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Rozwód - tragedia rodziny, tragedia wspólnoty społeczeństwa 
Statystyki rozwodów - tragedia informacyjna 
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WSTĘP
Przedstawiamy  Państwu  opracowanie,  którego  treść  ma  poszerzyć 

a w konsekwencji podjąć próbę zmiany schematycznego błędnego spojrzenia na statystyki 
rozwodowe w Polsce (również na świecie, ale tu zajmiemy się Polską). 

Główny Urząd Statystyczny gromadzi i przedstawia co roku informacje w obszarze 
tematycznym ludności - rozwodów i małżeństw zawartych.

Choć  rozwód jest  zdarzeniem społecznym, który z tego względu może podlegać 
statystyce  to  przedstawienie  tych  danych  wymaga  ogromnej  troski  w  doborze  słów 
i  budowaniu treści  aby u odbiorcy informacji  nie budować  FAŁSZYWEGO wrażenia 
powszechności zjawiska.

Niniejsze  opracowanie  przedstawia  nietypowe,  odmienne  do  powszechnie 
stosowanego  pobieżnego  spojrzenia  na  dane  statystyczne  dotyczące  rozwodów 
i na sposób prezentacji tych danych przez media.

Jako, że rozwody dotyczą wyłącznie małżeństw istniejących ZALECAMY, aby nie 
analizować  tego  problemu  z  pominięciem  bądź  oderwaniem  statystyk  zjawiska 
od  populacji  małżeństw  istniejących.  Takie  oderwanie  jest  z  analitycznego  punktu 
widzenia  ogromnym  błędem  analitycznym,  wypacza  i  przekłamuje  obraz 
rzeczywistości  a  nadto  kreuje  fałszywy  obraz  rzeczywistości  w  momencie 
publikowania danych. Wykażemy to w niniejszym opracowaniu.

Szanowny czytelniku!
Niniejsze opracowanie ma zmobilizować  do refleksji w sposobie odczytywania 

danych, ich analizy oraz publicznego prezentowania w zakresie tematyki rozwodów.

Jakub Maryniaczyk
Fundator i CEO 

Centrum Analiz i Strategii IKOiNA 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ROZWODY - szersze spojrzenie

Dane historyczne

Liczba rozwodów jest procesem dynamicznym i zmiennym w zakresie rok do 
roku.  Analiza  danych  historycznych  populacji  i  rozwodów  na  tysiąc  ludności  jest 
wstępnym choć nie do końca właściwym spojrzeniem na zjawisko. Im więcej bowiem 
urodzeń żywych w danym roku a nadto mniej zgonów tym wyższa liczba populacji 
a   niższy  wskaźnik  rozwodów  na  tysiąc  ludności  nawet  jeśli  liczba  małżeństw 
istniejących i rozwodów się nie zmienia. Jednak przeanalizujmy aby mieć obraz.

1. W latach  1946-1986  nastąpił  wzrost  liczby  rozwodów w  odniesieniu  do  1000 
mieszkańców o 366% z 0,3  do 1,4.  W tym samym czasie  populacja  Polski  wzrosła 
o 59% z poziomu  23 640 tys do poziomu 37 572 tys mieszkańców. Liczba rozwodów 
w latach 1946-1986 wzrosła z poziomu 7 tys do niemal 53 tys.

2. W latach 1986-1993 nastąpił  spadek liczby rozwodów w  odniesieniu do 1000 
mieszkańców  o  niemal  50%  z  1,4  do  0,7.  W  tym  samym  czasie  populacja  Polski 
wzrosła o 2% z poziomu  37 572 tys do poziomu 38 239 tys mieszkańców. Liczba 
rozwodów w latach 1986-1993 wzrosła z poziomu niemal 53 tys do niecałych 27 tys.

3. W latach  1993-2006  nastąpił  wzrost  liczby  rozwodów w  odniesieniu  do  1000 
mieszkańców o 170% z 0,7 do 1,9 z niewielkim spadkiem w latach 1998-2003. W tym 
czasie populacja Polski utrzymywała się na poziomie 38 155 tys mieszkańców. Liczba 
rozwodów w latach 1946-1986 wzrosła z poziomu niecałych 27 tys do niemal 72,5 tys.
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4. Od roku 2007 liczba rozwodów w odniesieniu do 1000 mieszkańców utrzymuje 
się  na  niemal  stałym poziomie 1,7  +/-  0,1  co  przekłada się  na  wartości  pomiędzy 
61,5 tys a 69,2 tys rozwodów przy populacji utrzymującej się na poziomie pomiędzy 
38,1-38,5 mln mieszkańców Polski. 

5. Liczba rozwodów w latach 1946-1986 w miastach wzrosła o 138% z poziomu 0,8 
do 1,9 a na wsiach wzrosła o 500% z poziomu 0,1 do 0,6.

6. Liczba  rozwodów w latach  1986-1993  w miastach  zmalała  o  47% z  poziomu 
1,9 do 1 a na wsiach zmalała o 50% z poziomu 0,6 do 0,3.

7. W  latach  1993-2006  nastąpił  wzrost  liczby  rozwodów  w  miastach  o  150% 
z  poziomu  1  do  2,5  wyznaczając  historyczne  maksimum  liczbą  ponad  95,3  tys. 
rozwodów  a  na  wsiach  o  200%  z  poziomu  0,3  do  0,9  osiągając  liczbę  34,3  tys. 
rozwodów.

8. W  latach  2007-2010  w  miastach  liczba  rozwodów  zmalała  o  20%  z  poziomu 
2,5   na  tysiąc  mieszkańców  do  poziomu  2.  Na  wsiach  utrzymywał  się 
współczynnik 0,9. 

9. W latach 2011-2015 w miastach utrzymywał się stały współczynnik 2,1 (wzrost 
o 5% w stosunku do roku 2010) natomiast na wsi następował systematyczny wzrost 
osiągając wartość 1,2 z początkowego 0,9 w 2010 roku co daje wzrost liczby rozwodów 
o 33%.

10. Od roku 2016 w miastach utrzymuje się wartość współczynnika na poziomie 2 
(spadek o 5%) a na wsi na poziomie 1,1 (spadek o 8%) z ponownym wzrostem do 1,2 
w roku 2019.

11. Tym samym współczynnik rozwodów na 1000 ludności w roku 2019 wyniósł:
ogólnie w Polsce - 1,7 - liczba 65 341 rozwodów
w mieście - 2 - liczba 46 698 rozwodów
na wsi - 1,2 - liczba 17 657 rozwodów
12. Współczynnik na poziomie 1,7  rozwodów na 1000 ludności  utrzymuje się  na 

niemal stałym poziomie przez ostatnie 13 lat bo od roku 2007.
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Polemika z narzucanym świadomie lub nieświadomie fałszywym twierdzeniem, iż 
„ w roku 2019 rozpadło się co trzecie zawarte małżeństwo"

Obiektywna, szeroka i rzetelna analiza zjawiska prowadzi do dobitnej logicznie 
konkluzji, że twierdzenie „w roku 2019 rozpadło się co 3 (zawarte) małżeństwo” lub 
„w roku 2019 rozpadło się 30% (zawartych) małżeństw” nie jest zgodne z prawdą.

Są dwa zasadnicze powody a trzeci kluczowy uzasadniające taki wniosek.
1. W  roku  2019  na  183,3  tys.  nowo  zawartych  małżeństw  rozpadło  się  nowo 

zawartych… no właśnie - nie wiemy ile z tych nowo zawartych. Wiemy natomiast, 
że 11,73 tys. rozwodów dotyczy małżeństw zawartych w latach 2019, 2018, 2017, 2016 
i   2015.  W  tych  latach  zawarto  odpowiednio  183,4  192,4  192,6  193,5  i  188,8  tys. 
małżeństw a więc łącznie 950,7 tys. Udział  11,73 tys. w liczbie 950,7 tys. to 1,23%. 
Wniosek prawdziwy jest taki, że: 
   rozpada się co 81 (co osiemdziesiąte pierwsze) (nowo - czyli do 4 lat stażu) zawarte 
małżeństwo.  
Innymi słowy:  
   rozpada się jedno na 81 (nowo - czyli do 4 lat stażu) zawartych małżeństw.  
Albo jeszcze inaczej mówiąc:  
   rozpada się  12 (dwanaście) małżeństw na 1 tysiąc (nowo - czyli do 4 lat stażu) 
zawartych małżeństw.

2. W roku 2019 rozpadły się  małżeństwa nie tylko zawarte w  2019 roku czy ze 
stażem  0-4  lat,  ale  głównie  trwające  dłużej.  Tabela  37(61)  (str.  6)  przedstawia 
zestawienie  rozwodów  w  roku  2019,  z  którego  wynika,  że  jedynie  (choć  aż)  18% 
rozwodów dotyczy małżeństw w pierwszych 5 latach (0-4 lata) trwania związku. Aż 
82%  rozwodów  dotyczy  małżeństw  ze   stażem  5   lat  i  więcej.  Największą  grupą 
rozwodników są małżeństwa ze stażem 5-9 lat - 22%.  
Wszystkich  małżeństw  istniejących  w  roku  2019  było  8   856,1  tys.  Jednocześnie 
wszystkich rozwodów 65,341 tys. Udział  65,341 tys. w liczbie 8 856,1 tys. to 0,74%. 
Wniosek prawdziwy jest taki, że: 
   rozpada się co 136 (co sto trzydzieste szóste) istniejące małżeństwo.  
Innymi słowy:  
   rozpada się jedno na 136 istniejących małżeństw.  
Albo jeszcze inaczej mówiąc:  
   rozpada się 7 (siedem) małżeństw na 1 tysiąc małżeństw istniejących.
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3. Przez 20 ostatnich lat na +/- 9 mln małżeństw istniejących rozwodzi się od 42,8 
do 71,9 tys. małżeństw. To jest 0,47 do 0,81% (patrz wykres „Małżeństwa istniejące 
vs. rozwody”) - str. 7, „Udział rozwodów w małżeństwach istniejących” - str. 8)  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Jak widać  udział  rozwodów w małżeństwach istniejących od wielu lat jest na 
poziomie  poniżej  1%  a  dokładnie  w  latach  2000-2019  został  przedstawiony  na 
wykresie poniżej.

Jak widać na wykresie od roku 2007 do roku 2019 następują niewielkie wahnięcia 
udziału rozwodów w małżeństwach istniejących. Dynamikę zmian w układzie rok do 
roku przedstawia wykres poniżej.  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Rozwody w roku 2019 w spojrzeniu odmiennym od tradycyjnej narzuconej analizy

Jak już  wyżej  zaznaczono -  rozwody dotyczą  nie  tylko małżeństw zawartych 
w  danym  roku,  ale  WSZYSTKICH  ISTNIEJĄCYCH  (TRWAJĄCYCH)  małżeństw, 
zwłaszcza tych ze stażem 5-9 lat. Przeanalizujmy zatem dokładniej jak wygląda liczba 
małżeństw istniejących i małżeństw rozwiązanych poprzez rozwód w roku 2019.  
 
Poniżej przedstawienie wyników na mapie Polski i zestawienia w tabelach.

1. Najwięcej małżeństw trwających przypadających na 1 małżeństwo rozwiedzione 
przypada  w  woj.  świętokrzyskim  -  202:1  a  najmniej  w  woj.  dolnośląskim  -  106:1. 
Średnia dla całej Polski wynosi 136:1.
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2. Na wsiach  najwięcej  małżeństw trwających  przypadających  na  1  małżeństwo 
rozwiedzione  przypada  w  woj.  podkarpackim  -  286:1  a  najmniej  w  woj. 
zachodniopomorskim - 152:1. Średnia dla wsi całej Polski wynosi 208:1.

3. W miastach najwięcej małżeństw trwających przypadających na 1 małżeństwo 
rozwiedzione przypada w woj. świętokrzyskim - 149:1 a najmniej w woj. dolnośląskim 
- 89:1. Średnia dla miast całej Polski wynosi 111:1.
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4. Różnice  pomiędzy  liczbą  małżeństw  trwających  przypadających 
na  1  małżeństwo  rozwiedzione  pomiędzy  miastami  a  wsiami  największa  jest  dla 
województwa  małopolskiego  -  161:1  (280:1  na  wsiach  a  161:1  w  miastach) 
a najmniejsza dla województwa zachodniopomorskiego 46:1 (152:1 na wsiach a 106:1 
w miastach).  

5. Dysproporcje bardzo mocno widać na wykresach słupkowych przy zachowaniu 
skali  osi.  Na  kolejnych  stronach  przedstawiamy  liczbę  małżeństw  przypadających 
na 1 rozwód w danym województwie w ujęciach: ogólnym dla Polski, dla wsi i dla 
miast (a) oraz liczbę mieszkańców przypadających na 2 osoby rozwiedzione (czyli na 
1 rozwód) w danym województwie w ujęciach: ogólnym dla Polski, dla wsi i dla miast 
(b).  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m. Liczba małżeństw istniejących w danym rejonie przypadających na 1 rozwód.  
Niechlubny ranking województw.
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n. Liczba mieszkańców danego rejonu przypadających na 1 rozwód czyli na dwie 
osoby rozwiedzione.
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Istotne  jest  zaznaczenie,  że  na  2  osoby  rozwiedzione  przypada  nawet  aż  1  177 
mieszkańców  w  przypadku  wsi  (w  województwie  podkarpackim)  i  jedynie  413 
mieszkańców miast (w województwie łódkim). To niemal trzykrotna różnica pomiędzy 
najlepszymi danymi dla wsi a najgorszymi danymi dla miast. Na 1 rozwód przypada 286 
małżeństw trwających w przypadku wsi (w województwie podkarpackim) i jedynie 89 
małżeństw  trwających  w  miastach  (w  województwie  dolnośląskim)  W  tym  wypadku 
różnica jest ponad trzykrotna.

WNIOSKI

Dane historyczne

1. W ostatnich latach można zaobserwować  zarówno wzrosty jak i spadki liczby 
rozwodów przypadające na 1000 mieszkańców. Wciąż niechlubnym (i na szczęście nie 
pobitym) rekordem jest rok 2006 z wynikiem 71,9 tys. rozwodów.

2. W  zestawieniu  rok  do  roku  2019/2018  widać  wzrost  rozwodów  na  1000 
mieszkańców o kilka procent:

+4% ogólnie dla Polski - wzrost z 1,64 do 1,7 rozwodów na 1000 mieszkańców
+4% dla miast - wzrost z 1,96 do 2,03 rozwodów na 1000 mieszkańców
+6% dla wsi - wzrost z 1,09 do 1,15 rozwodów na 1000 mieszkańców
3. W zestawieniu roku 2019 do roku 2015 obserwujemy spadek rozwodów na 1000 

mieszkańców o kilka procent ogólny i w miastach i bez zmian na wsi:
-3% ogólnie dla Polski - spadek z 1,75 do 1,7 rozwodów na 1000 mieszkańców
-4% dla miast - spadek z 2,11 do 2,03 rozwodów na 1000 mieszkańców
0% dla wsi - 2015 i w 2019 współczynnik 1,15 rozwodów na 1000 mieszkańców
4. W  zestawieniu  roku  2019  z  rokiem  2006  (rok  negatywnie  rekordowy)  widać 

znaczny spadek rozwodów na 1000 mieszkańców ogólny oraz w miastach i bardzo 
znaczy wzrost na wsi:

-10% ogólnie dla Polski - spadek z 1,89 do 1,7 rozwodów na 1000 mieszkańców
-18% dla miast - spadek z 2,49 do 2,03 rozwodów na 1000 mieszkańców
+24% dla wsi - wzrost z 0,93 do 1,15 rozwodów na 1000 mieszkańców
5. Należy stwierdzić,  że wszystkie dane pokazują  dobitnie, iż  w ciągu ostatnich 

15   lat  ogólnie  w  Polsce  liczba  rozwodów  utrzymuje  się  na  względnie  stałym 
poziomie z corocznymi odchyleniami kilku procent (pomiędzy -7 a +7%) przyjmując 
wartości od 1,5 do 1,9 rozwodów na 1000 mieszkańców.
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Odmienne, obiektywne spojrzenie

1. Rozwody w danym roku, choć rzeczywiście mogą stanowić nawet ponad 30% 
udział  w   nowo  zawartych  małżeństwach  (np.  356,3:1000  w  2019  roku) 
to w rzeczywistości BŁĘDNE JEST TAKIE ZESTAWIANIE DANYCH a więc również 
błędna jest wynikająca z takiego zestawienia analiza. Należy bowiem rozpatrywać 
dane o rozwodach w relacji do wszystkich istniejących małżeństw.

2. Taki wariant analizy uzasadniają następujące powody:
a. rozwody dotyczą małżeństw z każdym stażem a nie wyłącznie nowożeńców
b. najwięcej rozwodów przypada na małżeństwa ze stażem 5-9 lat
c. wiele osób rozwiedzionych często ponownie wstępuje w związki małżeński
d. wiele  osób  wstępujących  w  ponowne  związki  małżeńskie  po  rozwodzie 

łatwiej może podejmować decyzje o kolejnym rozwodzie.
2. Właściwie przeprowadzona obiektywna analiza wskazuje, że rozwody stanowią 

NIE ponad 30% udział a zaledwie w odniesieniu do małżeństw trwających:
• 0,74% dla Polski - od 0,49 do 0,94% dla poszczególnych województw
• 0,9% dla miast - od 0,67 do 1,12% dla poszczególnych województw
• 0,48% dla wsi - od 0,35 do 0,66% dla poszczególnych województw

3. Należy  stwierdzić  bardzo  mocno,  że  wszystkie  dane  pokazują  dobitnie, 
iż aktualnie rozwodzi się w Polsce mniej niż JEDNO małżeństwo na 100 istniejących 
małżeństw.  

W 2019 roku było to JEDNO na 136 małżeństw istniejących  
czyli  

w roku 2019 rozwiodło się 7 małżeństw na tysiąc.  
(o siedem na tysiąc za dużo ale to NIE JEST !!! trzysta na tysiąc, a pomiędzy 7 a 300 
jest w zderzeniu z tysiącem PRZEPAŚĆ)
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Dlaczego takie spojrzenie i taki przekaz jest istotny?

Drogi czytelniku - powiedz  sobie proszę i przeanalizuj dwa zdania:
• „Rozpada się w Polsce już co trzecie małżeństwo.”
• „Rozpada  się  już  przeciętnie  w  Polsce  jedno  małżeństwo  na  136 

istniejących”
W przypadku pierwszego zdania dowiadujemy się, że rozpada się przeciętnie jedno 

małżeństwo na 3  (słownie:  JEDNO na TRZY)  ,  a  z  drugiego zdania,  że  jedno na  136 
(słownie JEDNO na STO TRZYDZIEŚCI SZEŚĆ).

Z  pierwszego  zdania  dowiadujemy  się,  że  to  zjawisko  niemal  powszechne  (bo 
dotyczy  ponad  30%  małżeństw  (w  dopowiedzeniu  lub  domyśle  „nowo  zawartych”). 
Z drugiego dowiadujemy się, że jest to zjawisko bardzo marginalne bo dotyczy znacznie 
mniej niż 1% małżeństw.

Należy  mieć  świadomość,  że  w  negatywnie  rekordowym  historycznie  roku 
rozwodów  czyli  w   roku  2006  na  1  małżeństwo  rozwiedzione  przypadało  w  Polsce 
124 małżeństwa istniejące.

Rozwody  w  tym  negatywnie  rekordowym  roku  2006  osiągnęły  wartość  0,81% 
małżeństw  istniejących  w  roku  2006.  To  wciąż  jest  znacznie  poniżej  1%  istniejących, 
trwających małżeństw.

Warto również zaznaczyć, że istniejące małżeństwa w roku 2006 stanowiły
• 61% populacji osób w wieku 19 lat i więcej

oraz
• 46,8% całej populacji Polski. 
A to oznacza, że rozwody miały
• 0,5%  udział w populacji osób w wieku 19 lat i więcej

oraz
• 0,4% udział w całej populacji Polski.
Wartości  0,4%,  0,5%,  0,81%  są  wielkościami,  które  w  badaniach  sondażowych, 

próbach czy szacunkach są uznawane za błędy statystyczne. 
Bardzo  istotne  jest  zatem budowanie  narracji  zgodnej  z  rzeczywistością  danych, 

że tragedia rozwodów nie dotyczy 1/3 małżeństw ale mniej niż 0,8% małżeństw, mniej 
niż 0,5% populacji.

Dlaczego jest to takie istotne?
Słysząc pierwsze zdanie -  o 30% rozwodów - małżeństwo z problemami (a jakie 

małżeństwo ich czasem nie ma?) może zbyt łatwo podjąć decyzję o rozwodzie, natomiast 
słysząc  drugie  zdanie  -  mniej  niż  1%  małżeństw  się  rozwodzi  -  podejmie  zapewne 
refleksję, że rozwód to rzadko wybierane rozwiązanie i może podejmie próbę ratowania 
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związku, co jest zgodne zarówno z nauką Kościoła i treścią przysięgi małżeńskiej - patrz 
słowa przysięgi  małżeńskiej  Sakramentu Małżeństwa -  jak  i  prawem cywilnym,  które 
zobowiązuje  osoby  wstępujące  w  związek  małżeński  do   podejmowania  prób  walki 
o trwałość małżeństwa „za wszelką cenę” - patrz słowa przysięgi małżeńskiej USC. 

Słowa przysięgi małżeńskiej Sakramentu Małżeństwa
"Ja (imię wypowiadającego słowa) biorę Ciebie (imię drugiej osoby) za żonę/męża 

i   ślubuję  Ci  miłość,  wierność  i  uczciwość  małżeńską  oraz  to,  że  Cię  nie  opuszczę 
aż do śmierci. Tak mi dopomóż Panie Boże Wszechmogący w Trójcy Jedyny i Wszyscy 
Święci.”

Słowa przysięgi małżeńskiej USC
„Świadomy  praw  i  obowiązków  wynikających  z  założenia  rodziny,  uroczyście 

oświadczam,  że  wstępuję  w związek  małżeński  z  (imię  drugiej  osoby)  i  przyrzekam, 
że uczynię WSZYSTKO, aby nasze małżeństwo było zgodne, szczęśliwe i TRWAŁE.”

Zalecenie i prośba

Zaleca  się  zatem  wielką  troskę  o  prawdziwość  przekazu  i  dobór  słów  podczas 
omawiania statystyk rozwodów przez wszelkie redakcje i  dziennikarzy, którym zależy 
na  prawdzie,  zwłaszcza  przez  redakcje  Katolickie  i  dziennikarzy  tworzących  Kościół 
Katolicki, którym przecież powinny przyświecać:

a. szczególna troska o prawdę
b. szczególna troska o trwałość i nierozerwalność małżeństw sakramentalnych

Takie  zalecenie  jest,  jak  sądzimy,  wyrazem  ogromnej  mojej  troski  a  zarazem 
wyrażeniem wielkiej prośby do wszystkich, którym leży na sercu prawda i dobro każdego 
człowieka.

Jeśli  już  podajemy informacje  o  rozwodach to  podawajmy 
je  zawsze w  zestawieniu z istniejącymi małżeństwami a  nigdy 
w zestawieniu z małżeństwami nowo zawartymi w danym roku, 
a jeśli już to nigdy bez dodania odpowiedniego komentarza.

Źródła:

Roczniki statystyczne i demograficzne GUS.
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