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W końcu 2019 r. województwo dolnośląskie
zamieszkiwało 2900,2 tys. osób, tj. mniej niż rok
wcześniej o 1,1 tys. osób (tj. o 0,04%). Spadek liczby
ludności spowodowany był ujemnym przyrostem
naturalnym, którego nie zrekompensowało dodatnie
saldo migracji wewnętrznych i zagranicznych na
pobyt stały.

0,04%
Spadek liczby ludności r/r

W 2019 r. utrzymał się, obserwowany od 2011 r., trend zmniejszania się liczby ludności. Według
stanu w dniu 31 grudnia 2019 r. liczba ludności w województwie dolnośląskim wynosiła
2900163 osoby. W porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku było to mniej
o 1062 osoby, a w porównaniu do 2010 r. — mniej o 17,1 tys. osób, tj. o 0,6%. W ogólnej
populacji większość stanowiły kobiety — 1505,5 tys., tj. 51,9%. Miasta zamieszkiwało 1984,0 tys.
osób, tj. 68,4%. W ciągu roku liczba ludności miejskiej zmniejszyła się o 0,3%, natomiast
liczba ludności wiejskiej zwiększyła się o 0,6%.

Rok 2019 był kolejnym,
w którym w województwie
dolnośląskim odnotowano
zmniejszenie się liczby ludności w porównaniu do roku
poprzedniego

W 2019 r. zawarto 13,9 tys. małżeństw, tj. o 272 (1,9%) mniej niż rok wcześniej. W przeliczeniu
na 1000 osób liczba nowo zawartych małżeństw wyniosła 4,8 (podobnie, jak w kraju) i była
mniejsza niż w 2018 r. (4,9). W miastach współczynnik małżeństw osiągnął wyższą wartość niż
na wsi — 5,0 wobec 4,4.

W 2019 r. zarejestrowano mniej
niż rok wcześniej nowo zawartych małżeństw, urodzeń
żywych oraz zgonów

W 2019 r. odnotowano 26,9 tys. urodzeń żywych, tj. o 0,9 tys. (3,1%) mniej niż rok wcześniej.
Współczynnik urodzeń wyniósł 9,3 i był niższy niż w dwóch poprzednich latach, przy czym na
wsi był wyższy niż w miastach — 9,6 wobec 9,1.
W omawianym okresie zarejestrowano 32,7 tys. zgonów, tj. o 0,3 tys. (0,8%) mniej niż przed
rokiem. Współczynnik zgonów wyniósł 11,3 (w 2018 r. 11,4), w miastach był zdecydowanie
wyższy niż na wsi — 11,8 wobec 10,2.
Przyrost naturalny był rekordowo niski — minus 5,8 tys. osób (w 2018 r. minus 5,2 tys.), w przeliczeniu na 1000 ludności — minus 2,0 (w kraju minus 0,9), z czego w miastach przyjął wartość
minus 2,6, a na wsi — minus 0,6.
Z kolei rekordowo wysokie było saldo migracji wewnętrznych i zagranicznych na pobyt stały
— 4,8 tys. osób, tj. o 30,4% więcej niż w 2018 r. W przeliczeniu na 1000 ludności wyniosło 1,7
(w kraju 0,2), w tym w miastach 0,5, a na wsi 6,5. Dolnośląskie w 2019 r. należało do województw, w których omawiany wskaźnik zaliczał się do najwyższych w kraju – zajmowało 4.
miejsce po województwach: mazowieckim (3,3), pomorskim (2,7) i małopolskim (2,0).

Odnotowano rekordowo niską
wartość przyrostu naturalnego
oraz rekordowo wysokie saldo
migracji wewnętrznych i zagranicznych na pobyt stały

Tablica 1. Ludność, ruch naturalny i migracje w województwie dolnośląskim
Wyszczególnienie
Ludność a

2000

2005

2010

2015

2016

2017

2018

2019

2912195 2888232 2917242 2904207 2903710 2902547 2901225 2900163

Małżeństwa

15790

15120

16390

13172

13872

13919

14140

13868

Urodzenia żywe

26062

25719

29549

26258

27452

28401

27790

26922

Zgony

28288

28603

29721

31540

30566

32038

32991

32719

Przyrost naturalny

-2226

-2884

-172

-5282

-3114

-3637

-5201

-5797

Saldo migracji wewnętrznych
i zewnętrznych na pobyt stały

-1972

-1849

1385

782b

2809

2783

3712

4839

a Stan w dniu 31 grudnia. b Do obliczenia salda wykorzystano dane o migracjach wewnętrznych za 2015 r. i migracjach
zagranicznych za 2014 r.
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Dolnośląskie należało do województw, w których saldo migracji wewnętrznych i zagranicznych na pobyt stały było najwyższe w kraju
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