
 
 

Informacja o sytuacji na rynku pracy w województwie dolnośląskim w styczniu 2022 r. 
 

 
Wykres 1. Bezrobotni na przestrzeni lat 1999-2022 wg stanu na dzień 31 stycznia 

W końcu stycznia 2022 w ewidencji powiatowych urzędów 
pracy województwa dolnośląskiego odnotowano 60 454 
osoby bezrobotne, w tym kobiety stanowiły blisko 52,9% 
ogółu bezrobotnych. Było to 11 394 osoby mniej niż w końcu 
stycznia 2021.  
 
Szczegółowe dane zawiera tabela nr 1. 
 
 

 
Wykres 2. Bezrobotni w okresie 12 miesięcy 

Na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy zarówno w Polsce, jak 
i województwie dolnośląskim widoczny jest spadek liczby 
bezrobotnych. W ujęciu rok do roku, w skali kraju jest to 
spadek ok. 15%, w skali województwa dolnośląskiego blisko 
16%.  

 
Wykres 3. Wzrost, spadek bezrobocia rejestrowanego w woj. dolnośląskim w okresie 

styczeń 2021- 2022 

Sezonowość jest charakterystyczną cechą polskiego rynku 
pracy co oznacza, że w miesiącach rozpoczynających 
i kończonych rok bezrobocie wzrasta.  
Z końcem stycznia 2022 odnotowano na rynku pracy 
województwa dolnośląskiego wzrost bezrobocia 
rejestrowanego o 1 716 osób w porównaniu do stanu na 
dzień 31.12.2021.  
 
 

 
Wykres 4. Mapa liczby bezrobotnych w podziale na powiaty  

W okresie sprawozdawczym największą liczbę bezrobotnych 
pozostających w ewidencji powiatowych urzędów pracy 
odnotowano w mieście Wrocław, tj. 7,8 tys. osób, jest to 2,2 
tys. osób mniej niż w styczniu 2021 oraz 0,1 tys. osób mniej 
niż w grudniu 2021 r. Zarówno miasto Wrocław, jaki powiat 
wrocławski są miejscami, w których stopa bezrobocia jest 
najniższa w województwie i wynosi obecnie kolejno 1,9% 
i 1,8%. Natomiast powiat górowski, w którym wg stanu na 
dzień 31.01.2022 stopa bezrobocia osiągnęła najwyższą 
wartość na Dolnym Śląsku, tj. 14,6% odnotował liczbę 
bezrobotnych na poziomie 1,6 tys. osób.  
Porównując: bezrobotni z miasta Wrocław stanowią blisko 
12,9% ogółu bezrobotnych w województwie dolnośląskim 
podczas, gdy w powiecie górowskim stanowią 2,6% ogółu.  
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Wykres 5. Osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 

31.01.2022 

W okresie sprawozdawczym liczba bezrobotnych będących 
w szczególnej sytuacji na rynku pracy wyniosła 49 847 osób, 
co stanowi 82,5% ogółu bezrobotnych. W porównaniu do 
analogicznego okresu roku ubiegłego liczba osób 
w szczególnej sytuacji na rynku pracy zmniejszyła się 
o 7 056 osób, ale zwiększył się ich procentowy udział 
w ogólnej liczbie bezrobotnych o około 3,3 punktu 
procentowego.  
 
Szczegółowe dane zawiera tabela nr 2. 
 

W okresie sprawozdawczym w 26 powiatach województwa dolnośląskiego odnotowano wzrost liczby osób bezrobotnych 
w porównaniu do poprzedniego miesiąca, w tym największy w powiecie świdnickim (+209 osób), natomiast spadek odnotowano 
w 4 powiatach takich jak: wrocławski grodzki (-152 osoby), karkonoski (-44 osoby), lubański (-27 osób), wrocławski ziemski (-4 
osoby).  
Największą koncentrację wzrostu liczby zarejestrowanych bezrobotnych w podziale na podregiony odnotowano w podregionie 
wałbrzyskim, tj. o 751 osób.  
 
Szczegółowe dane zawiera tabela nr 1 

Podregiony 
Wzrost/spadek [+/-] liczby zarejestrowanych bezrobotnych w porównaniu do stanu 

na dzień 31.12.2021 

Województwo - ogółem 1716 

Podregion wałbrzyski 751 

Podregion  legnicko-głogowski 490 

Podregion wrocławski 362 

Podregion  jeleniogórski 265 

Podregion m. Wrocław -152 
 

Wybrane kategorie bezrobotnych 
kobiet 

Liczba bezrobotnych 
kobiet - stan 
31.01.2022 

Ogółem 31 981 

Zamieszkali na wsi: 12 640 

w tym posiadający gospodarstwo rolne 77 

Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia 
ukończenia nauki 

752 

Cudzoziemcy  193 

Bez kwalifikacji zawodowych 11 418 

Bez doświadczenia zawodowego 5 105 

Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia  
po urodzeniu dziecka  

8 966 

Osoby będące w szczególnej sytuacji  
na rynku pracy: 

26 872 

do 30 roku życia 7 863 

w tym do 25 roku życia  3 360 

długotrwale bezrobotne  17 809 

powyżej 50 roku życia  6 068 

korzystające ze świadczeń z pomocy 
społecznej 

713 

posiadające co najmniej jedno dziecko do 
6 roku życia 

9 426 

posiadające co najmniej jedno dziecko 
niepełnosprawne do 18 roku życia 

123 

niepełnosprawni  2 154 
 

W okresie sprawozdawczym w powiatowych urzędach 
pracy było zarejestrowanych: 31 981 kobiet, które stanowiły 
52,9% całej populacji bezrobotnych oraz  28 473 mężczyzn, 
którzy stanowili 47,1% ogółu bezrobotnych.  
W porównaniu do stanu z dnia 31.01.2021 liczba 
bezrobotnych kobiet w województwie spadła o 6 227 osób, 
procentowy udział w ogólnej liczbie bezrobotnych wynosił 
wówczas 53,2% czyli 0,3 punktu procentowego więcej 
w porównaniu do końca stycznia 2022.  
W trudniejszej sytuacji są kobiety poszukujące pracy po raz 
pierwszy, stanowią one blisko 60% wszystkich osób 
dotychczas niepracujących. Bezrobotne kobiety 
dominowały głównie w następujących kategoriach:  
 długotrwale bezrobotne – 55,7% ogółu bezrobotnych 

kobiet i 55,1% ogółu bezrobotnych w tej kategorii; 
 zamieszkałe na wsi – 39,5% ogółu bezrobotnych kobiet 

i 54,4% ogółu bezrobotnych w tej kategorii; 
 bez kwalifikacji zawodowych – 35,7% ogółu bezrobotnych 

kobiet i 56,6% ogółu bezrobotnych w tej kategorii; 

 posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia 
– 29,5% ogółu  bezrobotnych kobiet i 88,4% ogółu 

bezrobotnych w tej kategorii. 
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Wykres 6. Napływ bezrobotnych w okresie styczeń 2021 – styczeń 2022 w tym 

zarejestrowanych po raz pierwszy 

W styczniu 2021 r. napływ bezrobotnych był wyższy 
od odpływu, co przełożyło się na wzrost liczby bezrobotnych 
zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy. 
W okresie sprawozdawczym odnotowano napływ 7 776 
bezrobotnych, tj. o 454 osoby więcej niż w miesiącu 
poprzednim. Kobiety stanowiły 50,8% ogółu 
zarejestrowanych bezrobotnych, czyli 2 punkty procentowe 
więcej niż w grudniu 2021. W kategorii rejestrujących się 
bezrobotnych kobiet przeważały osoby zamieszkałe w 
miastach (63,9% ogółu zarejestrowanych kobiet). Kobiety 
poprzednio pracujące stanowiły z końcem stycznia 2022r. 
81,7% nowo zarejestrowanych  bezrobotnych kobiet, 
natomiast mężczyźni 83% nowo zarejestrowanych 
mężczyzn. 
Szczegółowe dane zawiera tabela nr 4. 
 

 
Wykres 7. Odpływ bezrobotnych ogółem, w  tym z tytułu podjęcia prawy 

w województwie dolnośląskim w okresie styczeń 2021 – styczeń 2022  

W okresie sprawozdawczym wyłączono z ewidencji 
powiatowych urzędów pracy  6 060 osób bezrobotnych, tj. 
o 21,6% mniej niż w grudniu 2021. Głównymi składowymi 
bilansu odpływu były podjęcia pracy (3 303 bezrobotnych), 
a także wyłączenia z tytułu niepotwierdzenia gotowości do 
pracy (1 290 bezrobotnych). Kobiety stanowiły 55,7% 
podejmujących pracę oraz 38,5% w liczbie osób, które nie 
potwierdziły gotowości do pracy.  
  
Szczegółowe dane zawiera tabela nr 4. 
 

 
Wykres 8. Liczba ofert pracy zgłaszanych do PUP okresie styczeń 2021 –2022 

W styczniu 2022 pracodawcy zgłosili do powiatowych 
urzędów pracy 10 215 miejsc pracy i aktywizacji 
zawodowej, tj. ponad 25,3% ofert więcej niż w grudniu 2021. 
Na 1 zgłoszone wolne miejsce pracy przypadało przeciętnie 
0,8  nowo zarejestrowanego bezrobotnego. 
Liczba ofert pracy subsydiowanej wyniosła 6,1% ogólnej 
liczby wolnych miejsc pracy. Najwięcej ofert pracy dotyczyło 
prac sezonowych, które stanowiły ponad 58,6% wszystkich 
zgłoszonych miejsc pracy.  
Najwięcej ofert pracy (powyżej 1000) odnotowano 
w powiatach: wrocławskim grodzkim (2 264), wrocławskim 
ziemskim (1 570). 
 

Powiaty o najniższym wskaźniku napływu bezrobotnych przypadających na jedno nowo zgłoszone miejsce pracy: 

Lp. Powiat 
Liczba zgłoszonych ofert 

zatrudnienia w styczniu 2022 
Napływ bezrobotnych 

w styczniu 2022 
Liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych 
przypadających na jedną ofertę zatrudnienia 

1 Wrocławski-ziemski 1 570 178 0,1 

2 Oławski 725 232 0,3 

3 Jeleniogórski - grodzki 417 159 0,4 

4 Wrocławski-grodzki 2 264 865 0,4 

5 Legnicki- grodzki 724 327 0,5 

6 Bolesławiecki 465 228 0,5 

7 Karkonoski 195 106 0,5 
 

 
Powiaty o najwyższym wskaźniku napływu bezrobotnych przypadających na jedno miejsce pracy: 

Lp. Powiat 
Liczba zgłoszonych ofert 

zatrudnienia w styczniu 2022 
Napływ bezrobotnych 

w styczniu 2022 
Liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych 
przypadających na jedną ofertę zatrudnienia 

1 Wałbrzyski ziemski 14 202 14,4 

2 Jaworski 45 187 4,2 
 

Szczegółowe dane zawiera tabela nr 8. 
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Wykres 9. Struktura aktywizacji zawodowej bezrobotnych w województwie 

dolnośląskim w styczniu 2022 

W okresie sprawozdawczym subsydiowanymi programami 
rynku pracy finansowanymi z Funduszu Pracy objęto 429 
osób bezrobotnych tj. o 749 osób mniej niż w grudniu 2021. 
Fakt objęcia wsparciem w styczniu znacznie mniejszej grupy 
bezrobotnych niż w grudniu jest również zjawiskiem 
sezonowym i wynika z niezatwierdzonego budżetu na rok 
2022 dla powiatowych urzędów pracy, co za tym idzie 
ograniczonych możliwości w zakresie angażowania 
większych środków finansowych, tym samym podpisywania 
nowych umów. 
Największym zainteresowaniem cieszyły się staże (149 
osób). 
 
Szczegółowe dane zawiera tabela nr 5. 
 

 
Wykres 10. Struktura wydatków na aktywizację zawodową w województwie 

dolnośląskim w styczniu 2022 

W styczniu 2022 wydatkowano na finansowanie programów 
rynku pracy kwotę 4 238 626,21 zł. Najwięcej środków 
finansowych przeznaczono na staże (1 827 023,43 zł) oraz 
dofinansowanie podejmowania działalności gospodarczej  
(923 880,20 zł).  
 

 
Wykres 11. Stopa bezrobocia w okresie ostatnich 12 m-cy 
 

Porównując stan liczby bezrobotnych z końca stycznia br. do 
liczby zarejestrowanych w końcu stycznia 2021 r. poziom 
zarejestrowanych bezrobotnych w województwie 
dolnośląskim zmniejszył się o 11,3 tys. osób, a stopa 
bezrobocia rejestrowanego spadła o 0,9 punktu 
procentowego. W kraju liczba bezrobotnych zmniejszyła się  
o 163,3 tys. osób, a stopa bezrobocia rejestrowanego spadła 
o 1 punkt procentowy. 
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Wykres 12. Mapa bezrobocia w Polsce w podziale na województwa 

Według GUS stopa bezrobocia rejestrowanego 
w województwie dolnośląskim wyniosła 4,9% i wzrosła 
o 0,1 punktu procentowego w stosunku do poprzedniego 
miesiąca. W kraju wskaźnik bezrobocia kształtuje się na 
poziomie 5,5% i również wzrósł o 0,1 punktu procentowego 
w porównaniu do poprzedniego miesiąca.  
W rankingu pod względem wielkości stopy bezrobocia 
rejestrowanego województwo dolnośląskie plasuje się na 
piątym miejscu w kraju za: Wielkopolską, Śląskiem, 
Małopolską i Mazowszem. Najniższą stopę bezrobocia wg 
stanu na dzień 31.01.2022 odnotowano w Wielkopolsce, tj. 
3,2%, natomiast najwyższą w województwie Warmińsko-
Mazurskim, tj. 9%. Różnica 5,8 punktów procentowych 
pomiędzy wyżej wymienionymi województwami wynika 
bezpośrednio z nierównego rozwoju społeczno-
gospodarczego regionów. 
 
Szczegółowe dane zawiera tabela nr 6  

 
Wykres 13. Mapa bezrobocia w województwie dolnośląskim w podziale na powiaty 

W województwie dolnośląskim, podobnie jak na poziomie 
kraju, występuje duże terytorialne zróżnicowanie stopy 
bezrobocia. W styczniu najwyższą stopę bezrobocia 
odnotowano w powiatach: górowskim (14,6%), 
wałbrzyskim (13,5%) oraz złotoryjskim (13%). Najniższą 
stopą bezrobocia wyróżniały się: powiat wrocławski (1,8%) 
i miasto Wrocław (1,9%).  
 
Szczegółowe dane zawiera tabela nr 7. 

 

Zuzanna Bielawska 
Wicedyrektor 

Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy 

 

 

 

 

 

 

 

 
Opracowano w Wydziale Analiz i Statystyki Rynku Pracy  

Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy 

Wrocław, 28 lutego 2022 r. 
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Wykres 1. Bezrobotni na przestrzeni lat 1999-2022 wg stanu na dzień 31 stycznia 

Wykres 2. Bezrobotni w okresie 12 miesięcy 

Wykres 3. Wzrost, spadek bezrobocia rejestrowanego w woj. dolnośląskim w okresie styczeń 2021- 2022 

Wykres 4. Mapa liczby bezrobotnych w podziale na powiaty 

Wykres 5. Osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31.01.2022 

Wykres 6. Napływ bezrobotnych w okresie styczeń 2021 – styczeń 2022 w tym zarejestrowanych po raz pierwszy 

Wykres 7. Odpływ bezrobotnych ogółem, w  tym z tytułu podjęcia prawy w województwie dolnośląskim w okresie styczeń 2021 – 

styczeń 2022 

Wykres 8. Liczba ofert pracy zgłaszanych do PUP okresie styczeń 2021 –2022 

Wykres 9. Struktura aktywizacji zawodowej bezrobotnych w województwie dolnośląskim w styczniu 2022 

Wykres 10. Struktura wydatków na aktywizację zawodową w województwie dolnośląskim w styczniu 2022 

Wykres 11. Stopa bezrobocia w okresie ostatnich 12 m-cy 

Wykres 12. Mapa bezrobocia w Polsce w podziale na województwa 

Wykres 13. Mapa bezrobocia w województwie dolnośląskim w podziale na powiaty 

 

Tabela 1. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w województwie dolnośląskim w styczniu 2021 i 2022 roku w porównaniu 
z miesiącem poprzednim wg powiatów. 

Tabela 2. Zestawienie porównawcze zmian poziomu bezrobocia w województwie dolnośląskim w styczniu 2021 i 2022 
w porównaniu z miesiącem poprzednim w podziale na wybrane grupy. 

Tabela 3. Udział % wybranych grup bezrobotnych w ogólnej liczbie bezrobotnych w województwie dolnośląskim w styczniu 2022. 
Tabela 4. Zestawienie porównawcze napływu i odpływu bezrobotnych w województwie dolnośląskim w grudniu 2021 

i styczniu 2022. 
Tabela 5. Zestawienie liczby bezrobotnych objętych subsydiowanymi programami rynku pracy w województwie dolnośląskim 

w styczniu 2022 z uwzględnieniem wybranych grup w szczególnej sytuacji na rynku pracy. 
Tabela 6. Zestawienie porównawcze stopy bezrobocia według województw w grudniu 2021 oraz w styczniu 2022. 
Tabela 7. Zestawienie porównawcze stopy bezrobocia w województwie dolnośląskim w grudniu 2021 i styczniu 2022. 
Tabela 8. Napływ bezrobotnych w woj. dolnośląskim według podregionów i powiatów przypadający na 1 zgłoszone wolne miejsce 

pracy w styczniu 2022 roku. 
 
 
Uwaga: 
W niektórych tablicach sumy składników struktury procentowej mogą różnić się o 0,1% od 100%. Wynika to z zaokrągleń do 0,1% 
dokonywanych przy wyliczeniach.  
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Wykres 1. Bezrobotni na przestrzeni lat 1999-2022 wg stanu na dzień 31 stycznia 

 

 
Wykres 2. Bezrobotni w okresie ostatnich 12 miesięcy 

 

 

 
Wykres 3. Wzrost, spadek bezrobocia rejestrowanego w woj. dolnośląskim w okresie styczeń 2020-styczeń 2021 
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Wykres 4. Mapa liczby bezrobotnych w podziale na powiaty 
 

 

 
Wykres 5. Osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31.01.2022 
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Wykres 6. Napływ bezrobotnych w okresie styczeń 2021 – styczeń 2022 w tym zarejestrowanych po raz pierwszy. 

 

 

 
Wykres 7. Odpływ bezrobotnych ogółem, w tym z tytułu podjęcia prawy w województwie dolnośląskim w okresie styczeń 2021 – styczeń 2022  
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Wykres 8. Liczba ofert pracy zgłaszanych do PUP okresie styczeń 2021 – styczeń 2022. 

 

 

 

 
Wykres 9. Struktura aktywizacji zawodowej bezrobotnych w województwie dolnośląskim w styczniu 2022 
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Wykres 10. Struktura wydatków na aktywizację zawodową w województwie dolnośląskim w styczniu 2022 

 

 

 
Wykres 11. Stopa bezrobocia w woj. dolnośląskim w okresie ostatnich 12 m-cy 
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Wykres 12. Mapa bezrobocia w Polsce w podziale na województwa 
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Wykres 13. Mapa bezrobocia w województwie dolnośląskim w podziale na powiaty 

 

 


