
14 lutego Walentynki – opis alternatywny 

Infografika pokazuje wybrane informacje o małżeństwach w województwie lubuskim w 2021 r. 

Tytuł infografiki: Walentynki 

 

W górnym lewym rogu strony znajduje się logotyp Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze 
przedstawiający dwa okręgi nachodzące na siebie pionowo. W dolnej części strony znajduje się adres 
strony internetowej Urzędu zielonagora.stat.gov.pl oraz adresy konta Twitter @ZielonaGoraSTAT i 
Facebook @UStatZielonaGora. 

W lewej górnej części infografiki przedstawiono graficznie w kafelkach liczbę małżeństw zawartych 
według miesięcy w 2021 r. 

 w styczniu zawarto 110 małżeństw; 
 w lutym zawarto 102 małżeństwa; 
 w marcu zawarto sto siedemdziesiąt dwa małżeństwa; 
 w kwietniu zawarto 223 małżeństwa; 
 w maju zawarto 221 małżeństw; 
 w czerwcu zawarto 664 małżeństwa; 
 w lipcu zawarto 615 małżeństw; 
 w sierpniu zawarto 170 małżeństw; 
 we wrześniu zawarto 604 małżeństwa; 
 w październiku zawarto 375 małżeństw; 
 w listopadzie zawarto 99 małżeństw; 
 w grudniu zawarto 225 małżeństw. 

Po prawej stronie górnej części grafiki znajduje się informacja, że w 2021 r. ogółem zawarto 4100 
małżeństw i jest to o 18,7% mniej w porównaniu z rokiem 2015. 

W środkowej części infografiki, po lewej stronie znajduje się wykres słupkowy. Przedstawia liczbę 
małżeństw zawartych według rodzaju małżeństw w podziale na małżeństwa cywilne i małżeństwa 
wyznaniowe ze skutkami cywilnymi w latach 2015-2021. 

 w 2015 r. zawarto 2509 małżeństw cywilnych oraz 2531 małżeństw wyznaniowych; 
 w 2016 r. zawarto 2414 małżeństw cywilnych oraz dwa tysiące sześćset czterdzieści sześć 

małżeństw wyznaniowych; 
 w 2017 r. zawarto dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt dwa małżeństwa cywilne oraz dwa tysiące 

pięćset jeden małżeństw wyznaniowych; 
 w 2018 r. zawarto 2534 małżeństwa cywilne oraz dwa tysiące czterysta jeden małżeństw 

wyznaniowych; 
 w 2019 r. zawarto dwa tysiące czterysta czterdzieści dwa małżeństwa cywilne oraz dwa tysiące 

sto trzydzieści małżeństw wyznaniowych; 
 w 2020 r. zawarto 2091 małżeństw cywilnych oraz 1420 małżeństw wyznaniowych; 
 w 2021 r. zawarto 2585 małżeństw cywilnych oraz 1515 małżeństw wyznaniowych. 

Po prawej stronie w środkowej części infografiki znajduje się informacja o medianie wieku nowożeńców, 
którzy zawarli związek małżeński po raz pierwszy. 

 Przeciętny wiek mężczyzny zawierającego po raz pierwszy związek małżeński wynosił 30,8 lat. W 
porównaniu z rokiem 2015, wiek mężczyzny wzrósł o 1,5 lat; 
 

 Przeciętny wiek kobiety zawierającej po raz pierwszy związek małżeński wynosił 28,5 lat. W 
porównaniu z rokiem 2015, wiek kobiety wzrósł o 1,4 lat.  

W lewej dolnej części strony znajduje się mapa z podziałem na powiaty.  

https://zielonagora.stat.gov.pl/
https://twitter.com/ZielonaGoraSTAT
https://www.facebook.com/UStatZielonaGora


Przedstawiono na niej graficznie współczynnik małżeństw na 1000 ludności w dwa tysiące dwudziestym 
pierwszym roku wraz ze zmianą w punktach w porównaniu z rokiem 2015. 

 w województwie lubuskim współczynnik małżeństw na 1000 ludności wyniósł 4,1.    Zmiana w 
porównaniu do 2015 r. wynosi minus osiem dziesiątych; 

 w przedziale 3,6 do 3,7 małżeństw na 1000 ludności mieściły się powiaty: gorzowski, sulęciński i 
międzyrzecki; 

 w przedziale 3,8 do 4 małżeństw na 1000 ludności mieścił się powiat żarski oraz miasto na 
prawach powiatu Zielona Góra; 

 w przedziale 4,1 do 4,5 małżeństw na 1000 ludności mieściły się powiaty: nowosolski, 
krośnieński, zielonogórski, żagański; 

 w przedziale 4,6 do 5,1 małżeństw na 1000 ludności mieściły się powiaty wschowski, słubicki oraz 
miasto na prawach powiatu Gorzów Wielkopolski. 

Prawa dolna część infografiki przedstawia statystyczną parę nowożeńców w województwie lubuskim w 
2021 r. 

 Trzydzieści i pięć dziesiątych procent, to osoby w wieku 25-29 lat; 
 Siedemdziesiąt sześć i pięć dziesiątych procent nowożeńców, to kawalerowie i panny; 
 66,8%, to osoby z miasta; 
 63%, to małżeństwa cywilne; 
 24,2% to pary, w których mąż jest starszy od żony o jeden do dwóch lat. 


