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PRZEDMOWA

Folder "Województwo dolnośląskie w liczbach 2022", wydawany w ramach serii wydawniczej  "Foldery i publikacje 
okolicznościowe”, prezentuje zestaw danych statystycznych charakteryzujących sytuację społeczno-gospodarczą województwa 
w latach 2020-2021. W formie tabelaryczno-graficznej przedstawiono podstawowe informacje o poziomie życia mieszkańców, 
stanie gospodarki i  środowiska naturalnego.  Wybrane tematy zaprezentowano na tle kraju i innych województw.
Wyrażam nadzieję, że publikacja okaże się ciekawym źródłem informacji dla Czytelników oraz przyczyni się do popularyzacji 
wiedzy statystycznej o województwie dolnośląskim. Jednocześnie zachęcam do korzystania z bogatej oferty wydawniczej 
i informacyjnej statystyki publicznej dostępnej na stronie internetowej wroclaw.stat.gov.pl

       
       p. o. Dyrektora

       Urzędu Statystycznego we Wrocławiu

       Halina Woźniak

Wrocław, wrzesień 2022 r.

PREFACE

The folder "Dolnośląskie Voivodship in numbers 2022", published as part of the "Folders and occasional publications series", 
presents a set of statistical data characterizing the socio-economic situation in 2020-2021. Basic information on the standard 
of living of its inhabitants, the condition of the economy and the natural environment were presented in a tabular and graphic form. 
Selected themes have been presented against the background of the country and other voivodships.
I hope that the publication will prove to be an interesting source of information for users and will contribute to the promotion of the 
statistical knowledge on Dolnośląskie voivodship. At the same time, I would like to encourage you to take advantage of the rich 
publishing and  informational  offer  of  public  statistics  available  on  the  website  wroclaw.stat.gov.pl

 

       Acting Director
       of the Statistical Office in Wrocław

       Halina Woźniak

Wrocław, September 2022
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WAŻNIEJSZE SKRÓTY I SYMBOLE
MAIN ABBREVIATIONS AND SYMBOLS

tys. – tysiąc  
              thousand  

mln – milion 
              million 

  zł – złoty  
           PLN

3  hm  – hektometr               
               sześcienny
                cubic hecto-
              metre

km – kilometr 
              kilometer 

2
m  – metr 
           kwadratowy 
            square meter 

Kropka (.) – oznacza brak informacji, konieczność zachowania 
                          tajemnicy statystycznej lub że wypełnienie pozycji 
                          jest niemożliwe lub niecelowe 
                 (.) – data not available, classified data (statistical confiden-
                         tiality) or providing data impossible or purposeless

Δ  oznacza, że nazwy zostały skrócone w stosunku do  –
       obowiązującej klasyfikacji
        categories of applied classification are presented in abbreviated 
       form



PODZIAŁ ADMINISTRACYJNY I POWIERZCHNIA
ADMINISTRATIVE DIVISION AND AREA   

a
Jednostki administracyjne województwa  2021 a

Administrative units of the voivodship

Powiaty Powiats26
Miasta na prawach powiatu Cities with powiat status4

Gminy Gminas169

   miejskie    urban35

   miejsko-wiejskie
   

   urban-rural57

   wiejskie    rural77
Miejscowości Localities2618

   w tym miasta    of which towns92

Sołectwa Village administrator's offices2334

a Stan w dniu 31 grudnia.
a As of 31 December.

Ź r ó d ł o: dane Wydziału Geodezji i Kartografi i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.
Source: data of Geodesy and Cartography Departament of the Lower Silesia Marshal's Office.
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NIEMCY
GERMANY

CZECHY
CZECHIA

434 km

80 km

227 km 224 km

198 km

Długość granicy z sąsiadującymi krajami 
Length of  border with neighbouring countries

Długość granicy z sąsiednimi województwami 
Length of  border with neighbouring voivodships

Odległości z Wrocławia 
w km w linii prostej

Distances from Wrocław 
in km in straight line

Wrocław

Poznań
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Toruń

 Łódź
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Katowice

Kraków Rzeszów
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Lublin

WARSZAWA

Białystok

Olsztyn
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WARUNKI NATURALNE I OCHRONA ŚRODOWISKA
   ENVIRONMENT AND ENVIRONMENTAL PROTECTION

Wyszczególnienie Specification

371,1

Powierzchnia o szczególnych 
walorach przyrodniczych 

a
prawnie chroniona  w tys. ha

   w % powierzchni ogólnej  
a

Parki narodowe  w tys. ha 

ab
Parki krajobrazowe  w tys. ha

Obszary chronionego 
ab

krajobrazu  w tys. ha
Pozostałe formy ochrony 

a
przyrody  w tys. ha

Area of special nature value under 
a

legal protection  in thousand hectares

   in % of total area 
a

National parks  in thousand hectares

ab
Landscape parks  in thousand hectares

ab
Protected landscape areas  
in thousand hectares

a
Other forms of nature protection  
in thousand hectares

18,6

12,3

10,7
a

Rezerwaty przyrody  w tys. ha
a

Nature reserves  in thousand hectares

195,4

138,4

14,3

10109,1

32,3

315,1

171,0

2521,2

6927,5

174,3

a  Stan w dniu 31 grudnia. b Bez powierzchni rezerwatów przyrody, stanowisk dokumentacyjnych, zespołów przyrodniczo-krajobrazowych i użytków ekologicznych.
a As of 31 December. b Excluding nature reserves, documentation sites, landscape-nature complexes and ecological areas.

a
Struktura powierzchni parków narodowych  w 2021 r.

a
Structure of national parks area  in 2021

Powierzchnia o szczególnych walorach przyrodniczych 
   prawnie chroniona  w 2021 r.

a

a
Area of special nature value under legal protection  in 2021 

  612-2000

2001-2700
2701-5000
5001-8028

w % powierzchni 
ogólnej województwa
in % of total 
area of voivodship

2 
w m na 1 mieszkańca

2
in m  per capita

Dolnośląskie 

0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0
%

pozostałe tereny objęte ochroną
other areas under protection

ścisłą
strictly

czynną
active

krajobrazową
landscape

     Karkonoski Park Narodowy
Karkonoski National Park

     Park Narodowy Gór Stołowych
Stolowe Mountains National Park 

Polska
Poland

Pod ochroną:
Under protection:

6

Dolnośląskie Polska
Poland
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371,2

18,6

12,3

10,7

195,4

138,5

14,2

0,0

70,0



WARUNKI NATURALNE I OCHRONA ŚRODOWISKA
   ENVIRONMENT AND ENVIRONMENTAL PROTECTION

Wyszczególnienie Specification

Zanieczyszczenia zatrzymane 
w urządzeniach do redukcji 
zanieczyszczeń w % 
zanieczyszczeń wytworzonych:

Pollutants retained in pollutant 
reduction systems in % 
of pollutants produced:

   pyłowe    particulates99,9 99,9 99,9

   gazowe (bez CO )2    gases (excluding carbon dioxide)96,1 95,7 73,5

Ludność korzystająca z oczysz-
czalni ścieków w % ludności 

ab
ogółem

Population connected to wastewa-
ter treatment plants in % of total 

ab
population82,2 82,3 75,2

Emisja zanieczyszczeń  w 2021 r.
Emission of pollutants in 2021

Zakłady szczególnie uciążliwe dla czystości 
ac

powietrza  emitujące zanieczyszczenia w 2021 r.
ac

Plants of significant nuisance to air quality  
emitting polution in 2021

a Stan w dniu 31 grudnia. b Ludność korzystająca z oczyszczalni ścieków – dane szacunkowe, ludność ogółem – na podstawie 
bilansów. c Emitujące pyły, gazy lub równocześnie pyły i gazy.
a As of 31 December. b Population connected to wastewater treatment plants – estimated data, total population – based on balances. 
c Emitting particulates, gases or simultaneously particulates and gases.

pyłowe
particulates

gazowe
gases
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sulphur dioxide

tlenki azotu
nitrogen oxides

gazowych (bez dwutlenku węgla) 
gases (excluding carbon dioxide) 

tlenek węgla
carbon oxide

5

15

25

1,4

29,7

10,1

4,9

12,3

Ścieki komunalne odprowadzone 
do oczyszczalni w ciągu roku 

3
w hm

Municipal wastewater discharged 
into wastewater treatments plants 

3
in hm117,7 120,4 1367,1

tys. ton
thousand tonnes

w tym:
of which:

7

Dolnośląskie Polska
Poland
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120

140

w tym wyposażone w urządzenia do redukcji zanieczyszczeń
of which possessing systems to reduce the emission 

66

25

90

129



Wyszczególnienie Specification

a
Ludność

a
Population2891321 2880432 38080411

Przyrost naturalny 
na 1000 ludności

Natural increase
per 1000 population-4,1 -5,5 -4,9

a Stan w dniu 31 grudnia.  
a As of 31 December.

a
Współczynnik feminizacji

a
Femininity ratio108 108 107

Urodzenia żywe na 1000 ludności Live births per 1000 population8,9 8,5 8,7

Zgony na 1000 ludności Deaths per 1000 population13,0 14,0 13,6

Współczynniki: Rates of:

   dzietności ogólnej
 

   total fertility1,333 1,303 1,320

   reprodukcji brutto    gross reproduction0,655 0,627 0,643

   dynamiki demograficznej    demographic dynamics0,684 0,605 0,638

Ludność  wg płci i wieku w 2021 r. 
a

a
Population  by sex and age in 2021
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Excess 
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of females 
over males
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MALES

KOBIETY
FEMALES

wiek produkcyjny
working age

wiek nieprodukcyjny
non-working age

20212020

Dolnośląskie Polska
Poland
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LUDNOŚĆ 
POPULATION



LUDNOŚĆ 
POPULATION

Wyszczególnienie

2021

Specification

2020

Dolnośląskie Polska
Poland

a
Ludność  w wieku 
nieprodukcyjnym na 100 osób 
w wieku produkcyjnym 69,0 70,3 69,0

a
Post-working age population  per 
100 persons of working age

Małżeństwa na 1000 ludności Marriages per 1000 population3,7 4,4 4,4

Rozwody na 1000 ludności Divorces per 1000 population1,7 1,7 1,6

Saldo migracji wewnętrznych Net internal migration3295 3305 -

Saldo migracji zagranicznych Net international migration549 265 3404

a
Ludność  w wieku 
poprodukcyjnym na 100 osób 
w wieku przedprodukcyjnym 137,0 137,9 124,2

a
Ludność  w wieku 
poprodukcyjnym na 100 osób 
w wieku produkcyjnym 39,9 40,7 38,2

a
Non-working age population  per 
100 persons of working age

a
Post-working age population  per 
100 persons of pre-working age

Struktura ludności według płci
b

i poziomu wykształcenia  w 2021 r.
Structure of population by sex 

b
and educational level  in 2021

a
Ludność  w wieku poprodukcyjnym na 100 osób 

w wieku produkcyjnym w 2021 r.
 

a
Post-working age population  per 100 persons of working age in 2021

a Stan w dniu 31 grudnia. b Na podstawie Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL); 
dane dotyczą populacji w wieku 15-89 lat.
a As of 31 December. b On the Labour Force Survey (LFS) basis; the data concern population 
aged 15-89 years.

36,6-38,5
38,6-41,0
41,1-43,1

34,8-36,5
wyższe
tertiary

policealne oraz średnie zawodowe
post-secondary and vocational secondary

średnie ogólnokształcące
general secondary

zasadnicze zawodowe
basic vocational

gimnazjalne, podstawowe i niepełne podstawowe
lower secondary, basic and incomplete primary

kobiety
females

mężczyźni
males

25,0

27,2

6,7

27,9

13,2

31,4

26,510,1

%17,6

14,4

9



RYNEK PRACY
LABOUR MARKET

Wyszczególnienie Specification

Współczynnik aktywności 
ab

zawodowej  w %
ab

Activity rate  in %57,3 58,4 57,8
ab

Wskaźnik zatrudnienia  w %
ab

Employment rate   in %55,5 56,1 55,8
Wskaźnik zatrudnienia osób 

a
niepełnosprawnych  w wieku 
16-89 lat w %

Employment rate of disabled per-
a

sons  aged 16-89 years in %20,4 23,2 18,4
ab

Stopa bezrobocia  w %
ab

Unemployment rate  in %3,2 4,0 3,4

Osoby w wieku 25-64 lata 
uczestniczące w kształceniu 

ac
lub szkoleniu  w % 4,9 8,5 5,4

Odsetek ludności 
ab

z wykształceniem wyższym
Percentage of  population 

ab
with tertiary education28,6 28,4 26,0

a
Struktura pracujących  według  płci i grup zawodów w 2021 r.

a
Structure of employed persons  

by sex and occupational groups  in 2021

0

Ogółem 
Total

%
20 40 60 80 100

przedstawiciele władz publicznych, 
wyżsi urzędnicy i kierownicy  

managers
specjaliści    

professionals

technicy i inny średni personel      
technicians and associate professionals

pracownicy biurowi            
clerical support workers

pracownicy usług  i sprzedawcy                      
service and sales workers

rolnicy, ogrodnicy, leśnicy  i rybacy                        
skilled agricultural, forestry 

and fishery workers

pracownicy wykonujący prace proste                         
elementary occupations

mężczyźni
males

kobiety
females

ac 
Life-long learning of persons
aged 25-64 years in %

Struktura ludności w wieku 15–89 lat 
a

według aktywności ekonomicznej  w 2021 r.
Structure of the population aged 15-89  

a
by economic activity  in 2021

67,0%

3,3%

50,6%

mężczyźni
males

kobiety
females

aktywni zawodowo
economically active persons

bierni zawodowo
economically inactive persons

pracujący / employed persons

bezrobotni / unemployed persons

a Na podstawie Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL). b Dane dotyczą populacji w wieku 15-89 lat. c W ludności ogółem w tej samej grupie wieku 
(w okresie czterech tygodni przed badaniem). 
a On the Labour Force Survey (LFS) basis. b The data concern population aged 15-89 years. c In the total population at the same age group 
(in the period of the four weeks prior to the survey).

w tym:
of which:

20212020

Dolnośląskie Polska
Poland

33,0%

63,7%

49,4%

49,1%

1,5%

10



Wyszczególnienie Specification

a
Bezrobotni zarejestrowani  
ogółem w tys. 

      w tym kobiety       of which females36,7 31,1 481,9

   zamieszkali na wsi    living in rural areas25,9 22,6 405,3

Nowo utworzone miejsca pracy  
b

 na 1 0 ludności00 w 2021 r.
b

Newly created jobs  per 1000 persons in 2021

a Stan w dniu 31 grudnia. b W ciągu roku.  a As of 31 December. b During the year.
Ź r ó d ł o: dane Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. S o u r c e: data of the Ministry of Family and Social Policy.

10,5-13,4
13,5-16,4

RYNEK PRACY
LABOUR MARKET

68,8 58,7 895,2

Z liczby ogółem: Of total number:

   dotychczas niepracujący    previously not employed5,7 4,9 111,3

   długotrwale bezrobotni
   

   long-term unemployed 
   

31,9 32,0

   zwolnieni z przyczyn 
   dotyczących zakładu pracy 3,2 2,2 36,4

   posiadający prawo do zasiłku    possessing benefit rights12,3 8,3 119,3

Stopa bezrobocia 
rejestrowanego w % 5,6 4,8 5,4

a
Total registered unemployed  
persons in thousand

   terminated for company 
   reasons

Registered unemployment 
rate in %

   niepełnosprawni    disabled persons4,6 5,0 61,0

506,5

16,5-22,5

5,1-6,5
6,6-7,5
7,6-8,6

3,1-5,0

w %
in %

Stopa bezrobocia rejestrowanego w 2021 r.
Registered unemployment rate in 2021

20212020

Dolnośląskie Polska
Poland
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GOSPODARSTWA DOMOWE 
HOUSEHOLDS

Wyszczególnienie Specification

Przeciętna liczba osób 
w gospodarstwie domowym

Average number of persons
in a household2,50 2,43 2,55

Przeciętny miesięczny dochód 
rozporządzalny na 1 osobę 
w gospodarstwach domowych w zł
   w tym:

Average monthly available income 
per capita in households in PLN
   of which:

2031,24 2213,37 2061,93

Struktura przeciętnych miesięcznych wydatków na osobę 
w gospodarstwach domowych w 2021 r.

Structure of average monthly  expenditures  
in  2   households per capita in 20 1

a
Odsetek gospodarstw domowych wyposażonych  

w niektóre przedmioty trwałego użytkowania w 2021 r.
a

Percentage of households equipped  
whith selected durable goods in 2021

     from hired work1112,78 1235,46 1091,96      z pracy najemnej

      from self-employment213,56 244,34 206,62      z pracy na własny rachunek

      ze świadczeń z ubezpieczeń 
      społecznych

      from social insurance 
      benefits491,41 533,17 493,38

Odsetek gospodarstw domowych 
   oceniających swoją sytuację 
   finansową jako:

Percentage of households 
   assessing their material 
   situation as:
      good and rather good51,6 58,1 53,1      dobrą i raczej dobrą

∆
żywność, napoje, wyroby tytoniowe
food, beverages and tobacco

odzież i obuwie
clothing and footwear
zdrowie
health
transport i łączność
transport and communication
wyposażenie i użytkowanie mieszkania 

∆
lub domu, nośniki energii
furnishing and routine maintenance 
of the house,  fuels
pozostałe wydatki na towary i usługi
other expenditures on goods and services

telefon komórkowy
mobile phone 97,3%

%

27,6

4,8
25,0

16,0

20,7

urządzenie z dostępem   
do Internetu
device with access 
to the Internet
drukarka
printer 

samochód osobowy
passenger car

rower (bez dziecięcego)
bicycle (excluding children’s)

86,7%

37,3%

70,8%

56,0%

a Opracowano na podstawie stanu w końcu poszczególnych kwartałów.
a Compiled on the basis of data at the end of individual quarters.

12
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Dolnośląskie Polska
Poland

5,9

zmywarka do naczyń
dishwasher 56,6%

Wi Fi

42,6 36,7 41,8      przeciętną       average 

5,8 5,2 5,1      złą i raczej złą       bad and rather bad 



Wyszczególnienie Specification

Przeciętne miesięczne 
a

wynagrodzenie brutto  w zł 

a
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto  

w 2021 r.
a

Average monthly gross wages and salaries  
in 2021

a
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto  

według wybranych sekcji w 2021 r.
a

Average monthly gross wages and salaries  
by selected sections in 2021

WYNAGRODZENIA I ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE
WAGES AND SALARIES AND SOCIAL BENEFITS

5693,69 6242,88 6001,02

   emerytura    retirement pension2484,28 2661,28

Przeciętna miesięczna emerytura 
i renta z pozarolniczego 
systemu ubezpieczeń społecznych 
brutto w zł 2422,05 2593,47 2623,26

   renta z tytułu niezdolności 
   do pracy    disability pension2123,02 2229,27 2135,28

Przeciętna miesięczna emerytura 
i renta rolników indywidualnych 
brutto w zł 1428,17 1474,50 1428,84

Average monthly gross wages 
a

and salaries  in PLN

Average monthly gross retirement 
and pension from non-agricultural 
social security system in PLN

Average monthly gross farmers 
retirement pay and pension in PLN

   renta rodzinna    survivors pension2254,04 2412,98 2402,81

2719,92

5300,01-5500,00
5126,75-5300,00  

6000,01-7108,20  

5500,01-6000,00  

∆
administrowanie i działalność wspierająca

administrative and support service activities

transport i gospodarka magazynowa
 transportation and storage

∆
handel; naprawa pojazdów samochodowych

trade, repair of motor vehicles∆

∆
obsługa rynku nieruchomości

real estate activities

budownictwo
construction

przemysł
industry

działalność profesjonalna naukowa i techniczna
professional, scientific and technical activities

informacja i komunikacja
information and communication

0 2000 4000 6000 8000

w zł
in PLN

a Bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób. 
a Excluding economic entities employing up to 9 persons.

zł
PLN
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CENY
PRICES

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych 
w 2021 r. (rok poprzedni = 100)

Price indices of consumer goods and services 
in 2021 (previous year = 100)

Wyszczególnienie Specification

Ceny detaliczne niektórych 
towarów żywnościowych w zł:

Retail prices of some food stuffs
in PLN:

   chleb pszenno-żytni za 0,5 kg    wheat-rye bread per 0,5 kg3,19 3,38 3,17

29,36 33,23 30,93
   mięso wołowe z kością (rostbef ) 
   za 1 kg

   beef bone-in (roast beef ) 
   per 1 kg

   szynka wieprzowa gotowana 
   za 1 kg    pork ham, boiled per 1 kg32,76 32,47 32,04

   kiełbasa wędzona za 1 kg    smoked sausage per 1 kg23,19 24,26 21,24

95,0

100,0

105,0

żywność i napoje bezalkoholowe
food and non-alcoholic beverages

napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe
alcoholic beverages, tobacco

odzież i obuwie
clothing and footwear

mieszkania
dwellings

zdrowie
 health

transport
transport

rekreacja i kultura
recreation and culture

edukacja
education

90,0

100,0

   filety z morszczuka mrożone za 1 kg fillets of hake, frozen per 1 kg29,42 29,86 26,86

   jogurt owocowy za 150 g    fruit yoghurt per 150 g1,41 1,39 1,47

   ser twarogowy półtłusty za 1kg    semi-fat cottage cheese per 1 kg12,99 13,54 14,59
   cukier biały kryształ za 1 kg   white sugar, crystallized per 1 kg2,85 3,08 2,87

   miód pszczeli za 400 g    natural honey per 400 g11,59 12,50 13,31

   czekolada mleczna za 100 g    milk chocolate per 100 g4,05 4,13 4,06

Wskaźniki cen wybranych towarów 
i usług konsumpcyjnych w 2021 r. (rok poprzedni = 100)

Price indices of selected consumer goods 
and services in 2021 (previous year = 100)

130,0

140,0

karp świeży
fresh carp 

olej rzepakowy produkcji krajowej
rape-oil, domestic production 

benzyna silnikowa bezołowiowa, 95-oktanowa
unleaded 95 octane motor petrol

musli zbożowe z dodatkiem owoców 
cereal muesli with fruits

20212020
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rower górski
mountain bike

PLN

110,0

120,0

150,0

110,0

115,0

zegarek męski kwarcowy
men's quartz watch

strzyżenie włosów męskich
men's hair-cutting



Wyszczególnienie Specification

Mieszkania oddane  
do użytkowania 
   w tym:

5076 6576 88130

Struktura mieszkań oddanych do użytkowania 
według liczby izb w 2021 r.

Structure of dwellings completed by number of rooms in 2021

Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania 
oddanego do użytkowania w 2021 r. 
Average useful floor area of dwelling 

completed in 2021

21861 24975 234680

      indywidualne       private

Dwellings completed 
   of which:

      spółdzielcze       cooperative101 349 2019

      przeznaczone na sprzedaż 
      lub wynajem 16609 17800 141941       for sale or rent

Przeciętna powierzchnia użytkowa 
2

1 mieszkania w m  
Average useful floor area 

2
of 1 dwelling in m81,3 83,3 92,9

      indywidualne       private143,4 143,2

      spółdzielcze       cooperative56,3 52,2 54,9

143,0

Mieszkania oddane do użytkowa-
nia na 1000 ludności 7,5 8,7 6,1

Dwellings completed per 1000 
population

      przeznaczone na sprzedaż 
      lub wynajem 62,6 62,3 63,1       for sale or rent

90,1-95,0
79,8-90,0

100,1-110,5

95,1-100,0

miasta
urban areas

wieś
rural areas

Ogółem
Total

w budynkach indywidualnych
in private buildings

w budynkach poza indywidualnymi
in non-private buildings

miasta
urban areas

wieś
rural areas

Ogółem
Total

0 20 40 60 80 100
%

0 20 40 60 80 100
%

1 2 3 4 i więcej / 4 and more

2
w m

2
in m

Liczba izb:
Number of rooms:

20212020
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EDUKACJA I WYCHOWANIE
EDUCATION

Wyszczególnienie Specification

a
Dzieci w żłobkach  (łącznie 
z oddziałami i klubami 
dziecięcymi)

a
Children in nurseries  (including 
nursery wards and children's clubs)15993 17697 163416

b
Wychowanie przedszkolne :

b
Pre-primary education :

a
Miejsca w żłobkach  (łącznie 
z oddziałami i klubami 
dziecięcymi)

a
Places in nurseries  (including 
nursery wards and children's clubs)19108 20496 191648

   przedszkola    nursery schools885 914 13483

   dzieci:
   

   children:

      w przedszkolach       in nursery schools88115 91652 1196841

      w punktach przedszkolnych 
      i zespołach wychowania 
      przedszkolnego

     in pre-primary sections and 
      pre-primary points3297 3335 28220

        w oddziałach przedszkolnych 
        przy szkołach podstawowych

      in pre-primary sections of primary 
      schools12852 12291 247511

Dzieci w przedszkolach na: Children in nursery schools per:

   1 przedszkole    1 nursery school100 100 89

   1 oddział
   

   1 section21 21 20
b

Uczniowie w szkołach : b
Pupils and students in schools : 

   podstawowych    primary222475 226349 3123409
c

   ponadpodstawowych
c

  upper secondary108513 111075 1620349

   policealnych   post-secondary15218 20145 232696

a Stan w dniu 31 grudnia. b Stan na początku roku szkolnego. c Bez uczniów w szkołach artystycznych dających uprawnienia zawodowe, realizujących wyłącznie kształcenie 
artystyczne. 
a As of 31 December. b As of the beginning of the school year. c Excluding students in art schools leading to professional certification, providing art education only.

Zdawalność matur: Pass rates of the matura exam:

   w %     in %71,6 74,8 78,2

   w stosunku do średniej krajowej    in relation to the national average96,1 95,7 100,0

2021/222020/21

Dolnośląskie Polska
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bc
Absolwenci  uczelni według form studiów 

 z roku akademickiego 2020/21
bc

Graduates  of higher education by study 
 in the 2020/21 academic year

bd
Studenci  na 10 tys. ludności w roku akademickim 2021/22 

bd
Students per 10 thousand population in the 2021/22 academic year 

UCZELNIE
HIGHER EDUCATION

a Stan w dniu 30 listopada. b Bez cudzoziemców. c Osoby, które uzyskały dyplomy ukończenia studiów wyższych 
w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. d Stan w dniu 31 grudnia.

 a As of 30 November. b Without foreigners. c Persons who obtained higher education diplomas between 1 January - 31 December 2021. d As of 31 December.

pierwszego stopnia 
z tytułem inżyniera
first-cycle programmes 
with engineer title

pierwszego stopnia 
z tytułem licencjata
first-cycle programmes 
with the bachelor's degree
magisterskie jednolite 
unified Master's
drugiego stopnia
second-cycle programmes

stacjonarne
full-time programmes

niestacjonarne
part-time programmes

32,3

%

25,3

7,0

35,4

12,3

41,0

3,8

42,9

Studia:
Studies:

ab 
Studenci według płci oraz podgrup kierunków studiów klasyfikacji ISCED-F 2013 w roku akademickim 2021/22

ab
Students  by sex as well as narrow field of ISCED-F 2013 in the 2021/22 academic year

kobiety
females

pedagogiczna
teacher training and education science

językowa
languages

społeczna
social and behavioural science

biznesu i administracji
business and administration

prawna
law

matematyczna, fizyczna i statystyczna
mathematics, physical science and statistics

technologii teleinformacyjnych
information and communication technologies (ICTs)

inżynieryjno-techniczna
engineering and engineering trades

medyczna
health

pozostałe
others

architektury i budownictwa
architecture and building

mężczyźni
males %%

Podgrupa kierunków studiów:
Subgroups of fields of studies:

17

181-260
115-180 

351-439
261-350

17

1,8 2,7
4,6

19,7

3,3

3,410,9
19,4

4,9

5,1

24,2

7,7
7,0

7,8

21,8

4,5

5,0

11,5

25,2

3,41,4

4,7



Wyszczególnienie Specification

a
Przychodnie

a
Out-patient departments1538 1577 21968

a Stan w dniu 31 grudnia. b Dane obejmują podmioty, które podpisały kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia lub z przychodniami.
a As of 31 December. b Data concern entities that have signed contract with National Health Found or with-outpatients departments.

   miasta    urban areas334 321 2772

   wieś    rural areas57 48 981

Zakłady przyrodolecznicze  
a

i przychodnie uzdrowiskowe
Health natural healing centres 
and health resort outpatient units

a10 10 30
Kuracjusze leczeni w trybie 
ambulatoryjnym Patients in outpatient procedure6807 9463 35605

a
Apteki ogólnodostępne Generally available pharmacies

a
947 925 11866

Placówki stacjonarnej pomocy 
a

społecznej z filiami
Stationary social welfare facilities 
including branches

a
125 138 2061

OCHRONA ZDROWIA. POMOC SPOŁECZNA
HEALTH CARE. SOCIAL WELFARE

ab
Praktyki lekarskie:

ab
Medical practices:

a
Liczba osób przypadająca na szpitalny oddział ratunkowy  w 2021 r.

a
Number of people per hospital emergency ward  in 2021

Mieszkańcy placówek stacjonarnej 
a

pomocy społecznej  w 2021 r.
Residents of stationary 

a
social welfare facilities  in 2021

   w tym domy pomocy społecznej    of which social welfare homes57 64 897

89,6-125,0

125,1-160,0

160,1-175,0

175,1-318,3

0

1000

2000

2500

przewlekle somatycznie chorzy
chronically ill with somatic disorders

dorośli, dzieci i młodzież 
niepełnosprawni intelektualnie
adults, children and young 
mentally retarded

bezdomni
homeless

osoby w podeszłym wieku
aged persons
przewlekle psychicznie chorzy
chronically mentally ill

w tys.
in thousand
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KULTURA. TURYSTYKA 
CULTURE. TOURISM

Wyszczególnienie Specification

Zwiedzający muzea na 10 tys. 
ludności

Museum visitors per 10 thousand 
population

Widzowie i słuchacze w teatrach 
i instytucjach muzycznych 
na 1000 ludności

Audience in theatres and music 
institutions per 1000 population

Widzowie w kinach stałych 
na 1000 ludności

Audience in indoor cinemas 
per 1000 population

2488 3760 6617

127 150 124

654 868 720

Ludność na 1 miejsce: Population per one seat:

319 311 374
   w teatrach i instytucjach 

a
   muzycznych
     

a
   in theaters and music institutions

88 90 129

Turyści korzystający z noclegów 
na 1000 ludności

Tourists accommodated per 1000 
population713 841 582

Stopień wykorzystania miejsc 
noclegowych w %

Occupancy rate of bed places 
in %26,3 30,3 32,3

Widzowie i słuchacze w teatrach i instytucjach muzycznych 
na 1000 ludności w 2021 r.

Audience in theatres and music institutions per 1000 population in 2021

b
Miejsca noclegowe  w hotelach 

według kategorii i stopień ich wykorzystania w 2021 r.
b

Number of beds  in hotels 
by categories and occupancy rate in 2021

71-110

39-70

111-140

141-257

a Stan w dniu 31 grudnia. b Stan w dniu 31 lipca.  
a As of 31 December. b As of 31 July. 

*****

****

***

**

*

stopień wykorzystania miejsc noclegowych w % 
occupancy rate in %

a
   w kinach stałych a

   in indoor cinemas
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w trakcie kategoryzacji
in the process 
of categorization

3938

9693

14565

3880

1813

1895

35,9

34,9

30,3

30,9

38,4

30,0



SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE. DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZA I ROZWOJOWA (B+R) 
INFORMATION SOCIETY. RESEARCH AND DEVELOPMENT ACTIVITY (R&D)

Wyszczególnienie Specification

a
Odsetek przedsiębiorstw :

a
Percentage of total enterprises :

      posiadających szerokopasmowy 
      dostęp do Internetu

  having broadband access 
  to the Internet 98,7 99,0 98,5

      posiadających własną stronę 
      internetową    having own website75,6 72,5 71,4

         z katalogami, wyrobami 
         lub cennikami

      with catalogs, products 
      or price lists71,7 68,9 66,8

      wyposażających swoich 
      pracowników w urządzenia 
      przenośne 

   enterprises providing portable 
   devices to the persons employed80,1 77,5 78,6

b
Udzielone patenty  na 1 mln mieszkańców w 2021 r.

b
Patents granted  per 1 million population in 2021

26,2-50,0

100,1-131,3

50,1-80,0
80,1-100,0

a Przedsiębiorstwa sektora niefinansowego, w których liczba pracujących przekracza 9 osób. Stan w styczniu. b Zgłoszone w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej. 
c Przedsiębiorstwa, w których liczba pracujących przekracza 9 osób.
a Non-financial sector enterprises with more than 9 persons employed. As of January. b Filled at the patent office of the Republic of Poland. c Enterprises with more than 
9 persons employed.

Struktura nakładów na działalność innowacyjną  
c

20według liczby pracujących w 20  r.  
c

Structure of expenditures on innovation activity  
by number of employed persons in 2020

10-49 pracujących
              employed persons 50-249 250 pracujących i więcej

        and more

Ź r ó d ł o: dane Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej. 
S o u r c e: data of the Patent Office of the Republic of Poland.
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17,3

13,2%

69,5

      z dostępem do Internetu       with access to the Internet28,9 31,2 33,2



PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ. FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW
ENTITIES OF THE NATIONAL ECONOMY. FINANCES OF ENTERPRISES

Wyszczególnienie Specification

a
Podmioty w rejestrze REGON  
na 10 tys. ludności

a
Entities in the REGON register  
per 10 thousand population

a
Podmioty w rejestrze REGON  
na 10 tys. ludności w wieku 
produkcyjnym

a
Entities in the REGON register  
per 10 thousand population 
of working age

1370 1427 1270

2315 2430 2147

Fundacje, stowarzyszenia i organizacje społeczne 
a

na 10 tys. ludności  w 2021 r.
Foundations, associations and social organizations 

a
per 10 thousand population in 2021 

a
Struktura podmiotów gospodarki narodowej  

według wybranych sekcji w 2021 r.
a

Structure of entities of the national economy  
by selected sections in 2021 

30-37

44-50

38-40
41-43

a Stan w dniu 31 grudnia. b Przedsiębiorstwa, w których liczba pracujących przekracza 49 osób.
a As of 31 December. b Enterprises with more than 49 employees.

Fundacje, stowarzyszenia 
a

i organizacje społeczne  na 10 tys. 
ludności

Foundations, associations 
a

and social organizations  
per 10 thousand population43 44 41

Przychody netto ze sprzedaży 
produktów (wyrobów i usług) 

b
w mln zł

Net revenues from sales products 
b

(goods and services) in million PLN162101,2 205223,5 2318532,0
b 

Wskaźnik rentowności sprzedaży  
w %

b
Sales profitability indicator  in %4,4 5,4 5,8

 0,0
 5,0

 10,0

 15,0

 20,0

 25,0

 30,0

 35,0

b
Cost level indicator in %96,5 93,4 93,3b 

Wskaźnik poziomu kosztów w %

budownictwo
construction

handel; naprawa 
pojazdów 

∆samochodowych
trade; repair 
of motor vehicles∆

transport i gospodarka
magazynowa
transportation and
storage

obsługa rynku 
∆nieruchomości

real estate activities

działalność profesjonalna,
naukowa i techniczna

professional, scientific and
technical activities

pozostałe
others

przetwórstwo
przemysłowe
manufacturing

w tym osoby fizyczne /  of which natural persons
Ogółem / Total

w %
in %
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Wyszczególnienie Specification

ab
Produkcja sprzedana  przemysłu 
w mln zł
   w tym:

ab
Sold production  of industry 
in million PLN  
   of which:

146202,6 187889,2 1867622,9

PRZEMYSŁ. BUDOWNICTWO
INDUSTRY. CONSTRUCTION

      przetwórstwo przemysłowe        manufacturing119626,0 153955,3 1610602,2
      dostawa wody; gospodarowa-
      nie ściekami i odpadami; 

∆
      rekultywacja

      water supply; sewerage, waste 
      management and remediation 
      activities3751,2 4810,1 49474,3

ab
Produkcja sprzedana  
budownictwa w mln zł
    w tym:

ab
Sold production  of construction 
in million PLN
   of which:

16530,6 17423,7 302529,7

bProdukcja sprzedana budownictwa  
na 1000 ludności w 2021 r. 

bSold production of construction  
per 1000 population in 2021

Struktura produkcji sprzedanej przetwórstwa 
abprzemysłowego według wybranych działów  w 2021 r.

Structure of sold production of manufacturing 
abby selected divisions  in 2021

6,1
9,4

3,0
1,1

8,3

3,9

23,3

44,9
%

produkcja artykułów spożywczych
manufacture of food products
produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych
manufacture of rubber and plastic products
produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych
surowców niemetalicznych
manufacture of other non-metallic mineral 
products
produkcja metali 
manufacture of basic metals

∆
produkcja wyrobów z metali
manufacture of metal products∆

∆
produkcja maszyn i urządzeń
manufacture of machinery and equipment
produkcja pojazdów samochodowych, 

∆przyczep i naczep
manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailers
pozostałe działy
other divisions

a Dane dotyczą podmiotów gospodarczych, w których liczba pracujących przekracza 9 osób. b W cenach bieżących. 
a Data concern economic entities employing more than 9 persons. b In current pices.

      produkcja budowlano-
      -montażowa

         construction and assembly 
         production7679,8 8192,5 117075,4

Dynamika produkcji sprzedanej 
b

budownictwa  
rok poprzedni = 100

Indices of sold production 
b

of construction  
previous year = 10096,3 105,4 113,7
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2,9-4,0

9,1-16,4

4,1-6,0
6,1-9,0

w mln zł
in million PLN



ROLNICTWO, LEŚNICTWO I ŁOWIECTWO
AGRICULTURE, FORESTRY AND HUNTING

Wyszczególnienie Specification

Pogłowie zwierząt gospodarskich
a

 w szt. na 100 ha użytków rolnych :

Livestock in heads per 100 hectares 
a

of agricultural land :

b
Średnia powierzchnia gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym  

w 2021 r. 
b

Average agricultural land of agricultural holding  in 2021 

Skup wybranych owoców 
i warzyw gruntowych w 2021 r.

Procurement of selected fruit 
and ground vegetables in 2021

7,1-14,0
4,2-7,0

14,1-20,0
20,1-32,6

a Stan w grudniu. b Dane Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 
a In December. b Data of Agency for Restructuring and Modernisation of Agriculture.

         bydło       cattle11,4 10,7 42,7

         trzoda chlewna       pigs19,0 19,5 68,5

Pozyskanie drewna (grubizny) 
3

w m  na 100 ha powierzchni lasów

3
Removals (large timber) in m
per 100 hectares of forest areas

         publicznych       public563,0 598,5 526,9

         prywatnych       private49,6 44,9 72,2

Skup zwierzyny łownej w tonach
Procurement of game animals 
in tonnes1607,0 1424,0 11338,0

         w tym dziki       of which wild boars583,0 405,0 2967,0

544,0 577,8 439,2

Owoce / Fruit

jabłka
apples

wiśnie
cherries

truskawki
strawberries

porzeczki
currants

Warzywa / Vegetables

kapusta
cabbage

cebula
onion

marchew
carrot

ogórki
cucumbers

w %
in %

w %
in %

w ha
in hectares
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42,5 20,8 22,8 9,9

4,3
34,5 12,2 11,5



TRANSPORT
TRANSPORT

Wyszczególnienie Specification

a
Drogi ekspresowe i autostrady  

2
na 1000 km

a
Expressways and motorways  

2
per 1000 km

Percentage of improved hard 
a

surface public roads80,2

Odsetek długości dróg publicz-
nych o nawierzchni twardej 

a
ulepszonej

21,3

b
Przewozy pasażerów  
w mln osób

b
Transport of passengers  
in million persons162,8

5,1-6,0
3,8-5,0

8,1-15,2

6,1-8,0

a Stan w dniu 31 grudnia. b Dane dotyczą przedsiębiorstw i zakładów komunikacji miejskiej, 
w których liczba pracujących przekracza 9 osób. c Łącznie z pojazdami posiadającymi pozwolenia czasowe (na okres 30 dni) wydane w końcu roku. 
a As of 31 December. b Data concern urban transport enterprises and companies, employing more than 9 persons. 
c Including road vehicles having temporary permissions (for the period of 30 days) issued at the end of the year. 

Passenger (arrivals, departures, 
transit) at airport in thousand 1005,2

Pasażerowie (przyjazdy, wyjazdy, 
tranzyt) w portach lotniczych 
w tys.

Wypadki drogowe na 100 tys. 
ludności

Road trafic accidents 
per 100 thousand  population54,4

Ofiary śmiertelne wypadków 
drogowych na 100 tys. ludności

Fatalities of road trafiic casualties 
per 100 thousand  population5,7

a 2
Linie kolejowe eksploatowane  na 100 km  w 2021 r.

a 2
Railway lines operated  per 100 km  in 2021

ac
Wybrane pojazdy samochodowe  

według grup wieku w 2021 r.
ac

Selected registered road vehicles  by age groups in 2021
samochody osobowe / passenger cars

136,9 156,1 173,2

663,9
527,5

369,1

mniej niż 4 lata
less than 4 years

4 - 7 8 - 11 12 - 20 21 - 30 31 lat i więcej
      years and moresamochody ciężarowe / lorries

21,7 23,4 26,4

73,9
61,8

mniej niż 4 lata
less than 4 years

4 - 7 8 - 11 12 - 20 21 - 30 31 lat i więcej
      years and more

61,3

motocykle / motorcycles

6,4 7,9 6,1

25,0 20,4

41,9

mniej niż 4 lata
less than 4 years

4 - 7 8 - 11 12 - 20 21 - 30 31 lat i więcej
      years and more

80,4

21,9

163,4

60,0

6,2

68,4

14,6

2500,9

59,8

5,9

1415,3 19684,8

20212020
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Wyszczególnienie Specification

Przestępstwa stwierdzone 
a

ogółem :

Wskaźniki wykrywalności sprawców 
a

przestępstw stwierdzonych  w 2021 r. 
 Rate  of detectability of delinquents in ascertained crimes in 20

a
s 21

Zarejestrowana działalność 
Państwowej Straży Pożarnej w 2021 r.

Registered activity of the State Fire Services in 2021

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
PUBLIC SAFETY

a
Total ascertained crimes :

            zgwałcenie              rape88 102 1081

      o charakterze kryminalnym 
         w tym:

      criminal 
         of which:

74802 81800 820846

            zabójstwo             homicide69

55267 489052

            udział w bójce lub 
            pobiciu

            participation in violence 
            or assault243 219 2450

            rozbój, kradzież rozbójnicza, 
            wymuszenie rozbójnicze 550 522 4089

             robbery, theft with assault, 
             criminal coercion

            kradzież rzeczy              property theft13600 15418 109768

      o charakterze gospodarczym        economic 11513 14828 224775

      drogowe        road 6164 6889 70727

Źródło: dane Komendy Głównej Policji. Source: data of the National Police Headquarters.

pożary 
fires

miejscowe zagrożenia 
local threats

fałszywe alarmy 
false alarms

10970 28719 3881
Źródło: dane Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu.
Source: data of the Voivodship State Fire Headquarters in Wrocław.

52975

52 625

70,1-73,0
73,1-76,0

62,5-70,0

76,1-80,1

w %
in %

a W zakończonych postępowaniach przygotowawczych.  a In completed preparatory proceedings.
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Wyszczególnienie Specification

Produkt krajowy brutto na 
1 mieszkańca w zł (ceny bieżące)

Gross domestic product per capita
 in PLN (current prices)60562 65392 59741

Produkcja globalna w mln zł Gross output in million PLN384949 424072 4696100

RACHUNKI REGIONALNE 
REGIONAL ACCOUNTS

Koszty związane z zatrudnieniem 
w mln zł 72214 77303 898147

PKB na 1 mieszkańca w relacji 
ado średniej krajowej  w 2019 r.

GDP per capita in relation 
a

to national average  in 2019 

75,1-90,0
68,2-75,0

100,1-161,9

90,1-100,0

Zużycie pośrednie w mln zł
Intermediate consumption 
in million PLN231127 257353 2680036

Nadwyżka operacyjna brutto 
w mln zł

Gross operating surplus 
in million PLN80056 87638 1102997

Dochody pierwotne brutto 
na 1 mieszkańca w zł

Gross primary income per capita 
in PLN37075 39528 37347

%1,2

38,5

26,1

8,8

25,4

rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
agriculture, forestry and fishing

Δ
handel; naprawa pojazdów samochodowych ; transport i gospodarka

Δ
magazynowa; zakwaterowanie i gastronomia ; informacja i komunikacja
trade; repair of motor vehicles ; transportation and storage; accommodation 

Δ

and catering ; information and communication
Δ

Δ
działalność finansowa i ubezpieczeniowa; obsługa rynku nieruchomości
financial and insurance activities; real estate activities

przemysł i budownictwo
industry and construction

pozostałe usługi
other services

Dochody do dyspozycji brutto, 
rok poprzedni = 100

Gross disposable income, 
previous year = 100103,9 106,1 105,2

Wartość dodana brutto według rodzajów działalności 
(ceny bieżące) w 2019 r.

Gross value added by kinds of activities (current prices) in 2019

20192018

Dolnośląskie Polska
Poland
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a Polska = 100.
a Poland = 100.

Gross value added in million PLN153822 166719 2016064Wartość dodana brutto w mln zł

Compensation of employees 
in million PLN

w %
in %
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