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Podstawowe zmiany i tendencje dotycz ące sytuacji społeczno-gospodarczej  
w województwie dolno śląskim w I półroczu 2009 r. w porównaniu  

                                              z analogic znym okresem roku poprzedniego: 

� wzrosło przeciętne zatrudnienie zarówno w sektorze przedsiębiorstw ogółem, jak i w jednostkach sektora prywatnego; 
w jednostkach sektora publicznego liczba zatrudnionych pracowników zmniejszyła się; 

� zwiększyło się przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw, płace wzrosły zarówno 
w sektorze publicznym, jak i prywatnym, przy czym większą dynamiką charakteryzowały się zarobki w sektorze 
publicznym; wzrosło miesięczne wynagrodzenie godzinowe; spadła liczba przepracowanych godzin, 

� zwiększyła się liczba mieszkań oddanych do użytkowania; najwięcej nowych mieszkań oddali budujący na sprzedaż lub wynajem oraz 
inwestorzy indywidualni. Zmniejszyła się liczba mieszkań, na realizację których starostwa powiatowe wydały pozwolenia oraz liczba 
rozpoczętych budów; 

� zmniejszyła się wartość przychodów ze sprzedaży wyrobów i usług w przemyśle oraz wydajność pracy mierzona produkcją sprzedaną na 
1 zatrudnionego; 

� zanotowano wzrost przychodów ze sprzedaży wyrobów i usług w przedsiębiorstwach budowlanych. Wzrosła produkcja budowlano-
montażowa, ale jej udział w ogólnej kwocie sprzedaży zmniejszył się; 

� zwiększyły się przychody sprzedaży detalicznej, natomiast zmniejszyły się przychody sprzedaży hurtowej. Największą dynamikę sprzedaży 
detalicznej odnotowano w przedsiębiorstwach prowadzących sprzedaż w domach wysyłkowych, natomiast w sprzedaży hurtowej największą 
dynamikę zanotowano w branży zajmującej się sprzedażą wyrobów tytoniowych;  

� wzrost odnotowano w liczbie przestępstw stwierdzonych, wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw był wyższy o 0,3 pkt. proc; 

� zmniejszyła się liczba wypadków drogowych, natomiast wzrosła liczba kolizji, zmniejszeniu uległa liczba rannych uczestniczących w zdarze-
niach drogowych; 

� zmniejszyła się liczba pożarów, a liczba miejscowych zagrożeń zwiększyła się. 

 
Podstawowe zmiany i tendencje dotycz ące sytuacji społeczno-gospodarczej  

w województwie dolno śląskim w czerwcu 2009 r. w porównaniu 
z analogicznym miesi ącem roku poprzedniego:  

 
� liczba pracujących osób utrzymała się na takim samym poziomie, spadło przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw; 

� zwiększyła się liczba zarejestrowanych bezrobotnych oraz stopa bezrobocia rejestrowanego (była ona nadal na poziomie wyższym niż  
w kraju i niższym niż przed miesiącem); zwiększyła się liczba bezrobotnych przypadająca na 1 ofertę pracy, 

� na rynku produktów rolnych w skupie spadły ceny pszenicy, żyta, mleka oraz żywca drobiowego; zwiększyły się ceny żywca wołowego i wieprzowego. 
W obrocie targowiskowym wyższa była cena ziemniaków jadalnych, niższa była cena pszenicy; 

� wzrosła liczba podmiotów zarejestrowanych w krajowym rejestrze urzędowym gospodarki narodowej REGON. Więcej było spółek 
handlowych, w tym spółek z udziałem kapitału zagranicznego; mniej było natomiast spółek cywilnych, przedsiębiorstw państwowych 
i spółdzielni. Wzrosła liczba firm prowadzonych przez osoby fizyczne. 

 

* * * 
Liczba ludności w I kwartale 2009 r. była niższa niż przed rokiem. Zarejestrowano ujemny przyrost naturalny. Zmniejszyła się liczba 
zawieranych małżeństw. 

INFORMACJE BIEŻĄCE, ZA WYJĄTKIEM DZIAŁU „Podmioty gospodarki narodowej” PUBLIKOWANE SĄ W UKŁADZIE PKD 2007 
I SĄ NIEPORÓWNYWALNE  Z DANYMI PREZENTOWANYMI W UKŁADZIE PKD 2004. 

 
Prezentowane w Komunikacie dane: 

- o pracujących, zatrudnieniu, wynagrodzeniach, przychodach ze sprzedaży dotyczą podmiotów gospodarczych, w których liczba 
pracujących przekracza 9 osób, 

- o wynikach finansowych przedsiębiorstw – w ujęciu kwartalnym – dotyczą podmiotów gospodarczych prowadzących księgi rachunkowe 
(z wyjątkiem łowiectwa, leśnictwa, rybactwa, pośrednictwa finansowego oraz szkół wyższych), w których liczba pracujących przekracza 49 osób, 

- o nakładach inwestycyjnych – w ujęciu kwartalnym – dotyczą podmiotów gospodarczych (bez względu na rodzaj działalności) 
prowadzących księgi rachunkowe, w których liczba pracujących przekracza 49 osób. 

Dane w ujęciu wartościowym oraz wskaźniki struktury podano w cenach bieżących. Wskaźniki dynamiki zaprezentowano na podstawie wartości 
w cenach bieżących, z wyjątkiem przemysłu, dla którego podano je na podstawie wartości w cenach stałych (średnie ceny bieżące 2005 r.). 
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TABL. I. PODSTAWOWE INFORMACJE O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ 
WOJEWÓDZTWA W LATACH 2000-2008 

WYSZCZEGÓLNIENIE 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Ludność a w tys. .................................................... 2912,2 2909,6 2904,7 2898,3 2893,1 2888,2 2882,3 2878,4 2877,1 

       rok poprzedni = 100........................................ . 99,9 99,8 99,8 99,8 99,8 99,8 99,9 100,0 

Bezrobotni zarejestrowani a w tysiącach ............... 231,7 267,4 279,3 278,3 257,1 233,4 185,4 127,5 113,9 

       rok poprzedni = 100........................................ . 115,4 104,4 99,6 92,4 90,8 79,5 68,8 89,4 

Stopa bezrobocia ab w %........................................ 18,4 21,5 23,7 23,8 22,4 20,6 16,6 11,4 10,2 

Przeciętne zatrudnienie w sektorze 

przedsiębiorstw c w tys. ......................................... 371,6 355,3 337,8 338,4 347,1 358,7 367,8 393,6 418,8 

       rok poprzedni = 100........................................ . 95,6 95,1 100,2 102,6 103,4 102,5 107,0 106,4 

Przeciętne wynagrodzenia miesięczne brutto 

w sektorze przedsiębiorstw c w zł .......................1972,30 2135,21 2193,85 2246,11 2358,55 2470,47 2622,61 2893,68 3151,33 

       rok poprzedni = 100..................................... . 108,3 102,8 102,4 105,0 104,7 106,2 110,3 108,9 

Mieszkania oddane do użytkowania...................... 5891 9466 7109 10573 6497 6875 9167 9073 12568 

       rok poprzedni = 100........................................ . 160,7 75,1 148,7 61,4 105,8 133,3 99,0 138,5 

Przeciętna powierzchnia mieszkania oddanego  

    do użytkowania w m2 ........................................ 79,5 69,8 85,8 110,1 104,9 100,9 92,4 92,6 96,7 

Produkcja sprzedana przemysłu c (w cenach 

bieżących) w mln zł ...........................................33312,6 33451,3 34390,1 40560,0 48019,0 52001,8 62949,1 72588,4 74909,1 

       rok poprzedni (w cenach stałych) = 100 ......... . 99,4 99,3 116,6 111,5 110,5 113,5 120,8 114,2 

Produkcja budowlano-montażowa b (w cenach 

bieżących) w mln zł ............................................ 3756,8 3466,6 2920,5 2261,0 2477,4 3039,7 3522,9 4379,2 5301,8 

       rok poprzedni = 100........................................ . 92,3 84,2 77,4 109,6 122,7 115,9 124,3 121,1 

Sprzedaż detaliczna towarów c (w cenach 

bieżących):          

       rok poprzedni = 100........................................ . 91,8 107,2 115,9 121,9 109,2 118,9 118,1 122,9 

Wskaźnik rentowności obrotu w przedsiębior-

stwach c w %:          

    brutto d  .............................................................. 2,2 -0,5 0,1 2,6 6,0 5,8 7,5 8,3 5,2 

    netto e   .............................................................. 2,1 -1,4 -0,6 1,7 4,9 4,8 6,1 6,9 4,1 

Podmioty gospodarki narodowej a w tys. ............... 269,5 281,9 295,1 305,9 304,5 302,6 303,1 308,3 316,7 

    w tym           

    spółki handlowe................................................. 13,2 14,7 16,2 17,1 18,1 19,0 20,0 21,3 22,1 

       w tym z udziałem kapitału zagranicznego ...... 4,4 4,6 4,7 4,8 5,1 5,4 5,7 6,0 6,2 

    spółki cywilne .................................................... 25,6 24,6 23,8 23,7 23,5 23,5 23,5 23,7 23,4 

    osoby fizyczne prowadzące działalność 

gospodarczą .......................................................... 211,1 218,4 226,6 233,6 228,2 222,5 218,9 220,8 227,1 

Przestępstwa stwierdzone w zakończonych  

    postępowaniach przygotowawczych w tys. ...... 119,7 117,0 120,2 127,9 130,0 123,5 119,5 112,8 105,4 

Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw  

    stwierdzonych w %  .......................................... 54,2 57,1 60,0 61,3 62,7 64,3 66,6 66,7 67,6 
 

a Stan w dniu 31 XII.  
b Udział zarejestrowanych bezrobotnych w cywilnej ludności czynnej zawodowo.  
c W przedsiębiorstwach, w których liczba pracujących przekracza 9 osób.  
d Relacja wyniku finansowego brutto do przychodów z całokształtu działalności.  
e Relacja wyniku finansowego netto do przychodów z całokształtu działalności.  
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Liczba ludno ści  województwa dolnośląskiego w końcu marca 2009 r. wyniosła 2876,6 tys.  osób, tj. o 0,6 tys.  

(o 0,02%) mniej niż przed rokiem. Z ogólnej liczby ludności 70,4% zamieszkiwało w miastach i 29,6% na wsi. Poza 
Wrocławiem, w którym mieszkało 632,1 tys. osób, największymi powiatami pod względem liczby ludności były: 
wałbrzyski – 180,5 tys., kłodzki – 164,3 tys. oraz świdnicki – 159,4 tys. Do najmniejszych natomiast zaliczyć należy 
powiat górowski – 36,4 tys. i milicki – 36,9 tys.  

W ogólnej liczbie mieszkańców, podobnie jak w roku ubiegłym, występowała przewaga kobiet (52,1%). 
Współczynnik feminizacji (określający liczbę kobiet przypadającą na 100 mężczyzn) wyniósł 109. Przewaga liczby 
kobiet (których było 1498,5 tys.) w odniesieniu do liczby mężczyzn wyniosła 120,4 tys.  

W I kwartale 2009 r. saldo migracji wewn ętrznych i zagranicznych ludno ści na pobyt stały było dodatnie  
i wyniosło 257 osób; saldo migracji zagranicznych na pobyt stały było ujemne i wyniosło minus 51 osób (oznacza to iż 
w danym okresie liczba emigrantów z województwa dolnośląskiego była większa od liczby imigrantów  

W I kwartale 2009 r.  
odnotowano ujemny przyrost 
naturalny  – minus 712 (w ana-
logicznym okresie 2008 r. 
przyrost naturalny wyniósł – 
minus 962). Współczynnik przy-
rostu naturalnego, liczony na 
1000 ludności, wyniósł minus 1,0 
(w 2008 r. – minus 1,3).  
W przekroju terytorialnym naj-
wyższy współczynnik przyrostu 
naturalnego odnotowano w po-
wiatach: głogowskim (6,0), 
milickim (3,9) oraz oleśnickim 
(3,7), natomiast najniższy w po-
wiatach: lwóweckim (minus 4,8), 
jeleniogórskim (minus 4,6), dzier-
żoniowskim (minus 4,5) oraz  
w mieście na prawach powiatu – 
Jeleniej Górze (minus 4,6).  

W I kwartale 2009 r. 
zarejestrowano 8048 urodze ń 
żywych , tj. o 731 więcej niż  
w 2008 r. Współczynnik urodzeń 
osiągnął w województwie poziom 
11,2. Najwyższy współczynnik 

urodzeń odnotowano w powiatach: milickim (15,8), głogowskim (13,7) oraz oleśnickim (13,4), natomiast najniższym 
współczynnikiem charakteryzowało się miasto na prawach powiatu Jelenia Góra (9,1) oraz powiaty: zgorzelecki (9,3), 
wałbrzyski (9,5) oraz jeleniogórski (9,7). 

W omawianym okresie w województwie dolnośląskim zmarło  8760 osób , czyli o 481 osób więcej niż  
w 2008 r. Współczynnik zgonów  kształtował się na poziomie 12,2. Najwyższą wartość współczynnika zgonów 
odnotowano w powiatach: lwóweckim (14,6), jeleniogórskim i dzierżoniowskim (14,3), a najniższą zarejestrowano 
w powiatach: głogowskim (7,7), lubińskim (9,2) i oleśnickim (9,7). 

W województwie dolnośląskim zmarło 48 niemowl ąt, tj. o 10 dzieci mniej niż w I kwartale 2008 r. 
Współczynnik zgonów niemowl ąt wyniósł 6,0. Najwyższą jego wartość odnotowano w powiatach: złotoryjskim (23,3), 
strzelińskim i w mieście na prawach powiatu Legnica (po 17,9); zgonów niemowląt nie odnotowano w powiatach: 
głogowskim, górowskim, jaworskim, kamiennogórskim, legnickim, lubińskim, lwóweckim, milickim, zgorzeleckim oraz w 
mieście na prawach powiatu Jelenia Góra.  

W I kwartale 2009 r. zawarto  1839 małżeństw , tj. o 151 mniej niż w 2008 r. Współczynnik małżeństw wyniósł 2,6; 
najwyższą wartość osiągnął w powiatach: bolesławieckim (5,6), milickim (3,6) i polkowickim (3,4), natomiast najniższą  
w powiatach: legnickim (1,7), wołowskim i trzebnickim (po 2,0).  
 
 

 

LUDNOŚĆ 

mniej niż -2,8 <-2,8; -0,8) <-0,8; 1,9) 1,9 i więcej
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ZATRUDNIENIE 

 
Przeciętne zatrudnienie w sektorze 

przedsi ębiorstw  w okresie stycze ń – 
czerwiec 2009 r.  wyniosło 420,5 tys. osób , 
co oznacza wzrost o 0,7% w porównaniu 
do analogicznego okresu poprzedniego 
roku. W kraju przeciętne zatrudnienie 
w odniesieniu do pierwszego półrocza 
2008 r. spadło o 0,5%. 

Sektor prywatny łącznie angażował 
90,0% ogółu przeciętnie zatrudnionych  
w sektorze przedsiębiorstw w województwie. 
W sektorze prywatnym przeciętne 
zatrudnienie wyniosło 378,5 tys. osób , 
tj. o 1,3% więcej niż w analogicznym okresie 
ubiegłego roku, natomiast w sektorze 
publicznym  – 42,0 tys. osób , tj. o 4,5% 
mniej.  

W przemyśle przeciętne zatrudnienie  
w omawianym okresie wyniosło 215,4 tys. 
osób,  tj. 51,2% ogółu zatrudnionych  
w sektorze przedsiębiorstw. Przeciętne 
zatrudnienie w porównaniu z pierwszym 

półroczem ubiegłego roku zmniejszyło się o 4,9%, w tym w przetwórstwie przemysłowym o 5,9%, w sekcji wytwarzanie 
i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę o 3,4% oraz górnictwie  
i wydobywaniu o 1,0%. Wzrost przeciętnego zatrudnienia odnotowano w sekcji dostawa wody, gospodarowanie 
ściekami i odpadami, rekultywacja o 2,9%. 

W porównaniu do okresu styczeń – czerwiec 2008 r. wzrost przeciętnego zatrudnienia wystąpił  
w 6 działach przetwórstwa przemysłowego (na 24 ogółem). Spośród tych o znaczącym udziale w zatrudnieniu 
liczba zatrudnionych zwiększyła się w: produkcji artykułów spożywczych (o 13,0%), produkcja wyrobów z metali  
(o 1,3%) oraz produkcji komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (o 0,7%). Spadek przeciętnego 
zatrudnienia odnotowano w działach: produkcja mebli (o 15,7%), produkcja pojazdów samochodowych, przyczep 
i naczep (o 11,9%), produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (o 11,7%), 
produkcja urządzeń elektrycznych (o 6,6%), produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (o 4,3%) oraz  
produkcja maszyn i urządzeń (o 2,3%). 

Przeciętna liczba zatrudnionych w porównaniu do okresu styczeń – czerwiec 2008 r. zwiększyła się 
również w sekcjach: pozostała działalność usługowa (o 44,8%), działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 
(o 32,0%), zakwaterowanie i gastronomia (o 13,7%), budownictwo (o 18,8%), informacja i komunikacja (o 9,8%), 
handel, naprawa pojazdów samochodowych (o 8,8%), działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją  
(o 8,1%) oraz obsługa rynku nieruchomości (o 3,0%). Spadek zatrudnienia odnotowano w sekcjach: 
administrowanie i działalność wspierająca (o 6,6%) oraz transport i gospodarka magazynowa (o 2,2%). 

W czerwcu 2009r.  przeci ętne  zatrudnienie  w sektorze przedsiębiorstw w województwie dolnośląskim 
kształtowało się na poziomie 416,6 tys. osób i było niższe o 0,1% zarówno w porównaniu do analogicznego 
miesiąca poprzedniego roku, jak i do maja br. W sektorze prywatnym przeciętne zatrudnienie wynosiło 374,8 tys. 
osób , a w sektorze publicznym 41,8 tys.  

W porównaniu do czerwca ubiegłego roku zatrudnienie w sektorze prywatnym wzrosło o 0,4%, natomiast 
w sektorze publicznym zmalało o 5,1%.  

W porównaniu do ubiegłego miesiąca, tj. maja 2009 r. przeciętna liczba zatrudnionych osób w sektorze 
prywatnym zmniejszyła się o 0,1%, natomiast w sektorze publicznym utrzymała się na takim samym poziomie.  
W kraju przeciętne zatrudnienie zmalało zarówno w porównaniu do czerwca 2008 r. jak i do maja 2009 r. 
odpowiednio o 1,9% i 0,2%. 

RYNEK PRACY
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0,3%
0,6%

Struktura przeci ętnego zatrudnienia w sektorze przedsi ębiorstw 
według sekcji w okresie stycze ń - czerwiec 2009 r.
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 BEZROBOCIE , 

 
W końcu czerwca 2009 roku w urzędach pracy 

zarejestrowanych było 130,6 tys. osób bezrobotnych, 
z czego kobiety stanowiły 51,8%. Liczba bezrobotnych 

zwiększyła się w porównaniu do analogicznego miesiąca 

poprzedniego roku o 22,2 tys. osób, (tj. o 20,5%), 

natomiast w porównaniu do maja 2009 r. zmniejszyła się  

o 3,4 tys. osób, (tj. o 2,5%). Dolnośląscy bezrobotni 

stanowili 7,9% ogólnej ich liczby w kraju (w Polsce – 

1658,7 tys. osób to bezrobotni). 

Większość bezrobotnych pozostających w ewidencji urzędów pracy to osoby, które wcześniej pracowały 

zawodowo – w końcu czerwca br. zbiorowość ta liczyła 110,0 tys. osób, tj. 84,2% ogółu zarejestrowanych. 

Powiatowe urzędy pracy zarejestrowały 18,2 tys. nowych bezrobotnych , było to o 19,0% więcej niż 

w czerwcu roku ubiegłego, oraz o 1,6% więcej niż w maju 2009 r. Osoby, które zarejestrowały się po raz pierwszy 

stanowiły 23,5% nowo zarejestrowanych. Stopa napływu bezrobotnych do urzędów pracy wyniosła 1,6%. 

Jednocześnie z ewidencji wył ą-

czono 21,6 tys. bezrobotnych , tj. o 4,0% 

więcej niż w czerwcu 2008 r. i o 2,1% 

więcej w porównaniu do maja 2009 r.,  

w tym z powodu podjęcia pracy 7,6 tys. 

(35,3% wyłączonych z ewidencji), braku 

potwierdzenia gotowości do podjęcia pracy 

6,9 tys. (40,0%). Stopa odpływu bezrobo-

tnych z urzędów pracy wyniosła 16,1%. 

 
Spośród ogólnej liczby zarejestro-

wanych bezrobotnych:  
 20,6 tys. to osoby dotychczas 

niepracujące (15,8% wobec 15,7% w maju 2009 r. i 17,9% w czerwcu roku poprzedniego),  
 45,7 tys. – mieszkańcy wsi (35,0% wobec odpowiednio 35,0% i 34,9%), 
 50,4 tys. – osoby długotrwale bezrobotne (38,6% wobec 38,8% i 55,8%), 
 97,5 tys. – nie posiadało prawa do zasiłku (74,6% wobec 75,1% i 82,8%). 

Powiatowe urzędy pracy dysponowały 7315 ofertami pracy,  (tj. o 192 więcej niż przed miesiącem  
i o 1412 mniej niż przed rokiem). W końcu miesiąca 4929 miejsc pracy pozostawało nierozdysponowanych,  
co oznacza, że na 1 ofert ę pracy przypadało 27 bezrobotnych , przed miesiącem 27 i przed rokiem 12. 

Wolne miejsca pracy pozostawały: 
 dla stażystów – 593 (w maju 2009 r. – 727 i w czerwcu 2008 r. – 373),  
 w celu przygotowania zawodowego – 1 (wobec 1 i 187), 
 dla prac społeczno-użytecznych – 117 (wobec 200 i 142), 
 dla osób niepełnosprawnych – 108 (wobec 134 i 179). 

Stopa bezrobocia rejestrowanego w ko ńcu czerwca 2009 r. wyniosła 11,6% , przed miesiącem 11,9%,  
przed rokiem 9,8%. Wskaźnik krajowy wyniósł 10,7% (w maju 2009 r. – 10,8%, natomiast w czerwcu 2008 r. – 
9,4%). Nadal utrzymywało się znaczne zróżnicowanie natężenia bezrobocia w przekroju terytorialnym. 

Korzystając z metody 3 średnich dokonano klasyfikacji powiatów według natężenia stopy bezrobocia i wydrę-
bniono cztery kategorie: 

 – niski poziom bezrobocia  (stopa bezrobocia poniżej 10,0%);  
 – średni poziom bezrobocia  <10,0%; 14,9%); 
 – wysoki poziom bezrobocia  <14,9% 19,4%); 
 – bardzo wysoki poziom bezrobocia  (stopa bezrobocia 19,4% i więcej).  
 

DOLNOŚLĄSKIE 
Wyszczególnienie 

VI 2008 VI 2009 VI 2008=100 

BEZROBOTNI ZAREJESTROWANI :    

OGÓŁEMa………………………. 108417 130644 120,5 
Nowo zarejestrowanib………….. 15297 18200 119,0 
Wyrejestrowanib………………... 20742 21562 104,0 

STOPA BEZROBOCIA  w %...... 9,8 11,6 x 

a W końcu miesiąca, b W ciągu miesiąca. 

00
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Pierwszą grupę (niski poziom 
bezrobocia) stanowiło 6 powiatów. 
W grupie tej znalazły się wszystkie 
miasta na prawach powiatu: 
m. Wrocław (4,4%), m. Jelenia Góra 
(8,2%), m. Legnica (8,6%), oraz 
powiaty: wrocławski (4,9%), lubiński 
(6,5%) i polkowicki (8,2%).  

Najwyższą stopą bezrobocia 
charakteryzowały się powiaty: dzier-
żoniowski (24,1%), złotoryjski (23,6%), 
lubański (23,4%), lwówecki (21,8%), 
kłodzki (21,4%), górowski (20,5%) oraz 
kamiennogórski (20,0%). Dystans 
między powiatem dzierżoniowskim 
plasującym się na ostatnim miejscu, 
a miastem na prawach powiatu 
Wrocławiem, mającym najniższy 
poziom bezrobocia wynosił 19,7 pkt. 
proc.  

 

 Wydatki z Funduszu Pracy w czerwcu 2009 r. wyniosły 50,1 mln zł  (miesiąc wcześniej 46,1 mln zł) 

i były o 12,1 mln większe niż przed rokiem. Na zasiłki dla bezrobotnych wydano – 22,3 mln zł (miesiąc wcześniej 

– 21,7 mln zł, a w czerwcu 2008 r. – 12,8 mln zł), a na programy promowania zatrudnienia z Funduszu Pracy 

przeznaczono 25,4 mln zł (miesiąc wcześniej – 22,1 mln zł, a w czerwcu 2008 r. – 23,0 mln zł), przy czym 

najwięcej wydano na:  

 podjęcie działalności gospodarczej – 9,8 mln zł (38,7%),   
 stypendia wypłacane w okresie przygotowania zawodowego, stażu i za okres nauki – 9,1 mln zł (35,9%), 
 szkolenia – 2,9 mln zł (11,6%),  
 roboty publiczne – 1,6 mln zł (6,2%), 
 prace interwencyjne – 0,6 mln zł (2,6%), 
 koszty przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia – 0,4 mln zł (1,8%),  
 wyposażenie stanowisk pracy – 0,4 mln zł (1,6%).  

W końcu czerwca 2009 r.  zgłoszone były zwolnienia grupowe z 35 zakładów  (27 z sektora prywatnego)  
i dotyczyły one 1205 osób . W analogicznym okresie ubiegłego roku dotyczyło to 13 zakładów (9 z sektora 
prywatnego) i 284 pracowników, a miesiąc wcześniej 49 zakładów (42 z sektora prywatnego) i 1618 osób. 
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Przeciętne miesi ęczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsi ębiorstw  w województwie dolnośląskim 
w okresie styczeń – czerwiec 2009 r. kształtowało się na poziomie 3247,39 zł i było ono o 5,7% wyższe w relacji do 
analogicznego okresu ubiegłego roku. W kraju przeciętne miesięczne wynagrodzenie w porównaniu do pierwszego 
półrocza 2008 r. wzrosło o 5,0%. 

Wzrost przeciętnych płac 
wystąpił zarówno w sektorze pry-
watnym  o 5,7% (do wysokości 
3194,23 zł), jak i w sektorze publi-
cznym  o 6,3% (do wysokości 
3727,08 zł). Wzrost wynagrodzenia 
zarejestrowano w większości sekcji 
sektora przedsiębiorstw. Najbardziej 
wzrosły wynagrodzenia w sekcjach: 
administrowanie i działalność wspie-
rająca (o 10,0%), obsługa rynku nie-
ruchomości (o 9,7%), wytwarzanie 
i zaopatrywanie w energię elek-
tryczną, gaz, parę wodną i gorą-
cą wodę (o 8,9%) oraz działalność 
profesjonalna, naukowa i technicz-
na (o 8,3%). Spadek płac wystąpił 
w sekcjach: pozostała działalność 
usługowa (o 0,3%) oraz transport  
i gospodarka magazynowa (o 1,8%).  

Wynagrodzenia wyższe od średniego wynagrodzenia ogółem w województwie odnotowano w 6 sekcjach. Do 
sekcji o najwyższych wynagrodzeniach należały: górnictwo i wydobywanie (6855,55 zł), informacja i komunikacja 
(5570,45 zł), wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (4820,19 zł), działalność 
profesjonalna, naukowa i techniczna (3718,58 zł), budownictwo (3393,41 zł) oraz dostawa wody; gospodarowanie 
ściekami i odpadami, rekultywacja (3250,54zł). Płace znacznie poniżej średniej wojewódzkiej otrzymywali m.in. 
pracujący w sekcjach: administrowanie i działalność wspierająca (2113,13 zł) oraz pozostała działalność usługowa 
(2213,03 zł).  

W porównaniu do pierwszego półrocza ubiegłego roku wyższe wynagrodzenia wypłacono w 23 działach (na 24 
ogółem) przetwórstwa przemysłowego. Wśród działów angażujących największy odsetek zatrudnionych najwięcej zyskali 
pracujący w działach: produkcja artykułów spożywczych (o 13,1%), produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych  
(o 10,1%), produkcja mebli (o 7,1%) oraz produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (o 6,0%). 

W okresie stycze ń – czerwiec 2009 przepracowano  łącznie 363,8 mln godzin , tj. o 1,1% mniej niż 
w analogicznym okresie poprzedniego roku. Przepracowany czas zmniejszył się zarówno w sektorze prywatnym, jak 
i publicznym odpowiednio o 0,6% i 5,1%.  

Najwięcej godzin przepracowano w sekcjach: przetwórstwo przemysłowe – 143,4 mln (39,4% ogółu) oraz 
handel, naprawa pojazdów samochodowych – 66,6 mln (18,3% ogółu). Liczba przepracowanych godzin zmniejszyła 
się w 4 sekcjach: przetwórstwo przemysłowe (o 9,9%), administrowanie i działalność wspierająca (o 9,7%), 
wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 3,4%), oraz górnictwo 
i wydobywanie (o 2,2%). 

Przeciętne wynagrodzenie godzinowe za ok res od stycznia do czerwca 2009 r.  wyniosło 22,52 zł, przy 
czym w sektorze prywatnym 22,15 zł, a w sektorze publicznym 25,85 zł. W porównaniu do analogicznego kwartału 
2008 r.  zaobserwowano wzrost wynagrodzenia godzinowego o 7,6% (w sektorze prywatnym i publicznym wzrost 
odpowiednio o 7,7% i 6,9%). Płaca godzinowa wzrosła w większości sekcji z wyjątkiem dwóch: transport i gospodarka 
magazynowa (spadek o 8,7%) oraz pozostała działalność usługowa (o 2,0%). Największy wzrost zanotowano:  
w administrowaniu i działalności wspierającej (o 13,8%), działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej (o 12,4%) 
oraz w obsłudze rynku nieruchomości (o 11,2%). Najwyższe wynagrodzenie za przepracowaną godzinę otrzymywali 
zatrudnieni w sekcji górnictwo i wydobywanie (49,49 zł), a najniższe w administrowaniu i działalności wspierającej 
(14,74 zł).  

WYNAGRODZENIE 

Administrowanie i działalność wspierająca

Obsługa rynku nieruchomości 

Zakwaterowanie i gastronomia 

Handel, naprawa 
pojazdów samochodowych 

Dynamika przeci ętnego miesi ęcznego wynagrodzenia 
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W czerwcu 2009 r. przeci ętne miesi ęczne wynagrodzenie brutto  wyniosło 3574,40 zł (108,7 średniej 
krajowej) i było o 1,4% wyższe niż przed rokiem. W sektorze prywatnym średnie zarobki kształtowały się na 
poziomie 3563,82 zł, co daje w porównaniu z rokiem poprzednim wzrost o 1,5%. W sektorze publicznym 
zanotowano wzrost płac o 0,8% do poziomu 3669,40 zł.  

W porównaniu do czerwca 2008 r. w sekcjach górnictwo i wydobywanie, transport i gospodarka 
magazynowa, dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją, 
pozostała działalność usługowa zanotowano niższe wynagrodzenia. W pozostałych sekcjach płace wzrosły. 
Największy wzrost zaobserwowano w sekcjach: działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (o 13,1%), 
wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 6,5%) oraz obsługa rynku 
nieruchomości (o 6,3%). 

Porównując wynagrodzenia z czerwca 2009 do maja 2009 zanotowano następujące zmiany: ogółem wzrost 
wynagrodzenia brutto o 10,0%. Zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym zanotowano wzrost odpowiednio 
o 10,9% i 2,6%. Wzrost płac nastąpił w większości sekcji oprócz jednej: administrowanie i działalność wspierająca 
(spadek o 1,9%). Najwięcej zyskali pracownicy sekcji górnictwo i wydobywanie (o 55,9%) oraz transport  
i gospodarka magazynowa (o 7,4%). W kraju przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw 
ukształtowało się na poziomie 3287,88 zł, co w porównaniu z czerwcem 2008 daje wzrost o 2,0%, a w relacji z majem 
2009 wzrost o 2,9%. 

 
 

  

 

 W końcu czerwca 2009 r.  w krajowym 
rejestrze podmiotów gospodarki narodowej REGON 
zarejestrowanych było 316,8 tys . podmiotów 
gospodarki narodowej (bez indywidualnych 
gospodarstw rolnych), tj. o 1,6% więcej niż rok 
wcześniej i o 0,03% więcej w porównaniu do maja 
2009 r. 
 Sektor prywatny skupiał 95,4% wszystkich 
podmiotów, natomiast sektor publiczny 4,6%.  
W rejestrze dominowały podmioty prowadzone przez 
osoby fizyczne (226,2 tys.), które stanowiły 71,4% 
ogółu firm prowadzących działalność gospodarczą. 
Wśród osób fizycznych – 534 (0,2%) to zagraniczne 
osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. 
 Najwięcej jednostek koncentrowało swoją 
działalność w sekcjach: handel i naprawy – 89,9 tys. 
(28,4% ogółu), obsługa nieruchomości i firm – 70,5 
tys. (22,2%) oraz budownictwo – 35,9 tys. (11,3%). 

 

 

 

 

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ ZAREJESTROWANE 

W REJESTRZE REGON 

Stan w dniu 30 VI 

Czerwiec 
Wyszczególnienie 

2008 2009 
VI 

2008=100 

OGÓŁEM…………………………….. 311773 316768 101,6 
sektor publiczny………...................... 18142 14417 79,5 
sektor prywatny…………................... 293631 302351 103,0 

Osoby prawne i jednostki organizacyjne 
niemające osobowości prawnej……... 89567 90526 101,1 

w tym:    
przedsiębiorstwa państwowe……. 17 15 88,2 
spółki handlowe………………....... 21998 22567 102,6 
spółki cywilne……………………… 23922 22872 95,6 
spółdzielnie……………………….. 1449 1387 95,7 
fundacje…………………………… 764 833 109,0 
stowarzyszenia i organizacje     

społeczne………………………. 6457 6723 104,1 
Osoby fizyczne prowadzące    

działalność gospodarczą……............ 222206 226242 101,8 
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 Największa liczba podmiotów działała na terenie miasta Wrocławia (30,4%) oraz w powiatach: 
wałbrzyskim (6,5%), kłodzkim (5,9%), świdnickim (5,5%), a najmniejsza w górowskim (0,8%) i milickim (0,9%).  

 Liczba spółek handlowych  w porównaniu do czerwca 2008 r. wzrosła o 2,6% i wyniosła 22567 
jednostek. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością stanowiły 85,1% spółek handlowych, a spółki jawne 9,6%; 
było ich w czerwcu 2009 r. odpowiednio 19205 i 2164.  

 Najwięcej spółek handlowych było na terenie miasta Wrocławia (50,1%) oraz w powiatach: świdnickim 
(4,6%) i wałbrzyskim (4,5%), najmniej w milickim (0,4%) i górowskim (0,5%). 

 Kapitał zagraniczny zaangażowany był w 6260 spółkach handlowych. Liczba spółek, w których 
zaangażowany był kapitał zagraniczny zwiększyła się o 107 jednostek w porównaniu do analogicznego miesiąca 
ubiegłego roku oraz o 12 jednostek w porównaniu do maja 2009 r. 

 Na terenie województwa dolnośląskiego działało 15 przedsiębiorstw państwowych, 1387 spółdzielni, 833 
fundacji oraz 6723 stowarzyszeń i organizacji społecznych. W porównaniu do czerwca 2008 r. liczba 
przedsiębiorstw państwowych zmniejszyła się o 2, liczba spółdzielni o 62, natomiast liczba fundacji i 
stowarzyszeń wzrosła odpowiednio o 69 i 266 jednostek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

W I półroczu 2009 r. w województwie dolnośląskim 
oddano do u żytkowania 8410 mieszka ń (w 2008 r. – 4981),  
tj. o 68,8% (o 3429 mieszkań) więcej niż w analogicznym okresie 
ubiegłego roku. Największymi inwestorami przekazanych 
mieszkań byli: budujący na sprzedaż lub wynajem – 4924 oraz 
inwestorzy indywidualni – 2496. 

Najwięcej mieszkań oddano do użytkowania na terenie 
miasta Wrocławia – 48,8% (4105 mieszkań) oraz w powiatach: 
wrocławskim – 14,5% (1216 mieszkań) i oławskim – 4,9% (412), 
natomiast najmniej mieszkań oddano w powiatach: lubańskim (18) 
oraz górowskim (11).  

Łączna powierzchnia u żytkowa oddanych mieszka ń wyniosła 703,8 tys. m 2. 
Przeciętna powierzchnia u żytkowa mieszkania  oddanego do użytkowania w okresie styczeń - czerwiec br. 

wyniosła 83,7 m2 i była o 13,6 m2 mniejsza od powierzchni mieszkania oddanego w analogicznym okresie ubiegłego 
roku. W budownictwie indywidualnym wyniosła – 142,3 m2, w budownictwie na sprzedaż lub wynajem – 59,8 m2, 
społecznym czynszowym – 48,4 m2, komunalnym – 44,0 m2 oraz w spółdzielniach mieszkaniowych – 57,3 m2.  

MIESZKANIA ODDANE DO UŻYTKOWANIA I ICH 
PRZECIĘTNA POWIERZCHNIA W OKRESIE  

STYCZEŃ - CZERWIEC 2009 R. 

Liczba 

mieszka ń 

Powierzchnia 

użytkowa 

mieszkania w m 2 
Wyszczególnienie 

  

OGÓŁEM…………………......... 8410 703818 
Spółdzielcze…………………….. 753 43142 
Komunalne………………........... 145 6381 
Przeznaczone na sprzedaż 4924 294577 

lub wynajem…………………..   
Społeczne czynszowe……….... 84 4065 
Indywidualne………………….... 2496 355149 
Zakładowe………………………. 8 504 

MIESZKANIA 

Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON

2008 2009
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95,4%

95,4%
95,4%

sektor
prywatny

95,5%



10 
 

Starostwa powiatowe  
w okresie sześciu pierwszych 
miesięcy 2009 r. wydały pozwo-
lenia na realizacj ę 7508 no-
wych mieszka ń, tj. o 24,5% 
(o 2437) mniej niż przed rokiem, 
z tego: inwestorzy budownictwa 
indywidualnego wybudują – 3598, 
budujący na sprzedaż lub 
wynajem – 3445, realizatorzy 
budownictwa komunalnego – 
261, spółdzielnie mieszkaniowe 
– 157 oraz społeczne czyn-
szowe – 44 mieszkania.  

Liczba mieszkań, na realizację których wydano pozwolenia była największa na terenie miasta Wrocławia – 
2315 oraz w powiatach: wrocławskim – 897, trzebnickim – 508 i kłodzkim – 348, natomiast najmniejsza 
w powiatach: milickim – 48 oraz górowskim – 39 mieszkań. 

Ponadto w omawianym okresie rozpocz ęto budow ę 5483 mieszka ń (przed rokiem – 8124) z tego 
najwięcej mieszkań mają wybudować: inwestorzy indywidualni – 2869, budujący na sprzedaż lub wynajem – 
2382, spółdzielnie mieszkaniowe – 109, budownictwo komunalne – 61 oraz zakładowe – 25 mieszkań. 

Najwięcej nowych budów rozpoczęto na terenie miasta Wrocławia – 1128 oraz w powiatach: wrocławskim 
– 927 i trzebnickim – 506. Liczba rozpoczętych budów była najmniejsza w powiatach: lwóweckim, milickim  
i złotoryjskim (po 47) oraz górowskim – 43 mieszkania.  

 W czerwcu 2009 r.  oddano do użytkowania 1603 nowe mieszkania  (o łącznej powierzchni użytkowej 
114,6 tys. m 2). W ramach budownictwa przeznaczonego na sprzedaż lub wynajem oddano do eksploatacji – 1121 
mieszkań, w budownictwie indywidualnym – 471, zakładowym – 6, w spółdzielniach mieszkaniowych – 3 oraz 
budownictwie komunalnym – 2. 
 Przeciętna powierzchnia u żytkowa mieszkania  oddanego do użytkowania w czerwcu wyniosła 71,5 m2 
w tym w budownictwie indywidualnym – 118,5 m2, a w budownictwie przeznaczonym na sprzedaż lub wynajem – 
51,9 m2.  
 Starostwa powiatowe w czerwcu br. wydały pozwolenia na realizacj ę 1426 nowych mieszka ń, z tego: 
budującym na sprzedaż lub wynajem – 726, inwestorom indywidualnym – 670 oraz spółdzielniom mieszkaniowym – 30. 
 Inwestorzy budownictwa mieszkaniowego zgłosili fakt rozpocz ęcia budowy 1051 mieszka ń, z tego: 
realizatorzy indywidualni – 555, budujący na sprzedaż lub wynajem – 400, przedsiębiorstwa komunalne – 54, 
zakładowe – 25 oraz spółdzielnie mieszkaniowe – 17 mieszkań. 
 
 

 

 

Czerwiec charakteryzował się umiarkowanymi temperaturami i nadmierną ilością opadów. Według 

danych IMGW, Odział we Wrocławiu, średnia miesięczna temperatura powietrza wyniosła 15,60 C, i odchylona 

była w stosunku do normy o – 0,90C. Suma opadów w czerwcu wyniosła 170,6 mm, co stanowiło 213% normy.  

W I dekadzie miesiąca opady deszczu były obfite, ale miały charakter przelotny. Od II dekady czerwca deszcze 

padały na ogół codziennie i często połączone były z gwałtownymi burzami i wiatrem. Na terenach górskich i na 

obniżonych terenach wystąpiły podtopienia i powodzie. Szkody nie są jeszcze oszacowane, ponieważ warunki 

pogodowe nie ulegają poprawie i rozmiar strat powiększa się. 

Plonowanie zbóż ozimych zapowiadało się wysoko. Od połowy czerwca duży areał zbóż był jednak 

podtopiony, a wysoka wilgotność powietrza i ciepło stwarzały korzystne warunki do rozwoju chorób grzybowych. 

Przy dalszym utrzymywaniu się nadmiernych opadów deszczu istnieje także duże prawdopodobieństwo 

porastania ziarna w kłosach.  

ROLNICTWO 

Mieszkania oddane do u żytkowania według podregionów
w 2009 r.

styczeń - maj styczeń - czerwiec

m. Wrocław

wrocławski

wałbrzyski

legnicko -
głogowski

jeleniogórski

3500 45000 500 1500 2500 3500050010001500200025003000

inwestorzy indywidualni
ogółem
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Relacja cen  skupu 1 kg żywca wieprzowego do cen 1 kg żyta w skupiea b
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Na rynku produktów rolnych w marcu 2009 r. odnotowano: 

 w porównaniu do maja 2009 r.:  
 

 

 w skupie – wzrost cen zbóż średnio o 6,0%, przy 

czym ceny pszenicy i żyta wzrosły odpowiednio o 6,6% i  9,6%. 

Na rynku produktów rolnych pochodzenia zwierzęcego wzrost 

ceny wystąpił w odniesieniu do żywca drobiowego i wieprzo-

wego odpowiednio o 5,8%, natomiast cena żywca wołowego 

spadła o 3,2%. Cena mleka spadła o 1,1%.  
 

 na targowiskach – wyższa była cena ziemniaków jadalnych – o 32,2% (za 1 dt płacono w czerwcu 116,84 zł), cena pszenicy 

była niższa o 23,4%.  

 

 w porównaniu do czerwca 2008 r.:  

 w skupie  – spadek cen zbóż średnio  

o 30,7%, ceny pszenicy i żyta spadły odpowiednio 

o 31,0% i 37,6%. Na rynku produktów rolnych 

pochodzenia zwierzęcego odnotowano wzrost 

ceny żywca wołowego o 0,9% oraz wieprzowego 

o 8,1%, natomiast cena żywca drobiowego spadła 

o 0,8%. Cena mleka spadła o 17,9%.  

 
 na targowiskach – wzrost ceny 

ziemniaków jadalnych aż o 89,5%, cena pszenicy 
była niższa o 34,2% (za 1 dt płacono – 68,00 zł). 

 
 
Relacja ceny skupu 1 kg żywca wieprzowego do ceny 1 kg żyta (wg cen w skupie) wyniosła 12,7 i była o 2,3% 

niższa od notowanej przed miesiącem i o 74,0% wyższa od ubiegłorocznej. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CENY SKUPU WYBRANYCH PRODUKTÓW ROLNYCH 
w porównaniu z poprzednim miesiącem (w zł/dt) 

Polska Dolnośląskie 

Wyszczególnienie 
VI 2009 V 2009=100 VI 2009 V 2009=100 

pszenica…………….. 53,83 105,9 54,92 106,6 
żyto………………….. 38,56 105,1 40,13 109,6 
jęczmień…………….. 45,50 99,2 54,06 103,5 
kukurydza…………... 61,30 114,0 61,64 111,8 
mleko (zł/litr)………… 0,86 98,9 0,92 98,9 

żywiec

wołowy

żywiec

wieprzowy

Ceny skupu żywca rze źnego 
w województwie dolno śląskim i kraju w czerwcu

(w zł/1 kg wagi żywej)

żywiec

2008 2009

drobiowy

Polska

zł

Dolnośląskie

zł

0,001,002,003,004,005,00 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00

4,44

4,70

3,68

4,19

4,31

3,65

4,48

5,08

3,65

4,90

5,06

4,00
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W okresie stycze ń – czerwiec 2009 r. przedsiębiorstwa przemysłowe1 województwa dolnośląskiego 
uzyskały przychody ze sprzedaży wyrobów i usług w wysokości 36895,5 mln zł  (w cenach bieżących), tj. mniej  
o 9,6% (w cenach stałych) W kraju produkcja sprzedana przemysłu w ujęciu rocznym spadła o 8,3%. Z sektora 
prywatnego pochodziło 33569,0 mln zł  przychodów, tj. 91,0% przychodów osiągniętych przez przedsiębiorstwa 
przemysłowe województwa dolnośląskiego, natomiast z sektora publicznego – 3326,5 mln zł , czyli 9,0%.  

W stosunku do analogicznego 
okresu ubiegłego roku przychody ze 
sprzedaży wyrobów i usług (w cenach 
stałych) spadły w większości sekcji 
działalności przemysłowej: w przetwór-
stwie przemysłowym o 11,3%, w sekcji 
wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 
elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą 
wodę o 11,1%, a w sekcji górnictwo  
i wydobywanie o 0,1%.  
Wzrost przychodów zaobserwowano 
w sekcji dostawa wody, gospodarowanie 
ściekami i odpadami o 6,6%. 

Zwiększoną sprzedaż w porów-
naniu do poprzedniego roku odnotowano w 9 działach przetwórstwa przemysłowego (na 24 ogółem). Spośród 
działów o znaczącym udziale w produkcji sprzedanej przemysłu największy wzrost wystąpił w działach: produkcja 
urządzeń elektrycznych (o 16,7%), produkcja artykułów spożywczych (o 3,2%) oraz produkcja komputerów, 
wyrobów elektronicznych i optycznych (o 1,5%). Największy, znaczący spadek produkcji sprzedanej odnotowano 
natomiast w działach: produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (o 37,0%), produkcja maszyn  
i urządzeń (o 13,7%),produkcja wyrobów z metali (o 13,0%), produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych 
(o 10,2%) oraz produkcja mebli (o 8,2%).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Przychód ze sprzeda ży wyrobów i usług na 1 zatrudnionego wyniósł w pierwszym półroczu br. 171,3 tys. zł  

i był (w cenach stałych) o 4,9% niższy niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Wydajność pracy na 
1 zatrudnionego w sektorze prywatnym wyniosła 176,0 tys. zł, natomiast w sektorze publicznym 134,9 tys. zł. 

                                                 
1 O liczbie pracujących powyżej 9 osób. 

PRZEMYSŁ 

Struktura produkcji sprzedanej przemysłu 
według sekcji w okresie stycze ń - czerwiec

górnictwo i wydobywanie

przetwórstwo przemysłowe

wytwarzanie i zaopatrywanie 
w energię elektryczną, gaz, parę 
wodną i gorącą wodę

dostawa wody, gospodarowanie
ściekami i odpadami, rekultywacja

14,3%

12,9%

77,7%

79,2%
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1,6%
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 W czerwcu 2009 r. przychody ze sprzeda ży wyrobów i usług  przedsiębiorstw przemysłowych 
województwa dolnośląskiego wyniosły 6643,3 mln zł  (w cenach bieżących) i były o 1,8% (w cenach stałych) 
niższe niż w tym samym miesiącu ubiegłego roku oraz o 10,4% wyższe w porównaniu do maja br. W kraju 
produkcja sprzedana przemysłu była niższa o 4,3% w porównaniu do analogicznego miesiąca poprzedniego roku, 
natomiast o 6,2% wyższa w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Z sektora prywatnego pochodziło 6133,7 mln zł  
przychodów, a z sektora publicznego – 509,6 mln zł.  

Przychód ze sprzeda ży wyrobów i usług na 1 zatrudnionego  wyniósł w czerwcu br. 31,4 tys. zł  i był 
(w cenach stałych) o 4,7% wyższy niż w analogicznym miesiącu poprzedniego roku. 
 
 
 

 

Przedsiębiorstwa budowlane w okresie styczeń – czerwiec 2009 r. zrealizowały przychody ze sprzedaży 

wyrobów i usług w kwocie 4119,6 mln zł , co oznacza wzrost o 11,1% w odniesieniu do analogicznego okresu 

ubiegłego roku. Z sektora prywatnego pochodziło 4047,4 mln zł  przychodów, natomiast z sektora publicznego 

72,2 mln zł . W relacji do analogicznego okresu poprzedniego roku odnotowano wzrost przychodów w sektorze 

prywatnym o 12,2%, natomiast spadek w sektorze publicznym o 29,3%.  

Przychody ze sprzeda ży produkcji budowlano–monta żowej  stanowiły w pierwszym półroczu br. 

59,6% przychodów ogółem, (tj. o  3,1 pkt. proc. mniej niż w roku ubiegłym) i osiągnęły wartość 2454,9 mln zł . 

W porównaniu do 2008 r. wartość przychodów wzrosła o 5,6%.  

Przedsiębiorstwa zaj-

mujące się głównie wznosze-

niem budynków wykonały 40,7% 

robót budowlanych zrealizowa-

nych przez wszystkie firmy 

budowlane i w porównaniu do 

pierwszego półrocza 2008 r. 

odnotowały zmniejszenie przy-

chodów o 9,7%. Spadek przy-

chodów zanotowały również 

firmy zajmujące się budową 

specjalistyczną (o 7,9%). 

Wzrost przychodów ze sprze-

daży produkcji budowlano-montażowej wystąpił natomiast w przedsiębiorstwach zajmujących się głównie budową 

obiektów inżynierii lądowej i wodnej (o 41,2%). 

Wśród przedsiębiorstw zajmujących się budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej wzrost przychodów 

dotyczył zarówno przedsiębiorstw realizujących roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych  

i elektroenergetycznych (o 54,6 %) jak i przedsiębiorstw zajmujących się robotami związanymi z budową dróg kołowych  

i szynowych – o 49,6%.  

 Przychód ze sprzeda ży wyrobów i usług na 1 zatrudnionego  w budownictwie w okresie styczeń – 

czerwiec br. wyniósł 125,4 tys. zł  (w sektorze prywatnym 127,8 tys. zł, a w sektorze publicznym 61,9 tys. zł). Był 

on niższy o 6,5% w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego (w sektorze prywatnym niższy  

o 5,8%, a w sektorze publicznym o 36,3%).  

 W czerwcu br.  przedsiębiorstwa budowlane uzyskały 937,9 mln zł  przychodów ze sprzeda ży 

wyrobów i usług , tj. więcej zarówno w porównaniu do roku ubiegłego, jak i do poprzedniego miesiąca 

odpowiednio o 14,9% i 12,8%. Przychody ze sprzeda ży produkcji budowlano–monta żowej  wyniosły 570,8 

mln zł  i były wyższe niż przed rokiem o 16,2% oraz o 19,4% w porównaniu do maja br. Udział produkcji 

budowlano–montażowej w ogólnej kwocie przychodów ze sprzedaży wyrobów i usług wyniósł 60,9%, tj. o 0,7 pkt. 

proc więcej niż przed rokiem. 

 

BUDOWNICTWO 

Struktura przychodów ze sprzeda ży działalno ści budowlano - monta żowej
w sekcji budownictwo w okresie stycze ń - czerwiec

roboty budowlane 
specjalistyczne

roboty związane z budową 
obiektów inżynierii lądowej 

i wodnej

roboty budowlane związane 
ze wznoszeniem budynków

47,6%

34,7% 29,3%

44,9%

23,1%

20,5%

20092008

20,1%

39,2%

40,7%
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W pierwszym półroczu 2009 r.  sprzeda ż detaliczna  zrealizowana przez przedsiębiorstwa handlowe  
i niehandlowe była w cenach bieżących o 4,0% wyższa niż w analogicznym okresie ubiegłego roku i wyniosła 
10950,9 mln zł .  

W porównaniu do okresu styczeń – czerwiec 2008 r. wzrost sprzedaży odnotowano: w przedsiębiorstwach 
prowadzących sprzedaż w domach wysyłkowych (o 162,3%), sprzedających prasę, książki (o 43,4%), 
zaliczonych do grupy „pozostała sprzedaż” (pozostała sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach – 
o 27,5%), sprzedających włókno, odzież, obuwie (o 16,9%), zakwalifikowanych jako pozostałe branże (o 10,8%), 
sprzedających farmaceutyki i kosmetyki (o 8,6%) oraz sprzedających żywność, napoje i wyroby tytoniowe  
(o 6,3%). Spadek sprzedaży odnotowano w przedsiębiorstwach zajmujących się sprzedażą paliw (o 28,2%), 
mebli, RTV, AGD (o 7,1%) oraz pojazdów samochodowych (o 2,0%).   

Udział jednostek handlowych w sprzedaży detalicznej wyniósł 86,6% i w porównaniu do pierwszego 
półrocza ubiegłego roku zmniejszył się o 0,1 pkt. proc. 

Sprzeda ż hurtowa (w cenach bieżących) w okresie styczeń – czerwiec 2009 r. zarówno w przedsię-
biorstwach handlowych, jak i hurtowych zmniejszyła się w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego 
roku odpowiednio o 0,6% i 1,8% oraz wyniosła 15371,1 mln zł i 14301,1 mln zł .  

W porównaniu do okresu styczeń – czerwiec 2008 r. wzrost odnotowano: w przedsiębiorstwach 
zajmujących się sprzedażą wyrobów tytoniowych (o 66,9%), sprzedażą artykułów gospodarstwa domowego, 
RTV, wyrobów porcelanowych (o 31,7%), sprzedażą hurtową kosmetyków i wyrobów farmaceutycznych 
(o 26,8%) oraz sprzedażą hurtową płodów rolnych i żywych zwierząt (o 7,9%). pozostałą sprzedażą hurtową  
(o 6,8%) oraz sprzedażą hurtową płodów rolnych i żywych zwierząt (o 0,7%). Spadek sprzedaży wystąpił:  
w przedsiębiorstwach zajmujących się sprzedażą hurtową napojów alkoholowych i bezalkoholowych (o 19,6%), 
sprzedażą hurtową półproduktów i odpadów pochodzenia nierolniczego, złomu (o 19,2%), sprzedażą wyrobów 
włókienniczych, odzieżowych i obuwia (o 15,5%), dystrybucją maszyn, sprzętu i dodatkowego wyposażenia  
(o 5,8%) oraz sprzedażą hurtową żywności (o 2,6%).  

 W czerwcu br.  sprzedaż detaliczna zrealizowana przez przedsiębiorstwa handlowe i niehandlowe była 

wyższa w porównaniu do analogicznego miesiąca ubiegłego roku o 2,0%, natomiast niższa w porównaniu do 

maja 2009 r. o 2,7%. 

 Sprzedaż hurtowa w przedsiębiorstwach handlowych w porównaniu do czerwca 2008 r. wzrosła o 3,6%, 

a w porównaniu do poprzedniego miesiąca o 4,4%. W przedsiębiorstwach hurtowych zaobserwowano wzrost 

sprzedaży o 1,7% w porównaniu do analogicznego miesiąca ubiegłego roku oraz o 4,8% w porównaniu do 

poprzedniego miesiąca. 

 

 

HANDEL 
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Dynamika produkcji budowlano-monta żowej
(przeciętna miesięczna 2005 = 100)
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Według danych Komendy Wojewódzkiej Policji we 

Wrocławiu w województwie dolnośląskim w pierwszym 
półroczu 2009 r.  odnotowano 56,2 tys. przest ępstw 
stwierdzonych , w tym 39,1 tys ., tj. 69,5% (w 2008 r. – 
68,3%) stanowiły przestępstwa o charakterze kryminalnym , 
7,3 tys ., tj. 13,1% (w 2008 r. – 14,9%) – przestępstwa 
o charakterze gospodarczym , a 7,4 tys ., tj. 13,1% (w 2008 r. 
– 13,4%) – o charakterze drogowym . 

W porównaniu do pierwszego półrocza 2008 r. liczba 
przestępstw ogółem zwiększyła się o 2,0%, w tym przestępstw 
o charakterze kryminalnym o 3,7%. Liczba przestępstw 
o charakterze gospodarczym i drogowym spadła odpowiednio o 
10,4% i 0,1%.  

Spośród przestępstw o charakterze kryminalnym i znacznym udziale w strukturze, najbardziej zmniejszyła 
się liczba przestępstw w kategorii kradzież rzeczy o 6,7%, natomiast w kategorii kradzież z włamaniem 
zaobserwowano wzrost liczby przestępstw o 5,5%. 

Wskaźnik wykrywalno ści sprawców przest ępstw  ogółem w okresie styczeń – czerwiec 2009 r. wyniósł 
73,2% i był o 0,3 pkt. proc. większy niż w analogicznym okresie poprzedniego roku.  

W okresie sze ściu miesi ęcy 2009 r.  odnotowano 17725 zdarzeń drogowych , tj. 1198 wypadków  
i 16527 kolizji. W odniesieniu do 2008 r. liczba wypadków zmniejszyła się o 15,0%, natomiast liczba kolizji 
wzrosła o 0,7%. W wypadkach drogowych ranne zostały  1694 osoby  (w 2008 r. – 1939), a 139 osób poniosło 
śmierć (przed rokiem – 192). 

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu w pierwszym półroczu 2009 r.  
zarejestrowała 9984 pożary , tj. o 9,6% mniej niż przed rokiem. Z ogólnej liczby pożarów – 9331, tj. 93,5% – 
zaliczono do małych (powierzchnia obiektów do 70 m2); 613 (6,1%) – do średnich (powierzchnia 71-300 m2), 38 
(0,4%) zaliczano do dużych (powierzchnia 301-1000 m2) oraz 2 (0,02%) – do bardzo dużych (powierzchnia 
powyżej 1000 m2). 

W strukturze pożarów według miejsca powstania duży udział miały obiekty „inne”, takie jak: garaże, 
śmietniki, trawy itp. (43,0%), następnie pożary upraw (27,9%) oraz obiektów mieszkalnych (18,6%). 

Do głównych przyczyn powstawania pożarów należy zaliczyć nieostrożność osób dorosłych – 34,0% 
(3392) ogólnej liczby pożarów oraz podpalenia umyślne (w tym akty terroru) – 25,4% (2531). 

Najwięcej pożarów zdarzyło się na terenie miasta Wrocławia – 1578 oraz w powiatach: kłodzkim – 806 
i wałbrzyskim – 722. Najmniej pożarów miało miejsce w powiatach: górowskim – 105 oraz milickim – 107.  

 

PRZESTĘPSTWA STWIERDZONE W ZAKOŃCZO-
NYCH POSTĘPOWANIACH PRZYGOTOWAWCZYCH  

(w I półroczu 2009 r.) 
Przestępstwa  
stwierdzone 

Wskaźnik 
wykrywalności w % 

Wyszczególnienie  
2008 2009 2008 2009 

OGÓŁEM 55119 56206 72,9 73,2 

w tym     

o charakterze kry-
minalnym 37704 39091 62,1 63,2 

o charakterze gos-
podarczym 8206 7349 95,2 94,7 

drogowe 7386 7379 99,4 99,4 

inne 1823 2387 94,6 95,4 

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 

2007
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Drugim obszarem działania straży pożarnej jest niesienie 
pomocy w tzw. zagro żeniach miejscowych  (są to m.in. katastrofy, 
awarie, wypadki, zagrożenia chemiczne, klęski żywiołowe). Strażacy 
w pierwszym półroczu 2009 r.  brali udział łącznie w 11187 takich 
akcjach (w 2008 r. – 7627), tj. o 46,7% więcej niż w roku ubiegłym. 

Do głównych przyczyn powstawania miejscowych zagrożeń 
zaliczono opady deszczu – 20,7% ogólnej liczby miejscowych 
zagrożeń oraz zdarzenia w komunikacji drogowej, podczas 
niezachowania zasad bezpieczeństwa ruchu środków transportu – 
18,6%.  

Jednostki straży pożarnej wzywane były fałszywymi 
alarmami  837 razy, tj. o 9,1% więcej niż w 2008 r.  

W wyniku zdarzeń w okresie styczeń – czerwiec 2009 r. 
poszkodowanych zostało  2314 osób, w tym w pożarach – 222, 
natomiast podczas miejscowych zagrożeń – 2092. Śmierć po niosło 
239 osób , a rannych  zostało 2075 osób .  

 
 

POLSKA KLASYFIKACJA DZIAŁALNO ŚCI (PKD 2007) 

 

SEKCJE 

                                                 Skrót                                               Pełna nazwa 

 

Handel, naprawa pojazdów samochodowych Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, 

 włączając motocykle 

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz,  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną 

parę wodną i gorącą wodę gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych  

Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami, Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność 

rekultywacja związana z rekultywacją 

Zakwaterowanie i gastronomia Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami  

 gastronomicznymi 

Obsługa rynku nieruchomości Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 

Administrowanie i działalność wspierająca Działalność w zakresie usług administrowania i działalność 

 wspierająca 

 

DZIAŁY 

 

Produkcja wyrobów z metali Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn 

 i urządzeń 

Produkcja maszyn i urządzeń Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana 

Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep,  

 z wyłączeniem motocykli 

Budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej 

 

 

Inne dane charakteryzujące województwo dolnośląskie można znaleźć w publikacjach statystycznych wydawanych przez Urząd 

Statystyczny we Wrocławiu oraz w publikacjach ogólnopolskich Głównego Urzędu Statystycznego, a także na stronach  

http://www.stat.gov.pl/urzedy/wroc/index.htm  

 

Urząd Statystyczny we Wrocławiu 

ul. Oławska 31 

50-950 Wrocław 

Struktura interwencji Jednostek 
Państwowej Stra ży po żarnej

(w okresie styczeń - czerwiec 2009 r.)

Miejscowe 
zagrożenia

Fałszywe 
alarmy

45,4%
50,8%

3,8%

Ogó
22008

łem



TABL.  1.  WYBRANE  DANE  O  WOJEWÓDZTWIE  DOLNOŚLĄSKIM 
 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
A – 2008 r. 
B – 2009 r. 

 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Ludność a  (w osobach) ................................................................ A . . 2877196 . . 2876832 . . 2877345 . . 2877059 

 B . . 2876604   .       

Bezrobotni zarejestrowani a  (w  osobach).................................... A 132653 131390 126195 120181 113862 108417 106486 104859 102704 102255 106975 113890 

 B 126921 135609 139957 137212 134006 130644       

Stopa bezrobocia ab w %............................................................... A 11,7* 11,6 11,2 10,7 10,2 9,8 9,6 9,5 9,3 9,2 9,6 10,2 

 B 11,3 12,0 12,3 12,1 11,8 11,6       

Oferty pracy (w ciągu miesiąca) ................................................... A 9177 8253 8910 9751 9052 8727 8711 8381 7887 7542 5199 3989 

 B 5160 4651 7353 7453 7507 7315       

Liczba bezrobotnych na 1 ofertę pracy a....................................... A 16 15 15 14 15 12 11 11 12 15 17 25 

 B 29 34 31 29 27 27       

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw c w tys. ....... A 416,3 419,3 417,8 417,8 417,3 417,7 419,7 419,0 419,0 417,9 415,4 411,3 

 B 425,4 421,3 420,5 418,6 416,8 416,6       

      poprzedni miesiąc = 100 ........................................................ A 103,5 100,7 99,6 100,0 99,9 100,1 100,5 99,8 100,0 99,7 99,4 99,0 

 B 103,6 99,0 99,8 99,5 99,6 99,9       

      analogiczny miesiąc poprzedniego roku = 100....................... A 107,9 108,5 107,6 107,7 107,4 106,9 107,8 106,9 105,5 104,2 103,2 102,2 

 B 102,3 100,6 100,8 100,3 100,0 99,9       

 Przeciętne wynagrodzenia miesięczne brutto w sektorze              

     przedsiębiorstw c w zł ................................................................ A 2867,79 2879,95 3018,99 3040,20 2974,92 3513,82 3107,54 3210,42 3033,13 3099,53 3432,43 3487,27 

 B 3108,53 3026,37 3116,52 3285,47 3249,44 3574,40       

        poprzedni miesiąc = 100........................................................ A 85,8 100,4 104,8 100,7 97,9 118,1 88,4 103,3 94,5 102,2 110,7 101,6 

 B 88,9 97,4 103,0 105,4 98,9 110,0       

       analogiczny miesiąc poprzedniego roku = 100 ....................... A 104,4 112,9 110,7 108,7 110,6 116,0 109,3 108,6 106,8 110,4 105,8 104,3 

 B 107,9 104,6 102,8 107,7 108,8 101,4       

Mieszkania oddane do użytkowania d .......................................... A 1348 2206 3147 3937 4617 4981 6620 7459 8099 9657 10179 12498 

 B 1302 2570 5077 6104 6807 8410       

      analogiczny okres poprzedniego roku = 100 .......................... A 268,5 222,2 229,2 189,2 173,1 151,3 157,1 150,2 134,1 137,2 127,1 137,7 

 B 96,6 116,5 161,3 155,0 147,4 168,8       

a  Stan w końcu okresu.  b  Udział zarejestrowanych bezrobotnych w cywilnej ludności aktywnej zawodowo; po uwzględnieniu korekty liczby pracujących dokonanej na podstawie wyników NSP 2002 i PSR 
2002.  c  W przedsiębiorstwach z większą od 9 liczbą pracujących.  d  Od początku roku. 



 
TABL.  1.  WYBRANE  DANE  O  WOJEWÓDZTWIE  DOLNOŚLĄSKIM (cd.) 

 
WYSZCZEGÓLNIENIE 

A – 2008 r. 
B – 2009 r. 

 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Nakłady inwestycyjne ab w mln zł (ceny bieżące) ......................... A . . 2221,0* . . 5389,7* . . 7619,9* . 11161,3*9 . 

 B . . 1901,7  . .       

       analogiczny okres poprzedniego roku = 100 ......................... A . . 93,7 . . 98,7 . . 100,3 . 100,8 . 

 B . . 85,6  . .       

Produkcja sprzedana przemysłu c (w cenach stałych):      . .       

        poprzedni miesiąc = 100 ...................................................... A 119,0 104,3 97,1 106,2 92,4 101,7 94,5 91,8 126,6 111,5 88,1 84,8 

                                                                      B 101,9 101,9 115,2 97,5 95,1 110,4       

        analogiczny miesiąc poprzedniego roku = 100..................... A 129,2 128,6 111,4 126,0 112,5* 112,2 107,0 106,7 115,7 117,8 103,3 105,5 

 B 82,8* 80,6 95,1 87,0 93,1 98,2       

 Produkcja budowlano-montażowa c (w cenach bieżących):              

    poprzedni miesiąc = 100 .......................................................... A 48,5 102,3 117,9 117,8 113,6 107,7 91,9 96,9 115,6 114,2 77,7 157,2 

 B 42,7 98,7 123,1 117,1 110,8 119,4       

    analogiczny miesiąc poprzedniego roku = 100......................... A 136,1 124,2 125,9 142,8 130,7 139,8 125,2 110,5 104,0 105,6 108,2 121,2 

 B 107,0 101,2 107,4 106,6 103,2 116,2       

Sprzedaż detaliczna towarów c (w cenach bieżących):              

    poprzedni miesiąc = 100 .......................................................... A 86,2 101,3 120,8 103,4 97,5 101,7 100,3 95,8 109,1 105,8 94,0 114,2 

 B 82,8* 95,1 116,4 107,0 96,3 97,3       

    analogiczny miesiąc poprzedniego roku = 100......................... A 120,4 122,6 127,9 129,4 126,0 124,1 127,2 118,7 111,1 120,6 114,5 120,0 

 B 114,3* 107,0 104,2* 108,0 106,1 102,0       

 Wskaźnik cen:              

    towarów i usług konsumpcyjnych d:              

       analogiczny okres poprzedniego roku = 100 .......................... A . . 104,6 . . 104,7 . . 105,3 . . . 

 B . . 103,8 . . .       

    skupu ziarna zbóż:               

      poprzedni miesiąc = 100 ........................................................ A 107,0 101,3 104,7 97,8 95,5 90,7 60,7 93,3 87,7 90,4 95,2 101,0 

 B 97,6 113,1 98,5 98,3 102,3 106,0       

      analogiczny miesiąc poprzedniego roku = 100....................... A 141,5 137,0 148,3 148,0 142,7 138,4 690,0 87,7 63,6 61,1 58,2 57,5 

 B 52,5 58,6 55,1 55,4 59,3 69,3       
 
a  Od początku roku.  b  W przedsiębiorstwach z większą od 49 liczbą pracujących.  c  W przedsiębiorstwach z większą od 9 liczbą pracujących.  d  W kwartale. 



 
TABL.  1.  WYBRANE  DANE  O  WOJEWÓDZTWIE  DOLNOŚLĄSKIM (dok.) 

 
WYSZCZEGÓLNIENIE 

A – 2008 r. 
B – 2009 r. 

 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Wskaźnik cen:  (dok.)              

    skupu żywca rzeźnego wołowego:              

       poprzedni miesiąc = 100 ....................................................... A 107,5 102,0 99,3 96,3 103,6 110,2 109,8 110,8 90,5 97,3 100,8 103,1 

 B 102,0 104,8 106,9 100,2 99,8 96,8       

        analogiczny miesiąc poprzedniego roku = 100 ...................... A 104,2 100,7 102,0 100,3 102,3 113,8 79,9 116,6 101,3 99,7 102,3 109,2 

 B 103,5 106,4 114,6 119,3 114,9 100,9       

    skupu żywca rzeźnego wieprzowego:              

      poprzedni miesiąc = 100 ........................................................ A 109,4 97,5 110,5 101,5 109,1 108,8 94,4 100,0 105,9 97,1 96,2 103,7 

 B 97,6 87,1 104,2 105,6 102,3 105,8       

       analogiczny miesiąc poprzedniego roku = 100...................... A 104,6 97,8 118,2 110,3 125,6 132,8 71,4 112,2 118,6 131,1 133,1 151,4 

 B 135,1 120,7 113,8 118,4 111,1 108,1       

Relacje cen skupu a  żywca wieprzowego              

  do cen 1 kg żyta b ....................................................................... A 4,7 4,6 5,2 5,6 6,2 7,3 9,2 10,2 12,6 14,3 14,2 15,7 

 B 14,0 11,5 12,0 13,0 13,0 12,7       

Wskaźnik rentowności obrotu w przedsiębiorstwach c w %:              

    brutto d  ..................................................................................... A . . 8,1 . . 7,6 . . 6,8 . .  

 B . . 5,2          

    netto e   ..................................................................................... A . . 6,7 . . 6,3 . . 5,6 . .  

 B . . 4,3          

Podmioty gospodarki narodowej f ................................................. A 308684 309114 309600 310332 310812 311773 312384 313233 314458 315568 316094 316720 

 B 316495 315527 316122 316430 316686 316768       

    w tym spółki handlowe.............................................................. A 21409 21520 21622 21751 21847 21998 21897 21904 21994 21957 21986 22060 

 B 22146 22222 22311 22375 22461 22567       

        w tym z udziałem kapitału zagranicznego ............................ A 6019 6048 6071 6098 6119 6153 6142 6144 6163 6144 6157 6178 

 B 6202 6207 6229 6228 6248 6260       
 
a  Ceny bieżące bez VAT.  b  Dane skorygowano w wyniku zmiany sposobu prezentowania danych o skupie produktów według siedziby producenta.  c  Z większą od 49 liczbą pracujących; dane są 

prezentowane narastająco.  d  Relacja wyniku finansowego brutto do przychodów z całokształtu działalności.  e  Relacja wyniku finansowego netto do przychodów z całokształtu działalności.  f  W rejestrze 
REGON, bez rolników indywidualnych; stan w końcu okresu. 

 



TABL.  2.  WA ŻNIEJSZE DANE O PODREGIONACH I PO WIATACH W WOJEWÓDZTWIE DOLNO ŚLĄSKIM W 2009 R. 
                  Stan w końcu czerwca 

Mieszkania oddane do 
użytkowania b 

Podmioty gospodarki 
narodowej 

zarejestrowane w rejestrze 
 

WYSZCZEGÓLNIENIE Ludno ść a Zarejestrowani 
bezrobotni 

Stopa 
bezrobocia  

w %  budownictwo 
indywidualne 

KRUPGN  
 REGON 

spółki 
handlowe 

Zdarzenia  
drogowe bc 

Wypadki 

WOJEWÓDZTWO   2876604 130644 11,6 8410 2496 316768 22567 17725 1198 
Podregion je leniogórski ...........................  577726 31834 15,8 698 407 57019 3224 3300 171 
Powiaty:            

bolesławiecki ........................................... 88864 4035 13,3 122 106 7037 380 623 39 
jaworski ................................................... 51706 3289 17,9 24 23 4719 192 377 24 
jeleniogórski ............................................ 63727 3196 16,1 155 99 7929 450 336 18 
kamiennogórski ....................................... 45675 3047 20,0 35 9 4033 212 177 16 
lubański ................................................... 56398 4260 23,4 18 18 5375 250 204 6 
lwówecki ................................................. 47445 3133 21,8 21 21 3491 142 225 12 
zgorzelecki .............................................. 93252 4298 12,6 51 51 8268 394 569 25 
złotoryjski ................................................ 45431 3630 23,6 35 35 4118 192 230 11 

Miasto na prawach powiatu            
Jelenia Góra ........................................... 85228 2946 8,2 237 45 12049 1012 559 20 

Podregion legnicko-głogowski ................  448503 18399 10,2 716 278 41610 2074 2838 138 
Powiaty:            

głogowski ................................................ 87634 3861 12,1 140 69 8081 425 593 19 
górowski .................................................. 36390 2294 20,5 11 11 2656 105 135 10 
legnicki .................................................... 53425 2811 17,1 64 43 4223 165 386 25 
lubiński .................................................... 105210 2498 6,5 284 89 9422 449 792 32 
polkowicki ............................................... 61444 3053 8,2 118 40 4261 200 272 21 

Miasto na prawach powiatu            
Legnica ................................................... 104400 3882 8,6 99 26 12967 730 660 31 

Podregion wałbrzyski ...............................  676537 44115 18,3 611 364 73469 3386 3673 296 
Powiaty:            

dzierżoniowski ........................................ 103746 8296 24,1 80 48 10424 475 500 30 
kłodzki ..................................................... 164255 12371 21,4 191 148 18668 596 849 37 
świdnicki ................................................. 159389 7582 13,2 197 90 17520 1038 820 97 
wałbrzyski  .............................................. 180483 11292 16,9 81 33 20550 1017 1 167 96 
ząbkowicki .............................................. 68664 4574 18,7 62 45 6307 260 337 36 

Podregion wr ocławski ..............................  541757 22836 11,5 2280 1179 48433 2580 3171 319 
Powiaty:            

milicki ...................................................... 36912 2070 16,5 62 47 2991 84 214 16 
oleśnicki .................................................. 103924 4754 12,8 157 89 8915 367 397 74 
oławski .................................................... 72006 3367 11,3 412 129 6755 352 357 33 
strzeliński ................................................ 43900 2448 16,5 32 19 3393 180 284 27 
średzki .................................................... 49858 1938 10,7 148 148 4573 234 363 22 
trzebnicki ................................................. 78812 3293 13,5 192 154 7496 305 344 42 
wołowski ................................................. 47313 2798 16,9 61 49 3552 151 264 23 
wrocławski  ............................................. 109032 2168 4,9 1216 544 10758 907 948 82 

Podregion Wrocław ..................................  632081 13460 4,4 4105 268 96237 11303 4743 274 
Miasto na prawach powiatu            

Wrocław .................................................. 632081 13460 4,4 4105 268 96237 11303 4743 274 
a  Stan w dniu 30 III 2009 r. b  Od początku roku. c  Zarejestrowane przez policję; dane Komendy Wojewódzkiej Policji. 

 
 


