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a Stan w dniu 31 grudnia.  b Łącznie ze zgonami niemowląt.  c Według faktycznego miejsca pracy; bez podmiotów 
gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób oraz gospodarstw indywidualnych w rolnictwie. 

a As of 31 December.  b Including infant deaths.  c By actual workplace; excluding economic entities employing up to 9 
persons as well as private farms in agriculture. 
  

III. WROCŁAW NA TLE WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO I KRAJU W 2020 R. 
III. WROCŁAW AS COMPARED TO THE DOLNOŚLĄSKIE VOIVODSHIP AND TO THE COUNTRY IN 2020 

WYSZCZEGÓLNIENIE Wrocław 

Wojewódz-
two 

dolnoślą- 
skie 

Dolnośląskie 
Voivodship 

Polska 
Poland SPECIFICATON 

Ludnośća na 1 km2 powierzchni 
ogólnej .........................................  2192 145 122 Populationa per 1 km2 of total area 

Udział kobiet w ogólnej liczbie 
ludnościa w % ...................................  53,3 51,9 51,6 

Participation of females in the grand 
total of populationa in % 

Kobiety na 100 mężczyzna  .............  114 108 107 Females per 100 males a 
Ludność w wieku a w %:    Population at agea in %: 

przedprodukcyjnym  ....................  17,2 17,2 18,2 pre-working 
produkcyjnym  ............................  58,0 59,2 59,5 working 
poprodukcyjnym .........................  24,8 23,6 22,3 post-working 

Ludność w wieku nieproduk- 
cyjnym na 100 osób w wie- 
ku produkcyjnyma  ........................  72,5 69,0 68,0 

Population at non-working age 
per 100 persons at working  
agea 

Małżeństwa na 1000 ludności  ........  4,9 3,7 3,8 Marriages per 1000 population 
Rozwody na 1000 ludności .............  2,2 1,7 1,3 Divorces per 1000 population 
Urodzenia żywe na 1000 ludności  ..  11,3 8,9 9,3 Live births per 1000 population 
Zgonyb na 1000 ludności  ................  12,2 13,0 12,4 Deathsb per 1000 population 
Zgony niemowląt na 1000 urodzeń 

żywych  ......................................  4,1 3,5 3,6 Infant deaths per 1000 live births 
Przyrost naturalny na 1000 

ludności  .......................................  -1,0 -4,1 -3,2 
Natural increase per 1000 popula-

tion 
Saldo migracji wewnętrznych i za-

granicznych na pobyt stały na 
1000 ludności ...............................  2,0 1,3 0,1 

Net internal and international migra-
tion for permanent residence per 
1000 population 

Pracującyac w tys.  ..........................  288,6 800,4 9660,9 Employedac in thousands 

Stopa bezrobocia rejestrowa- 
negoa w % ....................................  2,4 5,6 6,3 

Registered unemployment ratea 

in % 

Bezrobotni zarejestrowania pozosta-
jący bez pracy dłużej niż rok:    

Registered unemployed personsa 
out of job for longer than 1 year: 

w % bezrobotnych ogółem ........  31,9 37,0 39,7 in % of unemployed persons total 

Bezrobotni zarejestrowania w % lud-
ności w wieku produkcyjnym .........  2,6 4,0 4,6 

Registered unemployed personsa in 
% of working age population 

Mieszkania oddane do użytkowania:    Dwellings completed: 
na 1000 ludności  ......................  17,1 7,5 5,8 per 1000 population 
na 1000 zawartych małżeństw 3503 2021 1522 per 1000 marriages contracted 

Ludność w miastach – w % ogółu 
ludności miast – korzystająca 
z siecia:    

Population in urban areas – in % of 
total urban area population – using 
with systemsa: 

wodociągowej  ...........................  96,5 97,7 96,7 water supply 
kanalizacyjnej  ...........................  92,7 90,9 90,6 sewage 
gazowej  ....................................  72,9 81,5 72,2 gas supply 

Zużycie gazu z sieci na 1 odbiorcę  
w kWh  .........................................  5471,7 5598,0 6030,6 

Consumption of gas from gas supply 
system per consumer in kWh  

Łóżkaa w szpitalach ogólnych 
na 10 tys. ludności  ....................  73,9 46,0 43,8 

Bedsa in general hospitals 
per 10 thousand population 

Ludność na 1 aptekę ogólnodostęp-
nąa  ..............................................  2478 3053 3174 

Population per generally available 
pharmacya  
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III. WROCŁAW NA TLE WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO I KRAJU W 2020 R. (dok.) 
III. WROCŁAW AS COMPARED TO THE DOLNOŚLĄSKIE VOIVODSHIP AND TO THE COUNTRY IN 2020 (cont.) 

WYSZCZEGÓLNIENIE Wrocław 

Wojewódz-
two 

dolnoślą- 
skie 

Dolnośląskie 
Voivodship 

Polska 
Poland SPECIFICATON 

Księgozbiór bibliotek publicznycha  
na 1000 ludności w wol. ...............  1591 2895 3268 

Collection of public librariesa  
per 1000 population in volumes 

Czytelnicy bibliotek publicznych na 
1000 ludności ...............................  181 122 128 

Borrowers of public libraries 
per 1000 population 

Wypożyczenia księgozbioru  
z bibliotek publicznych na 
1 czytelnika w wol.  ......................  11 15 16 

Loans collection with public libraries 
per borrower in vol. 

Ludność na 1 miejsce na widowni  
w kinach stałycha   ........................  40 88 132 

Population per seat in indoor cine-
masa  

Widzowie w kinach stałych na 1000 
ludności ........................................  1547 654 508 

Audience in indoor cinemas per 
1000 population 

Miejsca noclegoweb w bazie nocle-
gowej turystyki na 1000 
 ludności .......................................  21 25 20 

Number of bedsb in tourist accom-
modation establishments per 1000 
population 

Samochody osobowe zarejestrowa-
nea na 1000 ludności ....................  742 679 656 

Registered passenger carsa per 
1000 population 

Produkt krajowy brutto  
(ceny bieżące) na 1 mieszkańca  
w 2019 r. w zł  ..............................  104360 65392 59741 

Gross domestic product  (current 
prices) per capita in 2019 in PLN 

Podmioty gospodarki narodowej  
w rejestrze REGON a na 10 tys. 
ludności ........................................  1986 1370 1219 

Entities of the national economy in 
the REGON register a per 10 thou-
sand population 

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




