie w mieście Wałbrzychu, a mieszkańcy powiatu górow-
skiego dojeżdżają do pracy do firm z terenu powiatu polkowickiego. Tym samym zróżnico-
wanie wskaźników zatrudnienia osób zamieszkujących poszczególne powiaty jest zdecydo-
wanie mniejsze niż ukazują dane liczone według miejsca świadczenia pracy. W 2019 r. na 
1000 mieszkańców województwa pracowało średnio 278 osób. Tej wartości wskaźnika nie 
osiągały 24 powiaty, a tylko 6 powiatów ją przekraczało – były to kolejno: polkowicki, miasto 
Wrocław, miasto Legnica, oławski, wrocławski i miasto Jelenia Góra. 

Województwo dolnośląskie należy do najbardziej uprzemysłowionych województw w kraju. Naj-
większe udziały pracujących w sekcjach przemysł i budownictwo miały powiaty: polkowicki – 
71,5%, oławski – 66,0% oraz średzki – 58,8%. Wskaźnik wojewódzki (35,4%) został przekroczony aż 
w 25 powiatach, a tylko 5 powiatów posiadało niższy, w tym wałbrzyski 28,0% oraz miasto Wro-
cław – 18,4%. Wielkość Wrocławia oraz bardzo niska wartość wskaźnika w mieście zadecydowały 
o dysproporcji liczby powiatów powyżej i poniżej średniej. Wrocław pełni w województwie specy-
ficzne funkcje i dlatego udział sektora usług wyniósł aż 81,6% ogółu pracujących. Wysokie odsetki 
miały także powiaty: wałbrzyski – 68,1%, kłodzki – 68,0%, oraz Jelenia Góra – 64,9%. Tylko te 
4 powiaty przewyższały średnią wojewódzką (63,7%). Był to ponownie statystyczny efekt wielkości 
Wrocławia. Najmniejszy udział pracujących w sektorze usług dotyczył powiatu polkowickiego – 
28,0% oraz innych najbardziej uprzemysłowionych powiatów. W 2019 r. obie wyspecjalizowane 
ekonomicznie grupy wzmocniły swoją funkcję przemysłową lub usługową. 

Rozszerzenie oceny o pracujących w indywidualnych gospodarstwach rolnych tylko nieznacznie 
wpływa na zmianę kolejności powiatów.  



 

 
Wykres 8. Liczba pracującycha na 1000 mieszkańców i ich struktura (stan w dniu 31 grudnia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a Według faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób. 

 

Duża rola zatrudnieniowa rolnictwa dotyczy zwłaszcza powiatów: górowskiego, strzelińskiego, 
ząbkowickiego, lwóweckiego i złotoryjskiego. 

Prawie 2/3 nowych miejsc pracy w województwie powstało w 2019 r. we Wrocławiu (9,5 tys. 
Z 14,7 tys. osób). Na drugim miejscu znalazł się powiat wrocławski (1,9 tys.), a na trzecim legnicki 
(1,5 tys.). W 18 powiatach zwiększyła się liczba pracujących, a w pozostałych 12 zmniejszyła się – 
najbardziej w Wałbrzychu (o 0,6 tys.) oraz w powiatach polkowickim i lubińskim (po 0,4 tys.). 
W ujęciu względnym największy wzrost (o 10,3%) nastąpił w powiecie legnickim (efekt działania 
specjalnej strefy ekonomicznej) oraz w powiatach średzkim (o 5,7%) i jaworskim (o 4,5%). 

Liczba pracujących w sektorze przemysłowym (z budownictwem) wzrosła na Dolnym Śląsku 
o 4,0 tys. osób, w tym we Wrocławiu o 1,9 tys., powiecie wrocławskim o 1,1 tys. i powiecie jawor-
skim o 0,7 tys. W 13 powiatach zmalało zatrudnienie w tym sektorze, najbardziej w powiecie 
lubińskim (o 0,6 tys.) i dzierżoniowskim (o 0,4%). 

Wynagrodzenia zatrudnionych gospodarce narodowej 

Poprawa sytuacji gospodarczej, w tym przede wszystkim na rynku pracy, rzutuje na zmiany 
poziomu wynagrodzeń. Po pewnej stagnacji obserwowanej na początku dekady doszło do przy-
spieszenia wzrostu funduszu wynagrodzeń oraz wynagrodzeń przeciętnych. 

Dynamika wynagrodzeń w województwie dolnośląskim była w kończącej się dekadzie wyższa 
niż krajowa i w efekcie Dolny Śląsk 3 lata wcześniej, w 2016 r. wyprzedził województwo śląskie 
osiągając drugą pozycję w kraju pod względem wysokości wynagrodzeń. Przeciętne miesięcz-
ne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej wyniosło w województwie w 2019 r. 
5040,29 zł (2018: 4685,86 zł) i było o 2,4% wyższe od średniej krajowej wynoszącej 4920,09 zł. 
Średnią krajową przekraczało w dużej skali także województwo mazowieckie (o 20,8%)  
i w znikomej kwocie (2,70 zł) województwo śląskie. Pozostałe 13 województw znalazło się po-
niżej tej średniej. Najniższe wynagrodzenia cechowały województwo warmińsko-mazurskie 
(4136,26 zł). Kolejność województw jest stosunkowo stabilna – jedynie zachodniopomorskie 
zamieniło się miejscami z opolskim, a śląskie przekroczyło średnią krajową (w 2018 r. poniżej 
średniej było 14 województw). 

Do tych niewielkich przesunięć wystarczyły różnice dynamiki wzrostu wynagrodzeń na po-
ziomie 0,1 p. proc. Najmniejszy wzrost wynagrodzeń zanotowano w województwie mazowiec-
kim (6,1%) oraz wielkopolskim (7,1%). W pozostałych 14 województwach dynamika była wyższa 
od średniej krajowej (7,2%); najwyższa w województwie małopolskim (8,8%). Na Dolnym Ślą-
sku nominalne wynagrodzenia brutto wzrosły o 7,6%. 

 

 

Województwo dolnośląskie 
w 2019 r. ugruntowało swoją 
2. pozycję w kraju pod 
względem poziomu wyna-
grodzeń przekraczając kwo-
tę 5 tys. zł brutto i zwiększa-
jąc przewagę nad wojewódz-
twem śląskim  



 

 

W większości województw 
pracujący w przedsiębior-
stwach rolniczych i leśnych 
pobierają wyższe wynagro-
dzenia od zatrudnionych w 
przemyśle 

Powiat lubiński zajął 2. pozy-
cję w kraju pod względem 
wysokości wynagrodzeń  

Wykres 9. Przeciętne wynagrodzenia brutto w gospodarce narodoweja i w wybranych sekcjach 
według województw 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyższe od średniej krajowej o 12,0% były wynagrodzenia brutto w 4 sekcjach PKD składają-
cych się na przemysł (5598,37 zł), co dawało województwu dolnośląskiemu drugie miejsce 
w kraju, za śląskim (5620,68 zł) i przed mazowieckim (5534,50 zł). Tylko te 3 województwa 
miały w 2019 r. wynagrodzenia w przemyśle wyższe od średniej krajowej, a także niż w sekcji 
rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo. W 2 województwach wynagrodzenia w tych sek-
cjach były niemal równe, a w pozostałych 11 województwach rolnictwo miało przewagę nad 
przemysłem, szczególnie dużą w województwach podlaskim oraz świętokrzyskim. Należy wy-
jaśnić, że pracownicy najemni w tej sekcji PKD pracują przede wszystkim w leśnictwie i jed-
nostkach obsługi rolnictwa. Wysokie zarobki w dolnośląskim przemyśle dotyczą przede 
wszystkim górnictwa i wydobywania, gdyż tylko niewielką przewagę nad średnią krajową 
miało przetwórstwo przemysłowe (5142,12 zł).  

Wynagrodzenia w jednostkach zatrudniających 10 i więcej pracowników 

Przedstawione dane dotyczyły wszystkich pracujących w ramach stosunku pracy oprócz osób 
zatrudnionych za granicą. Jeśli uwzględnimy wyłącznie jednostki zatrudniające więcej niż 
9 osób, to przeciętne wynagrodzenie brutto było wyższe i wynosiło na Dolnym Śląsku 5323,55 
zł (2018: 4942,39 zł), a w kraju 5181,63 zł (2018: 4834,76 zł). Region przekraczał średnią krajową 
o 2,7%. Wzrost wynagrodzeń nominalnych w stosunku do 2018 r. wyniósł 7,7% (2018: 6,2%). 

Dane dla sektora przedsiębiorstw pozwalają na porównania wynagrodzeń w powiatach. Bar-
dzo wysokie wynagrodzenia uzyskiwane przez pracowników przemysłu miedziowego powodu-
ją, że od lat powiat lubiński zajmował pierwsze miejsce w Polsce pod względem wysokości 
wynagrodzeń. W latach 2018-2019 nieco wyższe wynagrodzenie odnotowano w Jastrzębiu–
Zdroju, a powiat lubiński zajmował 2. pozycję z kwotą przeciętnego wynagrodzenia brutto 
wynoszącą 8274,57 zł. Ostatnie 2 miejsca zajmowały powiaty z Wielkopolski – kępiński i kro-
toszyński. Wynagrodzenia w powiecie lubińskim były 2,3-2,4 razy większe niż w tych powia-
tach. Nieco mniejszy był rozstęp względny w stosunku do ostatniego w województwie dolno-
śląskim powiatu górowskiego (2,08), który zajmował 320 pozycję wśród 380 powiatów w kra-
ju. Powiat ten sąsiaduje z powiatem lubińskim i część jego mieszkańców dojeżdża tam do 
pracy, co przesuwa w górę rzeczywisty średni poziom zarobków mieszkańców tego powiatu. 



 

 

Dużemu wzrostowi zatrud-
nienia w powiecie legnickim 
towarzyszył duży wzrost 
wynagrodzeń  

Wykres 10. Przeciętne miesięczne wynagrodzenia bruttoa według powiatów 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przestrzenne zróżnicowanie wynagrodzeń brutto było w 2019 r. stosunkowo niewielkie, z wy-
łączeniem powiatu lubińskiego, jedynego poważnie odstającego od średniej wojewódzkiej. 
Nieco powyżej średniej wojewódzkiej były powiaty: m. Wrocław (5757,54 zł) i wołowski (5473,27 
zł). Nieznacznie ją przekraczały także powiaty polkowicki i wrocławski, a w pozostałych 25 
powiatach wynagrodzenia były niższe od średniej, zwłaszcza w powiecie górowskim (3878,78 
zł).  

W skali roku najbardziej wzrosły wynagrodzenia w powiatach dzierżoniowskim (o 11,4%), 
legnickim (o 11,2%) i w Legnicy (o 10,8%). Najmniejszy wzrost wystąpił w najbiedniejszym 
powiecie górowskim (o 4,3%) oraz najbogatszym lubińskim (o 4,5%). 

Podmioty gospodarki narodowej nie dokonują zestawień miejsc zamieszkania swoich pracow-
ników według poszczególnych jednostek terytorialnych. Wynagrodzenia są liczone według sie-
dziby firmy, gdy jednostka lokalna firmy nie jest samobilansująca się. Przedstawione dane 
dotyczą wynagrodzeń wypłacanych zarówno mieszkańcom powiatu, jak i osobom dojeżdżają-
cym. Płace otrzymywane przez mieszkańców powiatów są w rzeczywistości inne z powodu 
świadczenia pracy w zakładzie zlokalizowanym poza siedzibą firmy oraz z powodu dojazdów 
do pracy, m.in. do firm położonych na terenie legnicko-głogowskiego okręgu miedziowego. 

Wynagrodzenia w jednostkach zatrudniających poniżej 10 pracowników 

Duża różnica wynagrodzeń w całej gospodarce i w jednostkach o liczbie pracujących powyżej 
9 osób wynika z niskich wynagrodzeń brutto wypłacanych w mikroprzedsiębiorstwach. Pra-



 

 

W dolnośląskich mikroprzed-
siębiorstwach aż 38,3% za-
trudnionych pobierało mini-
malne ustawowe wynagro-
dzenie 

cownicy najemni są w tych firmach mniejszą liczebnie grupą niż pracujący właściciele, współ-
właściciele firm i członkowie ich rodzin.  

Wynagrodzenia w mikroprzedsiębiorstwach są uzależnione od średniej płacy w województwie 
oraz sytuacji na lokalnym rynku pracy. Stanowią one zwykle ok. 2/3 średnich wynagrodzeń 
w województwie. W wielu powiatach firmy mikro są głównymi pracodawcami i wpływają na 
niską rynkową cenę pracy. Dolny Śląsk także w tym segmencie firm plasował się wysoko w kraju 
zajmując 3. miejsce ze średnim miesięcznym wynagrodzeniem brutto w wysokości 3380,50 zł. 
Przeciętne wynagrodzenie w kraju wynosiło 3349,35 zł i tradycyjnie zasadniczy wpływ na jego 
wysokość miało województwo mazowieckie (4355,01 zł). Najniższe płace występowały na Pod-
karpaciu (2661,00 zł).  

Mapa 3. Miesięczne wynagrodzenia brutto w mikroprzedsiębiorstwach według województw 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W wielu powiatach mikroprzedsiębiorcy są głównymi pracodawcami i dyktują warunki za-
trudnienia. W konsekwencji w umowach o pracę znacznie częściej niż w większych firmach 
pojawia się kwota ustawowego minimalnego wynagrodzenia. Wysoki udział takich płac decy-
duje o niskiej wartości średniego wynagrodzenia. Na Dolnym Śląsku dotyczyło to w 2019 r. 
38,3% pracowników, ale było to wyraźnie mniej niż średnio w kraju (44,8%). W 4 wojewódz-
twach takie umowy posiadała ponad połowa zatrudnionych – najwięcej w województwie 
świętokrzyskim – 57,9%. Jedynym regionem mającym nieznacznie niższy wskaźnik od Dolnego 
Śląska było Mazowsze (37,3%).  
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