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28.09.2018 r. 

NOTATKA INFORMACYJNA 

20.08.2019 r. Małżeństwa w województwie podlaskim w 2018 r. 
 

W końcu 2018 r. w województwie podlaskim zanotowano 
269,3 tys. małżeństw, tj. o 1,4 tys. mniej niż rok wcześniej. 
W analizowanym roku, w porównaniu z rokiem 
poprzednim, zawarto o 0,7% więcej związków 
małżeńskich, natomiast zostało rozwiązanych o 1,8% 
więcej małżeństw. 
 
 

W omawianym roku w regionie zarejestrowano 5956 nowo zawartych związków małżeńskich, 
tj. o 0,7% więcej przed rokiem, zaś zostało rozwiązanych 6700 małżeństw, tj. o 1,8% więcej niż 
w roku poprzednim. 

Ustanie małżeństwa może nastąpić poprzez śmierć współmałżonka lub rozwód. W 2018 r.  
w województwie podlaskim śmierć jednego ze współmałżonków stanowiła przyczynę rozwią-
zania 4954 (73,9% ogółu) małżeństw, przy czym w prawie ¾ przypadków ustanie małżeństwa 
było związane ze śmiercią męża. W porównaniu z 2017 r. liczba małżeństw rozwiązanych z po-
wodu śmierci współmałżonka zwiększyła się o 3,8%. W analizowanym roku w Podlaskiem zo-
stało orzeczonych prawomocnie przez sądy 1746 rozwodów, co w porównaniu z 2017 r. ozna-
cza spadek o 3,6%. 
 

Tablica. Małżeństwa w województwie podlaskim w 2018 r. 

WY-
SZCZE-
GÓL-

NIENIE 

Małżeń-
stwa 

zawarte 

Małżeństwa rozwiązane Małżeń-
stwa 

istniejące 
(stan  

w dniu  
31 XII)  
w tys. 

ogółem 
przez śmierć przez 

rozwód 

ogółem 
przez 

śmierć 
przez 

rozwód 

razem męża żony na 1000 istniejących 
małżeństw W liczbach bezwzględnych 

Ogółem 5956 6700 4954 3724 1230 1746 24,9 18,4 6,5 269,3 

Miasta 3570 4095 2756 2023 733 1339 25,1 16,9 8,2 163,4 

Wieś 2386 2605 2198 1701 497 407 24,6 20,8 3,8 105,9 

 

W 2018 r. w regionie odnotowano ujemny bilans małżeństw, co oznacza że liczba nowo zawar-
tych związków małżeńskich była niższa od liczby małżeństw rozwiązanych (po uwzględnieniu 
salda migracji wewnętrznych i zagranicznych na pobyt stały osób pozostających w stanie 
małżeńskim). Taka sytuacja wystąpiła zarówno w miastach, jak i na wsi. W skali kraju także 
odnotowano ujemny ogólny bilans małżeństw, ale na terenach wiejskich przybrał on wartość 
dodatnią. 

W 2018 r. w województwie podlaskim na 1000 istniejących małżeństw zostało rozwiązanych 
25, w tym 18 w wyniku śmierci współmałżonka i 7 w wyniku rozwodu (podobne wskaźniki  
w tym zakresie zanotowano w skali kraju). Przyczyna ustania małżeństw była zróżnicowana  
ze względu na miejsce zamieszkania. Z powodu rozwodu w miastach na 1000 istniejących 
małżeństw rozpadło się 8, a na wsi – 4, natomiast w wyniku śmierci współmałżonka w mia-
stach doszło do rozwiązania 17 na 1000 istniejących małżeństw, a na terenach wiejskich – 21.  

W miastach częściej niż na 
wsi dochodziło do rozpadu 
małżeństw w wyniku  
rozwodu, zaś na obszarach 
wiejskich częściej  
niż w miastach przyczyną 
ustania małżeństwa była 
śmierć współmałżonka 

↓0,5% 
Spadek liczby małżeństw  
w porównaniu z 2017 r. 

Przyczynę rozwiązania  
małżeństw w prawie  
¾ przypadków stanowiła 
śmierć jednego  
ze współmałżonków 

Liczba nowo zawartych 
związków małżeńskich była 
niższa od liczby małżeństw 
rozwiązanych 
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Opracowanie merytoryczne: 
Podlaski Ośrodek Badań Regionalnych 
Dział Badań i Analiz Regionalnych 
Anna Godlewska 
tel.: 85 749 77 71 
e-mail: A.Godlewska@stat.gov.pl 

 

Informatorium Statystyczne 

tel.: 85 749 77 88, 85 749 77 45 
 

bialystok.stat.gov.pl  

e-mail: InformatoriumUSBST@stat.gov.pl 
 

Bialystok_STAT  

 

 

 

Powiązane opracowania 

https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/ludnosc/sytuacja-demograficzna-polski-do-
2018-roku-tworzenie-i-rozpad-rodzin,33,2.html 
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