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Sytuacja demograficzna w województwie dolnoślą-
skim w 2019 r.  

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. 

 

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%. 

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. 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 prze-
liczeniu 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 wo-
jewództw, 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).  

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

Wyszczególnienie 2000 2005 2010 2015 2016 2017 2018 2019 

Ludność a 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. 

 0,04% 

Spadek liczby ludności r/r 

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

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

Odnotowano rekordowo niską 
wartość przyrostu naturalnego 
oraz rekordowo wysokie saldo 
migracji wewnętrznych i zagra-
nicznych na pobyt stały  

Dolnośląskie należało do woje-
wództw, w których saldo migra-
cji wewnętrznych i zagranicz-
nych na pobyt stały było naj-
wyższe w kraju 
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Opracowanie merytoryczne: 

Urząd Statystyczny we Wrocławiu 

p.o. Dyrektora Halina Woźniak 

tel: 71 37 16 400 

Osoba do kontaktu z mediami: 

Alicja Pietrusiewicz 

Tel: 71 3716 363 

e-mail: a.pietrusiewicz@stat.gov.pl 

Dolnośląski Ośrodek Badań Regionalnych 

tel. 71 37 16 371 

e-mail: A.Ilczuk@stat.gov.pl 

 wroclaw.stat.gov.pl 

 @WROCLAW_STAT 

 @GlownyUrzadStatystyczny 
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Urodzenia żywe 

Przyrost naturalny ludności 

Migracje wewnętrzne 

Migracje zagraniczne 

Migracje na pobyt stały 

Saldo migracji na 1000 osób 

mailto:a.pietrusiewicz@stat.gov.pl
http://wroclaw.stat.gov.pl/
https://twitter.com/Wroclaw_STAT
https://www.facebook.com/GlownyUrzadStatystyczny/
https://wroclaw.stat.gov.pl/publikacje-i-foldery/ludnosc/sytuacja-demograficzna-wojewodztwa-dolnoslaskiego-w-2018-r-,1,13.html
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/ludnosc/ludnosc-stan-i-struktura-ludnosci-oraz-ruch-naturalny-w-przekroju-terytorialnym-stan-w-dniu-31-12-2019,6,27.html
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/prognoza-ludnosci/prognoza-ludnosci-gmin-na-lata-2017-2030-opracowanie-eksperymentalne,10,1.html
https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/temat
http://swaid.stat.gov.pl/SitePagesDBW/Demografia.aspx
http://demografia.stat.gov.pl/bazademografia/
https://strateg.stat.gov.pl/
https://strateg.stat.gov.pl/
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/3917,pojecie.html
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/3945,pojecie.html
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/3945,pojecie.html
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/405,pojecie.html
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/405,pojecie.html
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/212,pojecie.html
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/212,pojecie.html
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/213,pojecie.html
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/213,pojecie.html
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/846,pojecie.html
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/846,pojecie.html
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/2259,pojecie.html

