
UWAGI ANALITYCZNE 
 
STAN I STRUKTURA LUDNOŚCI 

 
Województwo dolnośląskie położone jest w południowo-zachodniej części Polski i graniczy  

z trzema województwami: lubuskim, wielkopolskim i opolskim. W 2006 r. obejmowało obszar  
19947 km2, co stanowiło 6,4% powierzchni kraju. W granicach administracyjnych funkcjonowało  
26 powiatów i 3 miasta na prawach powiatu, 36 gmin miejskich, 78 gmin wiejskich oraz 55 gmin 
miejsko-wiejskich. W 2006 r. w porównaniu z poprzednim rokiem liczba jednostek na poszczególnych 
poziomach podziału terytorialnego nie zmieniła się. Według Nomenklatury Jednostek Terytorialnych 
do celów Statystycznych (NTS) województwo dolnośląskie podzielone jest na 4 podregiony: 
jeleniogórsko-wałbrzyski, legnicki, wrocławski i miasto Wrocław. 

Podstawowymi miernikami charakteryzującymi zbiorowość ludzką jest jej liczebność oraz 
rozmieszczenie. W końcu 2006 r. w województwie dolnośląskim mieszkało 2882,3 tys. osób i było to 
o 5,9 tys., tj. 0,2% mniej niż przed rokiem. Pod względem liczby ludności dolnośląskie z udziałem 
7,6% (podobnie jak w 2005 r.) uplasowało się na 5 miejscu w kraju po województwach: mazowieckim 
(13,6%), śląskim (12,2%), wielkopolskim (8,9%) oraz małopolskim (8,6%).  

Systematycznie zmniejsza się liczba mieszkańców miast. Populacja ludności miejskiej  
w 2006 r. liczyła 2042,7 tys. osób (rok wcześniej 2052,1 tys. osób) i stanowiła 70,9% ogółu 
mieszkańców województwa dolnośląskiego (w 2005 r. – 71,1%). W kraju odsetek ludności miejskiej 
wynosił 61,3% (w 2005 r. – 61,4%). Największe miasto regionu – Wrocław liczyło 634,6 tys. ludności, 
tj. 22,0% ogółu województwa i 31,1% ogółu ludności miast oraz 76,8% ludności miast na prawach 
powiatu. W porównaniu do 2005 roku liczba mieszkańców w powiatach grodzkich zmniejszyła się  
o 0,3%, we Wrocławiu o 0,2%, w Legnicy o 0,5% i Jeleniej Górze o 0,6%. Wśród miast powiatowych w 
największym stopniu, tj. o 1,4% zmniejszyła się liczba mieszkańców Lubania. 

W końcu 2006 r. liczba ludności na wsi zwiększyła się do 839,7 tys. osób, tj. o 0,4%  
w odniesieniu do poprzedniego roku. 

W skali województwa w porównaniu do 2005 r. spośród 26 powiatów ziemskich w 9 wystąpił 
wzrost (największy w powiecie wrocławskim – o 2,7%), a w 17 spadek (największy w powiecie 
wałbrzyskim i kamiennogórskim – po 0,9%) liczby mieszkańców. W strukturze gminnej najbardziej 
rozwojową pod względem wzrostu liczby ludności w porównaniu do poprzedniego roku była gmina 
wiejska Czernica w powiecie wrocławskim (wzrost o 5,3%). Największy ubytek liczby mieszkańców  
(o 3,2%) wystąpił na obszarze gminy wiejsko-miejskiej Olszyna w powiecie lubańskim.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W 2006 r. na 1 km2 powierzchni województwa przypadało przeciętnie 145 osób. Wyższe 

wartości wskaźnika odnotowano jedynie w województwach: śląskim, małopolskim i mazowieckim. 
Średnia dla Polski wyniosła 122 osoby na 1 km2.  
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Wśród powiatów ziemskich w województwie największą gęstością zaludnienia 
charakteryzował się powiat wałbrzyski - 357 osób/km2, a wśród miast Świdnica – 2772 osoby/km2. 
Najniższa gęstość zaludnienia przypadła na powiaty górowski - 49 osób/km2 i milicki - 52 osoby/km2. 
W miastach na prawach powiatu na 1 km2 przypadły średnio 1803 osoby; w tej grupie miast 
najwyższa gęstość zaludnienia wystąpiła we Wrocławiu - 2167 osób/km2 i Legnicy - 1869 osób/km2;  
w Jeleniej Górze - 792 osoby/km2.  

Na liczbę ludności decydujący wpływ mają dwa czynniki, tj. ruch naturalny ludności i ruch 
wędrówkowy ludności. O strukturze danej populacji według płci i wieku decyduje kształtowanie się 
dotychczasowych trendów w zakresie rodności i umieralności. Podstawowymi miernikami 
określającymi strukturę według płci są m.in.: udział mężczyzn i kobiet w ogólnej liczbie ludności oraz 
współczynnik feminizacji. 

Struktura ludności według płci od kilku lat nie ulega większym zmianom. W ogólnej liczbie 
mieszkańców nieznacznie przeważają kobiety. W 2006 r. województwo dolnośląskie zamieszkiwało 
1382,5 tys. mężczyzn (o 0,3% mniej niż w 2005 r.) i 1499,8 tys. kobiet (o 0,1% mniej niż w 2005 r.). 
Udział kobiet w ogólnej liczbie ludności kształtował się na poziomie zbliżonym do krajowego, tj. 52,0%. 
Występowanie przewagi liczebnej kobiet jest jedną z prawidłowości demograficznych. Relacje obydwu 
płci i nadwyżki jednej nad drugą zmieniają swe wartości w poszczególnych grupach wiekowych.  
W młodszych grupach wiekowych wstępuje przewaga mężczyzn, w starszych kobiet. Stałą przewagę 
kobiet nad mężczyznami odnotowano dopiero od wieku 42 lata, w mieście od wieku 39 lat, a na wsi  
od wieku 61 lat. W grupie osób mających 65 lat i więcej kobiety stanowiły 63,9%, a mężczyźni 36,1%  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Współczynnik feminizacji określający liczbę kobiet przypadającą na 100 mężczyzn wyniósł 

108 (w kraju 107). Populacja kobiet i mężczyzn kształtowała się odmiennie w miastach i na wsi.  
W miastach województwa dolnośląskiego w końcu 2006 r. mieszkało 966,1 tys. mężczyzn  
i 1076,6 tys. kobiet, tj. odpowiednio 47,3% i 52,7% ogółu ludności. Na wsi przewaga kobiet była 
mniejsza. Ludność wiejska to 49,6% mężczyzn i 50,4% kobiet. Współczynnik feminizacji w miastach 
wyniósł 111, a na wsi – 102.  
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W miastach przewaga liczby kobiet nad mężczyznami rozpoczęła się od grupy wiekowej  
40-44 lata, a na wsi 60-64 lata.  

W powiatach grodzkich wskaźnik feminizacji (na 100 mężczyzn) był wyższy od przeciętnego w 
województwie, i tak we Wrocławiu i Jeleniej Górze wyniósł po 114, w Legnicy – 111. Do najbardziej 
wyrównanych pod względem proporcji płci należały powiaty: milicki i polkowicki, gdzie na 100 
mężczyzn przypadało odpowiednio 101 i 102 kobiety.  

W przekroju gminnym ze względu na niewielkie zróżnicowanie wskaźnika feminizacji 
liczonego na 100 mężczyzn przeprowadzono analizę w oparciu o wskaźnik liczony na 1000 mężczyzn. 

W strukturze terytorialnej według gmin – największym wskaźnikiem feminizacji charaktery-
zowały się gmina wiejska Legnickie Pole w powiecie legnickim (1215) i gmina miejska Polanica-Zdrój 
w powiecie kłodzkim (1211). Najniższy wskaźnik feminizacji wystąpił w gminach wiejskich Żukowice 
(948) i Oleśnica (952) oraz na obszarze wiejskim gminy miejsko-wiejskiej Wleń – 946.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Ludność województwa dolnośląskiego nieznacznie starzeje się z każdym rokiem. Wiek 
środkowy (tzw. mediana wieku ludności) województwa dolnośląskiego w 2006 r. w porównaniu  
do roku poprzedniego zwiększył się minimalnie, z wielkości z 38,0 lat do poziomu 38,2. Poziom 
mediany wieku w kraju w 2006 r. wyniósł niespełna 37 lat. W 2006 r. mediana wieku w mieście była 
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o niecałe 4 lata wyższa niż na wsi i wyniosła – 39,4, (na wsi – 35,6). Poziom mediany wieku kobiet był 
o 5 lat wyższy niż mężczyzn. Najwyższym wskaźnikiem mediany charakteryzowały się powiaty m. 
Jelenia Góra (42,3) i wałbrzyski (41,6). Najniższy wiek środkowy odnotowano natomiast w powiatach: 
polkowickim (34,7), milickim (34,7), górowskim (35,2). 

W województwie dolnośląskim w 2006 roku w porównaniu do poprzedniego roku nie 
zaobserwowano istotnych przesunięć w strukturze ludności według ekonomicznych grup wieku. Liczba 
osób w wieku przedprodukcyjnym, tj. do 17 roku życia wynosiła 531,8 tys. osób i zmniejszyła się 
o 2,7%. Udział tej grupy ludności w ogólnej liczbie ludności obniżył się do 18,5% z 18,9%. Był to jeden 
z najniższych udziałów odnotowanych w Polsce, podobnie jak w województwie śląskim (18,4%) 
i łódzkim (18,5%). Kobiety w tej grupie wiekowej stanowiły 48,8% subpopulacji.  

 
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
W 2006 r. wśród powiatów województwa dolnośląskiego największy odsetek ludności w wieku 

przedprodukcyjnym odnotowano powiecie górowskim – 23,2% (w 2005 r. – 23,9%), polkowickim 
– 22,9% (w 2005 r. – 23,5%), milickim – 22,4% (w 2005 r. – 22,9%). We Wrocławiu liczba ludności  
w wieku przedprodukcyjnym wyniosła 94,4 tys. osób i zmniejszyła się w porównaniu do 2005 r. o 1,9% 
(tj. o 1,8 tys. osób). Ludność w tej grupie wiekowej stanowiła w 2006 r. 14,9% mieszkańców 
Wrocławia (2005 r. – 15,1%). W przekroju gminnym najniższym odsetkiem ludności tej grupy 
ekonomicznej charakteryzowała się gmina miejska Szczawno-Zdrój (14,6%), a najwyższym obszar 
wiejski gminy miejsko-wiejskiej Międzybórz (26,8%). 

W końcu 2006 r. ludność w wieku produkcyjnym (kobiety 18-59 lat, mężczyźni 18-64 lata) liczyła 
1897,5 tys. osób, co stanowiło 65,8% (w 2005 r. – 65,6%) populacji. Niższy niż w województwie 
dolnośląskim odsetek ludności tej grupy wiekowej wystąpił we wszystkich innych województwach poza 
zachodniopomorskim, gdzie grupa populacji w wieku produkcyjnym również stanowiła 65,8% ogółu 
ludności. Osoby w wieku niemobilnym (45-49 lat dla kobiet, 45-64 lata dla mężczyzn) stanowiły 39,7% 
(w 2005 r. – 39,4%) ogółu ludności w wieku produkcyjnym.  

Największy odsetek ludności w wieku produkcyjnym w 2006 r. odnotowano w powiecie 
głogowskim (68,7%), a najmniejszy w powiecie górowskim (62,8%). W przekroju gminnym najwyższy 
odsetek odnotowano w mieście Jelcz Laskowice (odpowiednio 73,5%). Najmniejszym udziałem tej 
grupy ekonomicznej w ludności ogółem charakteryzował się obszar wiejski gminy miejsko-wiejskiej 
Przemków (59,9%) oraz gmina wiejska Ruja (60,3%). 

Liczba ludności w wieku poprodukcyjnym (kobiety powyżej 60 roku życia, mężczyźni powyżej  
65 roku życia) w 2006 r. wyniosła 452,9 tys., tj. o 1,3% więcej niż przed rokiem. Ludność tej grupy 
ekonomicznej stanowiła 15,7% ogółu mieszkańców województwa, a w 2005 r. 15,5%. Kobiety 
stanowiły 68,9% tej subpopulacji, natomiast rok wcześniej 68,5%.  

Najwyższym odsetkiem mieszkańców województwa dolnośląskiego w wieku poprodukcyjnym  
w ogólnej liczbie ludności charakteryzowały się 2 gminy miejskie: Szczawno-Zdrój (23,7%) i Polanica- 
-Zdrój (20,6%), najniższym miasto Jelcz Laskowice (7,4%). Wśród powiatów najwyższym udziałem tej 
grupy wiekowej odznaczyły się powiaty: m. Jelenia Góra (18,3%), wałbrzyski (18,2%) i m. Wrocław 
(18,1%). We Wrocławiu liczba ludności w wieku poprodukcyjnym w porównaniu do 2005 r. wzrosła  
o 1,4%, tj. z 113,4 tys. do 115,0 tys. osób. 
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Wyżej opisane zmiany w strukturze wiekowej, tj. malejąca liczba osób w wieku 
przedprodukcyjnym i produkcyjnym a rosnąca liczebność w wieku poprodukcyjnym świadczą  
o postępującym procesie starzenia się mieszkańców województwa dolnośląskiego. 

W końcu 2006 r. na 100 osób w wieku produkcyjnym przypadały, tak jak przed rokiem, 52 osoby 
w wieku nieprodukcyjnym, w tym 28 to osoby w wieku przedprodukcyjnym (w 2005 r. – 29). Wyższe 
wartości tego współczynnika odnotowano w 13 województwach; w lubuskim i zachodniopomorskim 
współczynnik ten przyjął taką samą wartość jak w dolnośląskim.  

W województwie dolnośląskim w 2006 r. współczynnik obciążenia demograficznego osiągnął 
najwyższy poziom w powiecie górowskim, gdzie na 100 osób w wieku produkcyjnym przypadało  
59 osób w wieku nieprodukcyjnym. Najniższą wartością tego wskaźnika odznaczały się powiaty 
głogowski (46) i lubiński (47). Wśród gmin najwyższy poziom współczynnika odnotowano na obszarze 
wiejskim gminy miejsko-wiejskiej Przemków (67), a najniższy na obszarze miasta gminy miejsko-
wiejskiej Jelcz-Laskowice (36). Dla miast wskaźnik obciążenia demograficznego wyniósł 50, a dla wsi 
– 56 osób.  

Wskaźnik starości będący relacją liczby ludności w wieku 65 lat i więcej do liczby dzieci  
i młodzieży poniżej 20 lat zwiększył swoją wartość z 61,4 w 2005 r. do 63,5 w 2006 r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Najwyższe wartości wskaźnika odnotowano w miastach na prawach powiatu Wrocławiu (89,9), 

Jeleniej Górze (85,4) oraz powiatach wałbrzyskim (80,9) i dzierżoniowskim (73,6). Najniższymi 
wskaźnikami starości charakteryzowały się powiaty polkowicki i głogowski, gdzie na każde 100 osób  
w wieku poniżej 20 lat przypadło odpowiednio 38 i 40 osób powyżej 65 roku życia. 

 
MAŁŻEŃSTWA 

 
W 2006 r. w województwie dolnośląskim zawarto 16,5 tys. małżeństw, tj. o 1,4 tys. (o 9,3%) 

więcej niż rok wcześniej, a ich liczba na 1000 ludności wzrosła do 5,7 wobec 5,2 w 2005 r. Wskaźnik 
ten w miastach był nieco wyższy niż na wsi i wyniósł odpowiednio 5,8 i 5,6. Podobną sytuację 
odnotowano w roku poprzednim (analizowany wskaźnik ukształtował się na poziomie 5,3 w miastach  
i 5,1 na wsi). Najwięcej małżeństw w przeliczeniu na 1000 ludności zawarto w powiecie milickim (7,1), 
a najmniej w powiecie ząbkowickim (4,9). 

Blisko 62% (10,2 tys.) prawnie zawieranych związków stanowiły małżeństwa wyznaniowe,  
tj. zawarte w kościołach i jednocześnie zarejestrowane w urzędach stanu cywilnego (w kraju – 69,5%). 
W miastach udział małżeństw wyznaniowych w ogólnej liczbie zawartych małżeństw wynosił 58,9%, 
natomiast na wsi – 68,5% (w kraju odpowiednio: 64,5% i 77,3%).  

Spośród małżeństw wyznaniowych 10,1 tys. zawarto w kościele katolickim, 16 w kościele 
zielonoświątkowym, 13 w polskim autokefalicznym kościele prawosławnym, natomiast 24 małżeństwa 
zostały zawarte w kościołach pozostałych wyznań. 
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W 2006 r. najczęściej wstępowali w związki małżeńskie nowożeńcy mający od 25 do 29 lat 
(36,8% kobiet, 43,0% mężczyzn). Kobiety najczęściej wstępowały w związek małżeński w wieku 20–
24 lata (37,1%), a mężczyźni w wieku 25-29 lat (43,0%). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W porównaniu do 2005 r. zwiększył się odsetek kobiet wstępujących w związki małżeńskie  

w wieku 25–29 lat (o 2,0 pkt) i w wieku 30-34 lata (o 0,8 pkt). Zmniejszył się udział kobiet 
wychodzących za mąż w wieku 20–24 lata (o 2,7 pkt). Wśród mężczyzn wzrósł o 1,1 pkt odsetek 
mężczyzn wstępujących w związki małżeńskie w wieku 30–34 lat, a zmalał o 2,0 pkt w wieku  
20–24 lata. 

Nowożeńcy poniżej 20-go roku życia stanowili wśród mężczyzn 0,8%, a wśród kobiet 4,9%  
(w 2005 r. odpowiednio 0,9% i 5,4%). Najmniej kobiet (1,2%) wychodziło za mąż w przedziale 
wiekowym 55–59 lat.  

Miernikiem charakteryzującym wiek osób wstępujących w związki małżeńskie jest wiek 
środkowy. Średni wiek kobiet po raz pierwszy wstępujących w związek małżeński w 2006 r. wynosił 
25,2 lata (rok wcześniej – 24,9 lat). Dla mężczyzn było to 27,1 lat (w 2005 r. – 26,8 lat). W miastach  
i na wsi mediana wieku kobiet wynosiła odpowiednio 25,6 i 24,0 (w 2005 r. 25,3 i 23,8), a dla 
mężczyzn 27,3 i 26,4 (w roku poprzednim – 27,1 i 26,1). 

Analizując częstotliwość zawierania związków małżeńskich według miesięcy można 
zauważyć, że zgodnie z panującą modą popularne jest zawieranie małżeństw w miesiącach 
zawierających w nazwie literkę „r”. We wrześniu 2006 r. zawarto 2,8 tys. (17,1% ogółu) małżeństw,  
w sierpniu 2,7 tys. (16,1%), w czerwcu 2,3 tys. (13,8%), w październiku 1,7 tys. (10,1%) i w grudniu 
1,3 tys. (7,6%) małżeństw. 

Analiza natężenia zawierania małżeństw według miesięcy za pomocą wskaźnika sezonowości 
dla 2006 r. wykazała, że w miesiącach takich jak: kwiecień, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, 
październik liczba zawartych małżeństw była względnie wyższa od przeciętnej miesięcznej 
wynoszącej 1356,1. W październiku liczba zawartych małżeństw przekroczyła przeciętną miesięczną 
o 108,0 pkt. 

 

 
W 2006 r. wśród mężczyzn wstępujących w związki małżeńskie 85,7% stanowili kawalerowie, 

12,1% – rozwiedzeni, a 2,2% – wdowcy. Dla kobiet struktura według stanu cywilnego wyglądała 

WSKAŹNIKI SEZONOWOŚCI MAŁŻEŃSTW 

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

Suma 
wskaźników 

 2005  

100 48 29 42 103 35 160 113 199 188 150 31 102 1200 

 2006  

100 48 46 30 112 41 168 119 190 208 119 29 90 1200 
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bardzo podobnie: 86,9% stanowiły panny, 10,8% – rozwiedzione i 2,2% – wdowy. Małżeństwa 
pierwsze, czyli panien z kawalerami stanowiły 80,7% ogółu zawartych małżeństw (w kraju – 85,6%).  

Najczęściej związek małżeński zawierały osoby z wykształceniem średnim (43,0% kobiet  
i 40,3% mężczyzn), wyższym (33,2% kobiet i 24,5% mężczyzn) i zasadniczym zawodowym (13,6% 
kobiet i 26,5% mężczyzn). W 22,7% ogółu zawartych małżeństw oboje małżonkowie posiadali 
wykształcenie średnie, w 18,1% – wyższe, natomiast wśród 11,9% małżeństw kobieta miała 
wykształcenie średnie, zaś mężczyzna zasadnicze zawodowe.  

W 2006 r. w blisko 70% zawieranych małżeństw mąż był starszy od żony, przy czym 
najczęściej (w 50,1% małżeństw) różnica ta nie przekraczała 5 lat. Różnica 1–2 lat dotyczyła  
4,1 tys. małżeństw, a 3–5 lat – 4,2 tys. W 12,0% ogółu zawartych małżeństw oboje małżonkowie byli  
w równym wieku. 

 
SEPARACJE 

 
Separacja prawna (orzekana przez sądy) została wprowadzona w Polsce ustawą  

w końcu 1999 r. W województwie dolnośląskim liczba separacji zwiększała się z roku na rok: o ile  
w 2000 r. – pierwszym roku funkcjonowania ustawy – orzeczono 138 separacji, to w 2005 r. – 752.  
W 2006 r. odnotowano natomiast mniejszą niż przed rokiem liczbę orzeczonych separacji, tj. 504.  
W omawianym roku sądy orzekły zniesienie separacji wobec 9 małżeństw, rok wcześniej – 10. 

Zdecydowana większość separacji, tj. 81,3% dotyczyła par małżeńskich mieszkających  
w mieście. Wskaźnik natężenia separacji (określany jako liczba separacji w przeliczeniu na 100 tys. 
ludności) dla województwa dolnośląskiego w 2006 r. wyniósł 17,5 wobec 26,0 w 2005 r. Wskaźnik  
w kraju był nieco wyższy i wynosił 20,9. W miastach natężenie separacji było prawie 2 razy większe 
niż na wsi, wyniosło odpowiednio: 20,1 i 11,2. Najwyższy wskaźnik separacji na 100 tys. ludności 
wystąpił w powiatach: świdnickim (26,7), średzkim (26,4) oraz m. Wrocławiu (24,0). 

Na każde 1000 nowo zawartych małżeństw przypadało 31 separacji, rok wcześniej 50. 
Spośród separowanych małżeństw 0,3 tys. (66,1%) miały na utrzymaniu małoletnie dzieci 

(będące w wieku poniżej 18 lat). W 2006 roku 32,7% orzeczonych separacji dotyczyło małżeństw  
z jednym dzieckiem, a 33,9% małżeństw bezdzietnych. 

W związku z orzeczonymi separacjami 584 dzieci znalazło się w niepełnej rodzinie. Dotyczyło 
to głównie dzieci w wieku od 7 – 15 lat (60,1% ogółu). Średnia liczba dzieci w separowanych 
małżeństwach z dziećmi wynosiła w 2006 r. 1,75 i była niższa od średniej w 2005 r. wynoszącej 1,96. 
Separowane małżeństwa wiejskie miały więcej dzieci niż miejskie (średnio 2,07 wobec 1,67).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sądy w 89,2% przypadkach sprawowanie władzy rodzicielskiej powierzały wyłącznie matce,  

w dalszej kolejności obojgu rodzicom (8,4%). Tylko w 6 przypadkach władzę powierzono ojcu  
i w 2 oddzielnie matce i ojcu. 

 



 19 

SEPARACJE ORZECZONE MAŁŻEŃSTW POSIADAJĄCYCH WSPÓLNIE MAŁOLETNIE DZIECI WEDŁUG ORZECZENIA  
   SĄDU O WYKONYWANIU WŁADZY RODZICIELSKIEJ ORAZ LICZBY DZIECI 

2005 2006 

władze rodzicielską powierzono władze rodzicielską powierzono Wyszczególnie-
nie ogółem 

matce ojcu 
razem 
matce  
i ojcu 

oddzielnie 
matce  
i ojcu 

ogółem 
matce ojcu 

razem 
matce  
i ojcu 

oddzielnie 
matce  
i ojcu 

Ogółem 607 561 15 31 - 333 297 6 28 2 
1 dziecko 241 221 6 14 - 165 148 1 16 - 
2 dzieci 225 201 7 17 - 113 98 4 9 2 
3 dzieci 92 91 1 - - 37 36 1 - - 
4 i więcej 49 48 1 - - 18 15 - 3 - 

 
Separacje orzeczone z powództwa żony stanowiły 77,4% ogółu, natomiast z powództwa męża 

- 10,1%, ze względu na zgodny wniosek stron – 12,5%. 
Najwięcej separacji orzeczono wobec małżeństw, w których oboje partnerzy zawierali związek 

małżeński będąc w wieku 24 lat i mniej (49,6%). Rozpatrując separacje według wieku małżonków  
w momencie wniesienia powództwa najwięcej separacji orzeczono wobec par małżeńskich w wieku 
40-49 lat (26,2%) i 50-59 lat (13,5%).  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ROZWODY 
 

W województwie dolnośląskim w 2006 r. sądy orzekły 7,4 tys. rozwodów (o 10 mniej niż przed 
rokiem). Współczynnik rozwodów, określany jako liczba rozwodów przypadająca na 1000 ludności 
wyniósł 2,6 i był na tym samym poziomie co rok wcześniej. Wskaźnik ten był jednym z najwyższych  
w kraju, jedynie w województwie zachodniopomorskim odnotowano wyższy (2,7). Wskaźnik rozwodów  
w przeliczeniu na 1000 ludności w wieku 20 lat i więcej wyniósł 3,3 (przed rokiem – również 3,3).  
W kraju wskaźniki te wyniosły, odpowiednio: 1,9 i 2,5 (wobec 1,8 i 2,3 w 2005 r.). 

Zdecydowanie więcej rozwodów występuje w miastach niż na wsi i zróżnicowanie to nie ulega 
zasadniczym zmianom. W 2006 r. 84,0% rozwodów dotyczyło par małżeńskich mieszkających  
w mieście (w kraju 80,5% ogólnej liczby rozwodów). Wskaźnik rozwodów na 1000 ludności osiągnął  
tu wartość 3,0 wobec 1,4 na wsi (w kraju wyniósł 2,5 w miastach wobec 0,9 na wsi), natomiast 
obliczony w stosunku do ludności w wieku 20 lat i więcej – 3,8 wobec 1,9 (w kraju 3,2 wobec 1,3). 

W 2006 r. na 1000 nowo zawartych małżeństw przypadało 445 rozwodów (w 2005 r. – 487). 
Najwięcej rozwodów, w przeliczeniu na 1000 ludności, zarejestrowano w miastach na prawach 

powiatu: Legnicy (3,4), Jeleniej Górze i Wrocławiu (po 3,0) oraz w powiecie wałbrzyskim (3,0). 
Najmniejsze wskaźniki odnotowano w powiatach: dzierżoniowskim, górowskim i wrocławskim - po 1,9. 

W 2006 r. spośród rozwiedzionych małżeństw 4,5 tys. miało na utrzymaniu 6,6 tys. dzieci 
(małżeństwa z jednym dzieckiem stanowiły 39,6%). Średnia liczba dzieci w rozwiedzionych 
małżeństwach z dziećmi wynosiła w 2006 r. 1,46 i była nieznacznie niższa od średniej w 2005 r. 
wynoszącej 1,55. 
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Rozwiedzione małżeństwa wiejskie miały więcej dzieci niż miejskie (średnio 1,61 wobec 1,42). 
Najwięcej dzieci z rozwiedzionych małżeństw, tj. 56,7% było w wieku 7-15 lat, natomiast dzieci  
w wieku 3-6 lat – 24,2%.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

W zdecydowanej większości przypadków (85,4%) rozwodów sąd powierzał po rozwodzie 
sprawowanie władzy rodzicielskiej matce. 

 
ROZWODY ORZECZONE MAŁŻEŃSTW POSIADAJĄCYCH WSPÓLNIE MAŁOLETNIE DZIECI WEDŁUG ORZECZENIA  
   SĄDU O WYKONYWANIU WŁADZY RODZICIELSKIEJ ORAZ LICZBY DZIECI 

Władze rodzicielską powierzono Dziecko powierzono 
Wyszczegól-

nienie Ogółem 
matce ojcu 

razem 
matce i 

ojcu 

oddzielnie 
matce i 

ojcu 

rodzinie 
zastępczej 

placówce 
wychowaw

czej 

Inne 
przypadki 

powierzenia 
opieki nad 

dziećmi 

2005................  4909 4407 216 179 53 30 15 9 

2006................  4536 3876 274 290 61 18 11 6 

 
W 2006 r. 70,8% przypadków powództwo o rozwód wniosła kobieta. Orzeczenie rozwodu  

z winy żony nastąpiło jedynie w 3,7% przypadków. Najczęściej – w 70,2% (5,2 tys.) przypadkach wina 
nie była orzekana. Rozwody orzeczone z winy męża stanowiły 20,8%. Orzeczenie o winie obu stron 
nastąpiło w 5,3% przypadków. 

Najczęściej rozwodziły się małżeństwa, w których oboje partnerzy w momencie zawarcia 
związku byli w wieku 24 lata i mniej (53,1%). Najliczniejszą grupą wiekową w momencie orzekania 
rozwodu byli ludzie w wieku 40-49 lat (16,9%) i 30-34 lata (11,0%).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Głównymi przyczynami rozpadu pożycia małżeńskiego (wyłącznie) były: niezgodność 

charakterów (29,9%), niedochowanie wierności małżeńskiej (10,2%), nadużywanie alkoholu (7,5%).  
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URODZENIA 
 

W 2006 r. w województwie dolnośląskim urodziło się 26,7 tys. dzieci, w tym  
26,6 tys. były to urodzenia żywe. W porównaniu z rokiem 2005 liczba urodzeń żywych zwiększyła się 
o 3,2%, a w liczbach bezwzględnych o 833. Ponad połowę (51,4%) noworodków stanowili chłopcy. 
Współczynnik urodzeń (liczba urodzeń żywych na 1000 ludności) wyniósł 9,2 (w 2005 r. - 8,9). Wzrost 
liczby urodzeń w porównaniu do roku 2005 dotyczył zarówno rodzin zamieszkałych w miastach, jak  
i na wsi – z niewielką przewagą ludności wiejskiej, gdzie współczynnik urodzeń przyjął wartość 10,2  
(w miastach 8,8). Najniższy współczynnik urodzeń odnotowano w mieście na prawach powiatu 
Jeleniej Górze (7,8), najwyższy w powiatach głogowskim (11,4) i milickim (11,2). 

Ogólny współczynnik płodności określany liczbą urodzeń żywych na 1000 kobiet w wieku 
rozrodczym (15-49 lat), wzrósł w porównaniu do 2005 roku o 1,6 pkt osiągając poziom 35,9 (w Polsce 
– 38,1). Wyższą płodnością charakteryzowały się kobiety mieszkające na wsi, gdzie na 1000 kobiet 
przypadało blisko 40 dzieci, przy 34 w miastach (w kraju odpowiednio 42 i 36).  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zarówno w 2005, jak i 2006 r. najwyższą płodnością charakteryzowały się kobiety w wieku  
25-29 lat. W 2006 roku na kobiety w tej grupie wieku przypadało 37,5% wszystkich urodzeń żywych,  
a płodność wyniosła 82,6. Liczba kobiet, które zostały matkami w wieku 25-29 lat wzrosła  
w porównaniu do roku poprzedniego o 3,6%.  Zwiększył się z 21,0% do 22,8% odsetek matek w wieku 
30-34 lata. Łącznie liczba urodzeń przez kobiety w wieku 30 lat i więcej wzrosła w porównaniu do roku 
wcześniejszego z 29,4% do 31,4%. W 2006 roku na każde 1000 kobiet w tym przedziale wieku 30-34 
lata – 57,7 zostało matkami. Rok wcześniej wskaźnik płodności w tej grupie wieku wynosił 53,9. 
Urodzenia z matek nastoletnich stanowiły 6,0% ogółu urodzeń (w mieście – 5,2%, na wsi – 7,5%). 
W 2006 r. na 1000 urodzeń żywych przypadało 5,4 urodzeń martwych. 

Mężczyźni najczęściej zostawali ojcami w wieku 25-29 lat (32, 9%) oraz 30-34 lat (28,9%).  
Mediana wieku matek (wiek w momencie urodzenia kolejnego dziecka, który połowa matek już 

przekroczyła, a którego połowa jeszcze nie osiągnęła), które rodziły dziecko w 2006 r. wyniosła  
27,5 lat, a rodzących po raz pierwszy – 25,7 lat.  

Wiek rodzenia zmienia się w zależności od wykształcenia. W 2006 r. wśród kobiet  
z wykształceniem wyższym udział grupy wiekowej 25-29 lat wyniósł 50,0%, a grupy 30-34 lat  
– 32,8%. Kobiety z wykształceniem policealnym, średnim i zasadniczym zawodowym najczęściej 
rodziły między 25 a 29 rokiem życia (odpowiednio 34,7% ogółu urodzeń żywych, 36,6% i 33,0%) oraz 
między 20 a 24 rokiem życia (odpowiednio: 28,6%, 34,1% i 31,3%). U kobiet z wykształceniem 
podstawowym granica wieku rodzenia była niższa; 38,4% ogółu dzieci urodziły matki w wieku  
20-24 lat, a 26,8% w wieku 25-29 lat. Wiek środkowy rodzących kobiet z wykształceniem wyższym 
wynosił 29,3, policealnym – 27,8, średnim – 26,7, zawodowym – 27,2, zaś z wykształceniem 
podstawowym – 25,6. 
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Wśród urodzeń przeważały urodzenia pojedyncze; w 2006 r. w województwie dolnośląskim 
odnotowano 25,9 tys. tego typu urodzeń (w 2005 r. – 25,1 tys.), co stanowiło 97,6% wszystkich 
urodzeń żywych. Z ciąż bliźniaczych urodziło się 631 dzieci (o 28 więcej niż rok wcześniej),  
a trojaczych - 18 dzieci, tj. o 7 więcej niż w 2005 r. 

W 99,6% przypadków poród miał miejsce w szpitalu. 
Współczynnik dzietności kształtujący się na poziomie 2,10 – 2,15 obrazuje prostą 

zastępowalność pokoleń, tj. wtedy gdy w danym roku na 1 kobietę w wieku 15-49 lat przypada średnio 
dwoje dzieci. Wartości poniżej tego przedziału wskazują na niekorzystną sytuację demograficzną.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
W 2006 r. w województwie dolnośląskim współczynnik dzietności wyniósł 1,179 i (w 2005 r.  

– 1,148). Był on niższy od wskaźnika ogólnokrajowego, który w omawianym roku osiągnął wartość 
1,267. W miastach na 1 kobietę przypadało średnio 1,120 dzieci, natomiast na wsi 1,320.  

Wartość współczynnika dynamiki demograficznej (liczby urodzeń przypadających na 1 zgon) 
w 2006 r. wyniosła 0,913, przy czym w miastach na 1 zgon przypadało 0,866 urodzeń, a na wsi  
– 1,032. 

Analiza natężenia urodzeń według miesięcy za pomocą wskaźnika sezonowości wskazuje na 
to, że liczba urodzeń była wyższa od przeciętnej miesięcznej w następujących miesiącach 2006 r.: 
kwietniu (o 0,3 pkt.), czerwcu (o 2,0), lipcu (o 5,6), sierpniu (o 3,6), wrześniu (o 8,1) i październiku  
(o 4,4). Natomiast w 2005 r. wskaźnik sezonowości przekroczył wartość 100 w marcu, kwietniu, maju, 
czerwcu, lipcu, sierpniu i wrześniu odpowiednio o 6,2; 3,9; 0,8; 4,5; 7,4; 0,4 i 6,8 punkta. 
 

 
W 2006 r. najwięcej dzieci urodziło się w lipcu (9,0% ogółu urodzeń), wrześniu i październiku 

(po 8,9%). Najmniej urodzeń odnotowano w grudniu (7,3%). 
W rodzinach tworzonych przez prawnie zawarte związki małżeńskie przyszło na świat 71,7% 

dzieci żywo urodzonych, natomiast przed rokiem 71,8%. Wzrosła z kolei o 3,7% liczba żywo 
urodzonych dzieci ze związków pozamałżeńskich. 

Przyrost naturalny ludności, będący różnicą między liczbą urodzeń i zgonów wykazał 
tendencję zwyżkową. W 2006 r. wyniósł minus 2,5 tys. (przed rokiem – minus 2,9 tys.).  

W przeliczeniu na 1000 mieszkańców województwa wskaźnik ten wyniósł minus 0,9,  
w odniesieniu do 2005 r. zwiększył się nieznacznie (o 0,1 pkt). Warto zwrócić uwagę na fakt,  
iż w miastach województwa dolnośląskiego wskaźnik przyrostu naturalnego miał wartość ujemną  
– minus 1,4, natomiast na wsi miał wartość dodatnią i ukształtował się na poziomie 0,3. 

WSKAŹNIKI SEZONOWOŚCI URODZEŃ 
Miesiące Przeciętna 

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

Suma 
wskaźni-

ków 

2005 

100 98,0 97,6 106,2 103,9 100,8 104,5 107,4 100,4 106,8 98,0 90,5 85,9 1200 

2006 

100 99,6 96,4 97,4 100,3 99,6 102,0 105,6 103,6 108,1 104,4 97,5 85,6 1200 
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Jedynie 11 powiatów miało dodatni przyrost naturalny w przeliczeniu na 1000 mieszkańców. 

Największą wartością charakteryzował się powiat głogowski (4,0), a najniższą powiat wałbrzyski 
(minus 4,5). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZGONY 
 
W województwie dolnośląskim w 2006 r. zmarło 29,1 tys. osób, tj. o 1,7% więcej niż przed 

rokiem. Odsetek zgonów zarejestrowanych w miastach wyniósł 71,5% (w 2005 r. – 70,3%). 
Współczynnik umieralności, czyli liczba zgonów na 1000 ludności, wyniósł 10,1 wobec 9,9 w 2005 r.; 
w miastach wyniósł 10,2, a na wsi – 9,9; przed rokiem odpowiednio 9,8 i 10,2. Najwyższą umieralność 
odnotowano w powiecie wałbrzyskim, gdzie na 1000 ludności przypadło blisko 13 zgonów. Najniższy 
współczynnik wystąpił w powiecie głogowskim – 7,4. 

W ogólnej liczbie osób zmarłych 53,6% stanowili mężczyźni (w 2005 r. – 53,4%).  
W miastach udział zgonów mężczyzn był nieco niższy niż średnia wojewódzka i stanowił 53,2%, a na 
wsi – 54,5%. Współczynnik umieralności wśród mężczyzn w 2006 r. wyniósł 11,3 wobec 9,0 wśród 
kobiet.  
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Połowa zmarłych w województwie dolnośląskim nie ukończyła 74 lat; dla kobiet wiek środkowy 
wyniósł 78,2, a dla mężczyzn – 69,1. W miastach województwa przeciętny wiek zmarłych osób 
oszacowano na 73,5 lat, a na terenach wiejskich na 75,3 lata. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Biorąc pod uwagę pięcioletnie grupy wiekowe przewaga zgonów mężczyzn utrzymywała się 

do przedziału 70-74 lata włącznie. W 2006 r. nadumieralność mężczyzn, mierzona relacją 
współczynnika umieralności mężczyzn i kobiet, była szczególnie wysoka w grupach wiekowych 25-29 
lat i 20-24 lata i wynosiła odpowiednio 4,3 i 4,0. 

W 2006 r. zarejestrowano 183 zgony niemowląt (dzieci poniżej 1 roku życia), wobec 178  
w roku poprzednim. Odsetek zgonów niemowląt zarejestrowanych w miastach wyniósł 67,2%.  
W 2006 r. zgony chłopców stanowiły 53,6% (w 2005 r. – 57,9%) ogółu zgonów niemowląt; w miastach  
– 58,5%, na wsi – 43,3%. Współczynnik natężenia zgonów niemowląt wyrażający liczbę zgonów na 
1000 urodzeń żywych wyniósł 6,9. W miastach współczynnik ten był niższy niż na wsi i wyniósł 6,8  
(na wsi – 7,0).  

Wśród osób w wieku 13 lat i więcej w 2006 r. w województwie dolnośląskim odnotowano 
łącznie 28,8 tys. zgonów; nieznacznie przeważali mężczyźni 53,5%. Większość osób w wieku 13 lat  
i więcej, które zmarły w 2006 r., miało wykształcenie podstawowe (50,9%), zasadnicze zawodowe 
(21,3%) i średnie (16,0%). 

Dane o zgonach według przyczyn ze względu na 2 etapy opracowania są prezentowane  
z rocznym opóźnieniem 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Choroby krążenia w 2005 r. stanowiły 47,8% ogółu przyczyn zgonów. Wśród kobiet choroby 

układu krążenia były przyczyną 53,9% zgonów, a wśród mężczyzn – 42,5%. Udział zgonów z powodu 
nowotworów w 2005 r. wyniósł 26,0%. W 2005 r. stały się one przyczyną 26,8% ogólnej liczby zgonów 
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mężczyzn i 25,0% kobiet. Zewnętrzne przyczyny zgonów, które obejmują urazy, zatrucia i inne 
wypadki stanowiły 7,0% ogółu przyczyn. Łącznie choroby układu krążenia i nowotwory stanowiły 
przyczynę 73,8% wszystkich zgonów w województwie dolnośląskim oraz 70,8% w kraju.  

Na choroby układu krążenia najwięcej osób umierało w przedziałach wiekowych 80 lat i więcej 
(40,1%) oraz 70-79 lat (32,6%). Nowotwory najczęściej były przyczyną zgonów osób w wieku 70-79 lat 
(33,3%) i 60-69 lat (22,2%). Z powodu przyczyn zewnętrznych najwięcej zgonów odnotowano  
w następujących przedziałach wiekowych: 50-59 lat (22,5%) i 40-49 lat (21,6%). W grupie tej przyczyn 
umiera znacznie więcej mężczyzn niż kobiet, tj. odpowiednio 75,1% i 24,9%. 

W 2005 r. najczęstszą przyczyną zgonów niemowląt (57,9%) były stany chorobowe 
powstające w okresie okołoporodowym. Kolejną przyczyną zgonów były wady rozwojowe wrodzone, 
które wynosiły odpowiednio 28,7%. Z ogólnej liczby zgonów niemowląt większość dzieci (70,8%) 
zmarła w wieku noworodkowym, tj. poniżej 28 dni; 49,4% w pierwszym tygodniu życia, a 71,9% przed 
ukończeniem pierwszego miesiąca życia. 
 
MIGRACJE NA POBYT STAŁY 
 

Migracje są drugim, obok przyrostu naturalnego, czynnikiem wpływającym bezpośrednio na 
liczbę ludności i jej rozmieszczenie. Wielkość i kierunek migracji są najczęściej determinowane przez 
stopień rozwoju gospodarczego i ekonomiczną sytuacją regionu. 

Od kilku lat w województwie dolnośląskim notuje się ujemne saldo migracji stałej, co oznacza, 
że liczba osób wymeldowanych z pobytu stałego w ciągu roku przekroczyła liczbę zameldowanych na 
pobyt stały w tym okresie. W 2006 r. saldo migracji stałej w porównaniu do 2005 r. pogłębiło swą 
ujemną wartość z minus 1,8 tys. osób, do minus 3,6. Biura ewidencji ludności w województwie 
zameldowały na pobyt stały 39,7 tys. osób i było to o 33,9% więcej niż w 2005 r. W tym samym czasie 
liczba wymeldowań z pobytu stałego wyniosła 43,3 tys. i była o 37,5% wyższa niż rok wcześniej.  
W przeliczeniu na 1000 ludności saldo migracji stałej w 2006 r. wyniosło minus 1,3 (w roku 
poprzednim – minus 0,6). 

Zarówno w roku 2005, jak i 2006 obserwuje się odpływ ludności z miast na wieś. W 2006 r.  
z miast wymeldowało się 29,6 tys. mieszkańców, a liczba zameldowanych ukształtowała się na 
poziomie 22,6 tys. osób, zatem saldo migracji stałej w miastach było ujemne i wyniosło 7,9 tys. wobec 
minus 4,4 tys. rok wcześniej.  

Na terenach wiejskich województwa dolnośląskiego w omawianym roku zostało 
zameldowanych na stałe 17,0 tys. ludności, a wymeldowało się z pobytu stałego 13,7 tys. osób. Saldo 
migracji stałej było dodatnie i zwiększyło się z 2,5 tys. w 2005 r. do 3,3 tys. osób w 2006 r. 

 
Migracje wewnętrzne 
 
Rok 2006 był pierwszym (od 2002 r.), w którym odnotowano dodatnie saldo migracji 

wewnętrznej. Na terenie województwa zameldowało się na pobyt stały 38,5 tys. osób, tj. o 33,4% 
więcej niż w 2005 r. Wśród migracji wewnętrznych w 2006 r. zdecydowanie przeważały migracje 
wewnątrzwojewódzkie (29,8 tys.), które stanowiły 77,5% wszystkich migracji wewnętrznych, natomiast 
migracje międzywojewódzkie 22,5%. W tym samym czasie liczba wymeldowań z pobytu stałego 

MIGRACJE WEWNĘTRZNE I ZAGRANICZNE LUDNOŚCI NA POBYT STAŁY 

Napływ Odpływ 
WYSZCZEGÓLNIENIE 

ogółem z miast z wsi z 
zagranicy 

ogółem do 
miast na wieś za 

granicę 

Saldo 
migracji 

OGÓŁEM ..............2005 29630 19495 9363 772 31479 16997 12791 1691 -1849 

 2006 39665 25628 12866 1171 43291 20745 17345 5201 -3626 

Miasta ...................2005 17731 10382 6700 649 22099 10748 9921 1430 -4368 

 2006 22645 12649 9050 946 29596 12239 13462 3895 -7897 

Wieś ......................2005 11899 9113 2663 123 9380 6249 2870 261 2519 

 2006 17020 12979 3816 225 13695 8506 3883 1306 3325 
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wyniosła 38,1 tys. i była o 27,9% wyższa niż rok wcześniej. Zatem saldo migracji stałej w migracjach 
wewnętrznych (wewnątrzwojewódzkich i międzywojewódzkich) wyniosło 404 wobec minus 930 
w 2005 r. Zarówno między województwami, jak i w migracjach wewnątrz województwa częściej 
przemieszczały się kobiety. 

W większości powiatów województwa dolnośląskiego w 2006 r. wystąpiło ujemne saldo 
migracji stałych wewnętrznych. Jedynie na terenie dziesięciu odnotowano dodatnie saldo  
tj. w powiecie wrocławskim (+2372), trzebnickim (+423), średzkim (+387), oławskim (+178), oleśnickim 
(+150), jeleniogórskim (+128), Wrocławiu (+112), legnickim (+79), bolesławieckim (+29) i wołowskim 
(+23). 

W 2006 r. w przekroju gminnym najwyższe saldo migracji odnotowano w gminach wiejskich: 
Kobierzyce (+508 osób), Długołęka (+478) i Czernica (+417) oraz na obszarze wiejskim gminy 
miejsko-wiejskiej Święta Katarzyna (+455); najniższe w miastach Lubin (-789 osób), Wałbrzych (-537) 
i Głogów (-514). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na zmianę stałego zameldowania najczęściej decydowała się ludność z przedziałów 

wiekowych 25–29 lat, 30–34 oraz 20–24 lata. Osoby zamężne i żonate stanowiły prawie połowę 
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migrantów, zarówno w migracjach wewnątrzwojewódzkich jak i międzywojewódzkich, tj. odpowiednio 
48,8% i 48,4% (w 2005 r. – 46,9% i 46,0%). 

W ruchu międzywojewódzkim pod względem odpływu głównym kierunkiem migracji 
mieszkańców województwa dolnośląskiego w 2006 r. pozostawały województwa mazowieckie  
i wielkopolskie. Za najmniej atrakcyjne mieszkańcy województwa dolnośląskiego uważali 
województwa podlaskie i warmińsko-mazurskie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Województwami, z których przede wszystkim przyjeżdżano były województwa ościenne: 

śląskie, wielkopolskie, opolskie i lubuskie.  
 
Migracje zagraniczne. 
 
Na dynamikę i saldo migracji ogólnej wpływ wywiera także migracja zagraniczna. Saldo 

migracji zagranicznej w 2006 r. było ujemne i wynosiło minus 4,0 tys. osób, wobec minus 0,9 tys.  
w 2005 r. Saldo migracji zagranicznych w przeliczeniu na 1000 mieszkańców województwa wyniosło 
odpowiednio minus 1,4 w 2006 r. i minus 0,3 w roku poprzednim. Wpływ na to miał wzrost liczby 
emigrantów. W porównaniu do 2005 r. liczba emigrantów zwiększyła się trzykrotnie i wyniosła 5,2 tys. 
osób, natomiast liczba imigrantów wzrosła o 51,7% i wyniosła 1,2 tys. osób.  

Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej i częściowe otwarcie rynku pracy w Europie 
spowodowały, że zdecydowanie zwiększyła się emigracja zarobkowa ludności, zwłaszcza młodzieży. 
W 2006 r. najwięcej mieszkańców województwa dolnośląskiego osiedliło się na pobyt stały w Wielkiej 
Brytanii (2174 osoby) i Niemczech (1351), natomiast z zagranicy najwięcej osób przybyło z Niemiec 
(412 osób), Wielkiej Brytanii (195) i USA (112).  

Bardziej mobilni byli mieszkańcy miast niż wsi. Ludność przyjeżdżająca z zagranicy 
najczęściej była w wieku 50-59 lat (17,8% ogółu imigrantów) i 25-29 lat (13,9%). Najwięcej, bo 16,1% 
imigrujących mężczyzn było z przedziału 25–29 lat, z kolei najwięcej decydujących się na imigrację 
kobiet było w wieku 50-59 lat i stanowiły one 21,0%.  

Większość emigrantów (56,2% ogółu), podobnie jak i imigrantów (53,5%) stanowili mężczyźni. 
Wśród ogółu wyjeżdżających na pobyt stały przeważały osoby w wieku 25-29 lat (22,1%) i 20-24 lat 
(21,6%), przy czym najliczniej emigrowali mężczyźni w wieku 20-24 lat (25,1%), a kobiety w wieku  
25-29 lat (22,8%). 
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