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NOTATKA INFORMACYJNA 

07.07.2022 r.Małżeństwa, rozwody i separacje 
w województwie podlaskim w 2021 r. 

 12,8%
Wzrost liczby nowo zawartych 
związków małżeńskich  
w porównaniu z 2020 r. 

  

W 2021 r. w województwie podlaskim zawarto 
o 12,8% więcej związków małżeńskich
w  porównaniu z poprzednim rokiem. Jednocześnie
w analizowanym roku orzeczono o 14,0% więcej
rozwodów, natomiast o 8,1% mniej separacji niż
rok wcześniej.

W 2021 r. w województwie podlaskim zarejestrowano 5011 nowo zawartych związków małżeń-
skich, tj. o 12,8% więcej niż przed rokiem (w miastach zanotowano wzrost ich liczby o 16,2%, 
a na wsi – o 8,1%). 

Zanotowano więcej nowo 
zawartych małżeństw niż rok 
wcześniej 

W 2021 r. wśród kobiet wstępujących w związki małżeńskie dominowały osoby w wieku 25–29 
lat oraz 20–24 lata, które stanowiły odpowiednio 43,6% i 21,6% ich ogólnej liczby. W przy-
padku mężczyzn najwięcej nowożeńców odnotowano w grupach wiekowych 25–29 lat – 41,5% 
ogółu oraz 30–34 lata – 24,5%. Wśród nowo zawartych związków małżeńskich 81,6% stanowiły 
małżeństwa zawarte po raz pierwszy. 

Wśród nowożeńców 
dominowały osoby w wieku 
25–29 lat 

Małżeństwa wyznaniowe zawarte w kościołach lub związkach wyznaniowych i jednocześnie 
zarejestrowane w urzędach stanu cywilnego stanowiły 65,4% wszystkich małżeństw zawartych 
w 2021 r. W omawianym roku odsetek małżeństw wyznaniowych na wsi był wyższy niż w mia-
stach i wyniósł odpowiednio 72,5% i 60,7%. 

Małżeństwa wyznaniowe 
zawierano częściej na wsi niż 
w miastach 

Wykres. Małżeństwa i rozwody na 1000 ludności 

W 2021 r. w Podlaskiem zostało orzeczonych prawomocnie przez sądy 1596 rozwodów, co 
w porównaniu z poprzednim rokiem oznacza wzrost o 14,0% (w miastach zanotowano wzrost 
o 15,6%, a na wsi – o 9,7%). Liczba rozwodów na terenach miejskich jest zdecydowanie wyższa
niż na wsi. W 2021 r. ponad 74% ogółu rozwodów dotyczyło mieszkańców miast, a w 2/3 przy-
padków powództwo o rozwód wniosła kobieta.

Zaobserwowano wzrost 
liczby rozwodów w skali roku 
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Analizując okres trwania małżeństw, stwierdzono, że w 2021 r. najwięcej rozwodów dotyczyło 
małżeństw ze stażem wynoszącym 5–9 lat (20,2% ogółu), 10–14 lat (19,5%) oraz 15–19 lat 
(14,8%). Większość małżeństw rozwiązano bez orzekania o winie (76,0% ich ogólnej liczby), 
z winy męża orzeczono 15,4% wszystkich rozwodów, z winy żony – 4,0%, a z winy obu stron 
– 4,6%. 

Najczęściej rozwodziły się 
małżeństwa ze stażem 
wynoszącym 5–9 lat i 10–14 lat 

W 2021 r. w województwie podlaskim sądy orzekły 34 separacje, tj. o 8,1% mniej niż przed ro-
kiem. W analizowanym okresie wobec małżeństw zamieszkałych w miastach zostało orzeczo-
nych 20 separacji (o 25,9% mniej niż rok wcześniej), natomiast na wsi orzeczono ich 14 
(o 40,0% więcej niż w roku poprzednim). W omawianym roku w województwie podlaskim sądy 
orzekły zniesienie 9 separacji (tyle samo co przed rokiem). 

Orzeczono mniej separacji niż 
rok wcześniej, a zniesiono ich 
tyle samo co w poprzednim roku 

W przypadku cytowania danych Głównego Urzędu Statystycznego prosimy o zamieszczenie 
informacji: „Źródło danych GUS”, a w przypadku publikowania obliczeń dokonanych na da-
nych opublikowanych przez GUS prosimy o zamieszczenie informacji: „Opracowanie własne 
na podstawie danych GUS”. 
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Opracowanie merytoryczne: 
Urząd Statystyczny w Białymstoku 

Dyrektor Ewa Kamińska-Gawryluk 
Tel: 85 749 77 15 

Rozpowszechnianie: 
Informatorium Statystyczne 
Tel: 85 749 77 45, 85 749 77 88 

 bialystok.stat.gov.pl  

@Bialystok_STAT  

@UrzadStatystycznywBialymstoku  

Temat dostępny w bazach danych 

Bank Danych Lokalnych – Ludność 

Demografia 

Ważniejsze pojęcia dostępne w słowniku 

Małżeństwo 

Rozwód 

Separacja prawna 

http://www.bialystok.stat.gov.pl/
http://www.twitter.com/Bialystok_STAT
http://www.facebook.com/UrzadStatystycznywBialymstoku
https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/temat
https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/temat
https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/temat
http://swaid.stat.gov.pl/SitePagesDBW/Demografia.aspx
http://swaid.stat.gov.pl/SitePagesDBW/Demografia.aspx
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/3922,pojecie.html
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/3922,pojecie.html
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/443,pojecie.html
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/443,pojecie.html
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/443,pojecie.html
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/722,pojecie.html
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/722,pojecie.html
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