
 
 

Informacja o sytuacji na rynku pracy w województwie dolnośląskim w sierpniu 2021 r. 
 

 
Wykres 1. Bezrobotni na przestrzeni lat 1999-2021 wg stanu na dzień 31 sierpnia 

Z końcem sierpnia 2021 w ewidencji powiatowych urzędów 
pracy województwa dolnośląskiego odnotowano 64 174 
osoby bezrobotnych, w tym kobiety stanowiły blisko 54% 
ogółu bezrobotnych. Było to 5 497 osób mniej niż w końcu 
sierpnia 2020.  
 
Szczegółowe dane zawiera tabela nr 1. 
 
 

 
Wykres 2. Bezrobotni w okresie 12 miesięcy 

Okres pandemii i zamrożenia gospodarki, mająca miejsce od 
lutego 2020 w znaczny sposób wpłynęły na wzrost liczby 
bezrobotnych. W ostatnim czasie tj. odmrażania gospodarki 
sytuacja ulega zmianie. W ujęciu rok do roku, w skali kraju 
jest to spadek o 6,5 punktu procentowego, w skali 
województwa dolnośląskiego blisko 8 punktów 
procentowych.  

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

sierpień 2020- 2021 

Z końcem sierpnia 2021 odnotowano na rynku pracy 
województwa dolnośląskiego niewielki spadek bezrobocia 
rejestrowanego o 941 osób w porównaniu do stanu na dzień 
31.07.2021. Sytuacja wygląda znacznie lepiej niż przed 
rokiem, kiedy to mimo zjawiska sezonowości, które 
w miesiącach letnich wskazuje na spadek bezrobocia 
w związku z ożywieniem się gospodarki (zwłaszcza prac 
sezonowych), w okresie zeszłorocznej pandemii wykazywało 
minimalny spadek na poziomie jedynie 162 osób .  
 
 

 
Wykres 4. Mapa liczby bezrobotnych w podziale na powiaty w końcu sierpnia 2021 

W okresie sprawozdawczym największą liczbę bezrobotnych 
pozostających w ewidencji powiatowych urzędów pracy 
odnotowano w mieście Wrocław, tj. 9,8 tyś. osób, czyli 0,2 tyś. 
osób mniej niż z końcem lipca br. Natomiast najniższa liczba 
bezrobotnych pozostaje w ewidencji powiatowego urzędu 
pracy w powiatach milickim oraz kamiennogórskim, tj. 0,8 
tyś. osób.  
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Wykres 5. Osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31.08.2021 

W okresie sprawozdawczym liczba bezrobotnych będących 
w szczególnej sytuacji na rynku pracy wyniosła 52 072 
osoby, co stanowi 81,1% ogółu bezrobotnych. 
W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego 
liczba osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy jest 
mniejsza o 2 443 osoby bezrobotne, natomiast zwiększył się  
ich procentowy udział w ogólnej liczbie bezrobotnych o 2,9 
punktu procentowego.  
 
Szczegółowe dane zawiera tabela nr 2. 
 

W okresie sprawozdawczym w 22 powiatach województwa dolnośląskiego odnotowano w porównaniu do poprzedniego miesiąca 
spadek liczby bezrobotnych, w tym największy w powiatach: wrocławskim grodzkim (-181), oławskim (-103) oraz świdnickim   
(-102). Nieznaczny wzrost wystąpił w powiatach: górowskim (+20), średzkim (+18), wrocławskim ziemskim (+16), milickim (+14), 
lubińskim (+12), strzelińskim (+11) oraz legnickim grodzkim i głogowskim (+4).  
 
Największą koncentrację spadku liczby zarejestrowanych bezrobotnych w podziale na podregiony odnotowano w podregionie 
jeleniogórskim tj. o 359 osób.  
 
Szczegółowe dane zawiera tabela nr 1 

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

dzień 31.07.2021 

Województwo - ogółem -941 

Podregion jeleniogórski   -359 

Podregion wałbrzyski -274 

Podregion m. Wrocław -181 

Podregion wrocławski -127 

Podregion  legnicko-głogowski 0 
 

Wybrane kategorie bezrobotnych 
kobiet 

Liczba bezrobotnych kobiet 
- stan 31.08.2021 

Ogółem 34 626 

Zamieszkali na wsi: 13 288 

w tym posiadający gospodarstwo rolne 76 

Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia 
ukończenia nauki 

558 

Cudzoziemcy  180 

Bez kwalifikacji zawodowych 12 302 

Bez doświadczenia zawodowego 5 508 

Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia  
po urodzeniu dziecka  

9 633 

Osoby będące w szczególnej sytuacji  
na rynku pracy: 

28 527 

do 30 roku życia 8 714 

w tym do 25 roku życia  3 693 

długotrwale bezrobotne  18 265 

powyżej 50 roku życia  6 333 

korzystające ze świadczeń z pomocy 
społecznej 

618 

posiadające co najmniej jedno dziecko do 
6 roku życia 

10 251 

posiadające co najmniej jedno dziecko 
niepełnosprawne do 18 roku życia 

124 

niepełnosprawni  1 818 
 

W sierpniu br. w powiatowych urzędach pracy było 
zarejestrowanych: 34 626  kobiet, które stanowiły 54% całej 
populacji bezrobotnych oraz  29 548 mężczyzn, którzy 
stanowili 46% ogółu bezrobotnych.  
W porównaniu do stanu z dnia 31.07.2021 liczba 
bezrobotnych kobiet w województwie nieznacznie spadła 
o 280 osób, natomiast wzrósł ich procentowy udział 
w ogólnej liczbie bezrobotnych o 0,4 punktu procentowego. 
Liczba bezrobotnych kobiet jest wciąż wyższa niż mężczyzn, 
co spowodowane jest m.in. trudniejszym powrotem do pracy 
szczególnie po przerwie jaką jest urlop macierzyński lub 
wychowawczy. W trudniejszej sytuacji są również kobiety 
poszukujące pracy po raz pierwszy, stanowią one prawie 
60,1% wszystkich osób dotychczas niepracujących. 
Bezrobotne kobiety dominowały głównie w następujących 
kategoriach:  
 długotrwale bezrobotne – 52,7% ogółu bezrobotnych 

kobiet i 55,3% ogółu bezrobotnych w tej kategorii; 
 zamieszkałe na wsi – 38,4% ogółu bezrobotnych kobiet 

i 55,7% ogółu bezrobotnych w tej kategorii; 
 bez kwalifikacji zawodowych – 35,5% ogółu bezrobotnych 

kobiet i 57,1% ogółu bezrobotnych w tej kategorii; 

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

bezrobotnych w tej kategorii. 
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Wykres 6. Napływ bezrobotnych w okresie sierpień 2020 –sierpień 2021 w tym 

zarejestrowanych po raz pierwszy 

W sierpniu 2021 r. napływ bezrobotnych był niższy 
od odpływu, co przełożyło się na spadek liczby 
bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach 
pracy. W okresie sprawozdawczym odnotowano napływ 
6 752 bezrobotnych, tj. o 112 osób więcej niż w miesiącu 
poprzednim. Kobiety stanowiły 53,6% ogółu 
zarejestrowanych bezrobotnych, czyli 0,3 punktu 
procentowego mniej niż w lipcu 2021. W kategorii 
rejestrujących się bezrobotnych kobiet przeważały osoby 
zamieszkałe w miastach (64,8% ogółu zarejestrowanych 
kobiet) oraz rejestrujące się po raz kolejny (78,3%).  
 
Szczegółowe dane zawiera tabela nr 4. 

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

dolnośląskim w okresie sierpień 2020 – sierpień 2021  

W okresie sprawozdawczym wyłączono z ewidencji 
powiatowych urzędów pracy  7 693 osoby bezrobotne, tj. 
o 546 osób mniej niż w lipcu 2021 r. Głównymi składowymi 
bilansu odpływu były podjęcia pracy (3 951 bezrobotnych), a 
także wyłączenia z tytułu niepotwierdzenia gotowości do 
pracy (1 691 bezrobotnych). Kobiety stanowiły 54,5% 
podejmujących pracę oraz 38,3% w liczbie osób, które nie 
potwierdziły gotowości do pracy.  
  
Szczegółowe dane zawiera tabela nr 4. 
 

 
Wykres 8. Liczba ofert pracy zgłaszanych do PUP okresie sierpień 2020 –2021 

W sierpniu 2021 pracodawcy zgłosili do powiatowych 
urzędów pracy 10 283 miejsca pracy i aktywizacji 
zawodowej, tj.  6,8  punktu procentowego mniej niż w lipcu 
2021. Na 1 zgłoszone wolne miejsce pracy przypadało 
przeciętnie 0,7  nowo zarejestrowanego bezrobotnego. 
Liczba ofert pracy subsydiowanej wyniosła blisko 10% 
ogólnej liczby wolnych miejsc pracy. Najwięcej ofert pracy 
dotyczyło prac sezonowych, które stanowiły niecałe 55% 
wszystkich zgłoszonych miejsc pracy.  
Najwięcej ofert pracy (powyżej 500), które stanowiły blisko 
65% ofert w całym województwie dolnośląskim  
odnotowano w powiatach: wrocławskim grodzkim (2 293), 
wrocławskim ziemskim (1 127), oławskim (815), 
świdnickim (696), legnickim grodzkim (656), 
bolesławieckim (545) oraz polkowickim (516). . 
 

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

Lp. Powiat 
Liczba zgłoszonych ofert 
zatrudnienia w sierpniu 

2021 

Napływ bezrobotnych 
w sierpniu 2021 

Liczba nowo zarejestrowanych 
bezrobotnych przypadających na jedną 

ofertę zatrudnienia 

1 Wrocławski-ziemski 1 127 171 0,2 

2 Oławski 815 210 0,3 

3 Bolesławiecki 545 152 0,3 

4 Wrocławski-grodzki 2 293 806 0,4 

5 Legnicki- grodzki 656 238 0,4 

6 Polkowicki 516 199 0,4 

7 Średzki 250 118 0,5 
 

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

Lp. Powiat 
Liczba zgłoszonych ofert 
zatrudnienia w sierpniu 

2021 

Napływ bezrobotnych 
w sierpniu 2021 

Liczba nowo zarejestrowanych 
bezrobotnych przypadających na jedną 

ofertę zatrudnienia 

1 Legnicki- ziemski 53 176 3,3 

2 Kłodzki 195 512 2,6 

3 Wałbrzyski ziemski 88 209 2,4 

4 Złotoryjski 102 211 2,1 

5 Górowski 81 164 2,0 

6 Lwówecki 73 144 2,0 
 

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

dolnośląskim w sierpniu 2021 

W okresie sprawozdawczym subsydiowanymi programami 
rynku pracy finansowanymi z Funduszu Pracy objęto 1 125 
osób bezrobotnych tj. o 267 osób mniej niż w lipcu 2021. Wg 
stanu na dzień 31.08.2021 największym zainteresowaniem 
cieszyły się staże (416 osób) oraz podjęcia działalności 
gospodarczej (170 osób).  
 
Szczegółowe dane zawiera tabela nr 5. 
 

 
Wykres 10. Struktura wydatków na aktywizację zawodową w województwie dolnośląskim 

w okresie styczeń-sierpień 2021  

Od początku roku 2021 wydatkowano na finansowanie 
programów rynku pracy kwotę 108 092 096,05 zł. Najwięcej 
środków finansowych przeznaczono na dofinansowanie 
podejmowania działalności gospodarczej (39 315 244,85 zł) 
oraz staże (27 557 446,12 zł).  
 

 
Wykres 11. Stopa bezrobocia na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy 
 

Porównując stan liczby bezrobotnych z końca sierpnia br. do 
liczby zarejestrowanych w końcu sierpnia 2020, poziom 
zarejestrowanych bezrobotnych w województwie 
dolnośląskim zmniejszył się o 5,5 tys. osób, a stopa 
bezrobocia rejestrowanego spadła o 0,4 punktu 
procentowego. W kraju liczba bezrobotnych zmalała o 67,2 
tys. osób, a stopa bezrobocia rejestrowanego a również 
spadła o 0,3 punktu procentowego. 
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Wykres 12. Mapa bezrobocia w Polsce w podziale na województwa 

Według GUS stopa bezrobocia rejestrowanego 
w województwie dolnośląskim wyniosła 5,2% i spadła o 0,1 
punktu procentowego w stosunku do poprzedniego 
miesiąca. W kraju wskaźnik bezrobocia kształtuje się na 
takim samym poziomie co w lipcu i wynosi 5,8% . W 
rankingu pod względem wielkości stopy bezrobocia 
rejestrowanego województwo dolnośląskie kolejny miesiąc 
plasuje się na piątym miejscu w kraju za: Wielkopolską, 
Śląskiem, Małopolską i Mazowszem. Najniższą stopę 
bezrobocia wg stanu na dzień 31.08.2021 odnotowano w 
Wielkopolsce, tj. 3,4%, natomiast najwyższą w 
województwie Warmińsko-Mazurskim, tj. 8,7%. Różnica 
ponad 5 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. Dodatkowo na trend kształtujących się stóp 
procentowym ma wpływ sytuacja gospodarcza w związku 
z pandemią koronawirusa. W sierpniu najwyższą stopę 
bezrobocia odnotowano w powiatach: górowskim (14,8%), 
wałbrzyski (13,8%) oraz złotoryjskim (12,2%). Najniższą 
stopą bezrobocia wyróżniały się: powiat wrocławski (2,5%) 
i miasto Wrocław (2,5%).  
 
Szczegółowe dane zawiera tabela nr 7. 
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Wykres 1. Bezrobotni na przestrzeni lat 1999-2021 wg stanu na dzień 31 sierpnia 

Wykres 2. Bezrobotni w okresie 12 miesięcy 

Wykres 3. Wzrost, spadek bezrobocia rejestrowanego w woj. dolnośląskim w okresie sierpień 2020- 2021 

Wykres 4. Mapa liczby bezrobotnych w podziale na powiaty w końcu lipca 2021 

Wykres 5. Osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31.08.2021 

Wykres 6. Napływ bezrobotnych w okresie sierpień 2020 –sierpień 2021 w tym zarejestrowanych po raz pierwszy 

Wykres 7. Odpływ bezrobotnych ogółem, w  tym z tytułu podjęcia prawy w woj. dolnośląskim w okresie sierpień 2020 -2021 

Wykres 8. Liczba ofert pracy zgłaszanych do PUP okresie sierpień 2020 –2021 

Wykres 9. Struktura aktywizacji zawodowej bezrobotnych w województwie dolnośląskim w sierpniu 2021 

Wykres 10. Struktura wydatków na aktywizację zawodową w województwie dolnośląskim w okresie styczeń-sierpień 2021 

Wykres 11. Stopa bezrobocia na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy 

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 sierpniu 2020 i 2021 roku w porównaniu 
z miesiącem poprzednim wg powiatów. 

Tabela 2. Zestawienie porównawcze zmian poziomu bezrobocia w województwie dolnośląskim w sierpnia 2020 i 2021 
w porównaniu z miesiącem poprzednim w podziale na wybrane grupy. 

Tabela 3. Udział % wybranych grup bezrobotnych w ogólnej liczbie bezrobotnych w województwie dolnośląskim w sierpniu 2021. 
Tabela 4. Zestawienie porównawcze napływu i odpływu bezrobotnych w województwie dolnośląskim w grudniu 2020, 

sierpniu 2021 oraz narastająco w roku 2021. 
Tabela 5. Zestawienie liczby bezrobotnych objętych subsydiowanymi programami rynku pracy w województwie dolnośląskim 

w sierpniu 2021 z uwzględnieniem wybranych grup w szczególnej sytuacji na rynku pracy. 
Tabela 5a. Zestawienie liczby bezrobotnych objętych subsydiowanymi programami rynku pracy w województwie dolnośląskim 

w okresie styczeń-sierpień 2021 roku z uwzględnieniem wybranych grup znajdujących się w szczególnej sytuacji na 
rynku pracy. 

Tabela 6. Zestawienie porównawcze stopy bezrobocia według województw w i lipcu i sierpniu 2021. 
Tabela 7. Zestawienie porównawcze stopy bezrobocia w województwie dolnośląskim w lipcu i sierpniu 2021. 
Tabela 8. Napływ bezrobotnych w woj. dolnośląskim według podregionów i powiatów przypadający na 1 zgłoszone wolne miejsce 

pracy w sierpniu 2021 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 1999-2021 wg stanu na dzień 31 sierpnia 

 

 

 
Wykres 2. Bezrobotni w okresie 12 miesięcy 

 

 

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

 

 

 

 
Wykres 5. Bezrobotni w okresie ostatnich 12 miesięcy 
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Wykres 6. Napływ bezrobotnych w okresie sierpień 2020 – sierpień 2021 w tym zarejestrowanych po raz pierwszy. 

 

 

 
Wykres 7. Odpływ bezrobotnych ogółem, w tym z tytułu podjęcia prawy w województwie dolnośląskim w okresie sierpień 2020 –sierpień 2021  
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Wykres 8. Liczba ofert pracy zgłaszanych do PUP okresie sierpień 2020 – sierpień  2021. 

 
 

 

 
Wykres 9. Struktura aktywizacji zawodowej bezrobotnych w województwie dolnośląskim w sierpniu 2021 
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Wykres 10. Struktura wydatków na aktywizację zawodową w województwie dolnośląskim w okresie styczeń-sierpień 2021 

 

 

 
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 

 

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