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INFORMACJE SYGNALNE 

 

Ludność województwa mazowieckiego w świetle 
wstępnych wyników Narodowego Spisu 
Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 

Według wstępnych wyników Narodowego Spisu 
Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 
populacja województwa mazowieckiego liczyła 
5514,7 tys. osób, tj. o 246,1 tys. (o 4,7%) więcej 
w porównaniu z wynikami spisu w 2011 r. Na 
terenie województwa zlokalizowanych było 
2442,6 tys. mieszkań. Liczba mieszkań zwiększyła 
się o 18,2% w porównaniu ze spisem z 2011 r. 

 

Stan i struktura ludności 

Według wstępnych wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 
w województwie mazowieckim 31 marca 2021 r. mieszkało 5514,7 tys. osób, co stanowiło 14,5% 
ogółu ludności kraju. W porównaniu z wynikami NSP 2011 liczba ludności zwiększyła się 
o 246,1 tys., tj. o 4,7%. Na tle kraju był to największy wzrost. W stosunku do poprzedniego 
spisu przyrost liczby ludności odnotowało jeszcze w trzech województwach (małopolskim, 
pomorskim i wielkopolskim). Ludność zamieszkała w miastach liczyła 3565,3 tys. i stanowiła 
64,7% ogółu mieszkańców województwa. W stosunku do NSP 2011 ludność miejska zwiększyła 
się o 183,6 tys. osób, tj. o 5,4%. W Polsce liczba mieszkańców miast maleje, wśród woje-
wództw wzrost odnotowano jeszcze w województwie małopolskim. Natomiast mieszkańców 
wsi było 1949,4 tys., tj. o 62,4 tys. (o 3,3%) więcej w porównaniu wynikami NSP 2011.  

Tablica 1. Ludność w miastach i na wsi w latach 2011 i 2021 

 

Wyszczególnienie 

2011 2021 

w tys. w % w tys. w % przyrost 
w tys. 2011=100 

Ogółem 5268,7 100,0 5514,7 100,0 246,1 104,7 

Miasta 3381,7 64,2 3565,3 64,7 183,6 105,4 

Wieś 1886,9 35,8 1949,4 35,3 62,4 103,3 

 

Gęstość zaludnienia wyniosła 155 osób na 1 km2 (w 2011 r. – 148); w miastach 1596 osób (o 28 
więcej niż w 2011 r.) na wsi 58 osób (o 2 osoby więcej). 

Kobiety liczyły 2874,1 tys. i stanowiły 52,1% ludności województwa. W porównaniu z NSP 2011 
liczba kobiet zwiększyła się o 4,6%, a liczba mężczyzn o 4,7%. W ciągu 10 lat nie zmienił się 
współczynnik feminizacji; liczba kobiet przypadająca na 100 mężczyzn wyniosła 109, w mia-
stach — 114, a na wsi — 101. 

 

    4,7% 

Wzrost liczby ludności w porów-
naniu z NSP 2011 

Wzrost liczby ludności 
o 246,1 tys. osób w ciągu de-
kady 
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Tablica 2. Ludność według płci w latach 2011 i 2021 

 

Wyszczególnienie 

2011 2021 

w tys. w % w tys. w % przyrost 
w tys. 2011=100 

Ogółem 5268,7 100,0 5514,7 100,0 246,1 104,7 

Mężczyźni 2522,1 47,9 2640,6 47,9 118,5 104,7 

Kobiety 2746,5 52,1 2874,1 52,1 127,6 104,6 

 

W okresie międzyspisowym zwiększył się udział ludności w wieku przedprodukcyjnym z 18,7% 
do 19,3%. W stosunku do NSP 2011 zmniejszyła się zarówno liczba, jak i odsetek osób w wieku 
produkcyjnym odpowiednio o 83,4 tys. i o 4,4 p. proc. Wyraźnie natomiast zwiększył się udział 
osób w wieku poprodukcyjnym — z 17,8% do 21,6%, a liczebność tej populacji zwiększyła się 
o 248,8 tys. Konsekwencją tej zmiany jest wzrost współczynnika obciążenia demograficznego, 
tj. na każde 100 osób w wieku produkcyjnym przypadało 69 osób w wieku nieprodukcyjnym, 
czyli o 11 osób więcej niż w 2011 r. 

Wykres 1. Ludność według ekonomicznych grup wieku w latach 2011 i 2021 

 

Wstępne wyniki NSP 2021 pokazują zmiany, jakie zaszły w strukturze ludności według stanu 
cywilnego w stosunku do spisu 2011. Najbardziej liczną grupą wśród osób w wieku 15 lat i wię-
cej były nadal osoby pozostające w związku małżeńskim, które stanowiły ponad połowę tej 
populacji ‒ 53,7% (2474,7 tys.), dla porównania w 2011 r. było to 55,4% (2471,9 tys.). W dalszej 
kolejności byli to kawalerowie i panny, stanowiący 30,0%, a następnie osoby owdowiałe — 
8,1% i osoby rozwiedzione — 7,7%. W 2011 r. było to odpowiednio: 28,4%, 9,9% i 5,8%. 

Struktura ludności według stanu cywilnego jest zróżnicowana w zależności od miejsca za-
mieszkania. Odsetek kawalerów/panien na wsi był mniejszy niż w miastach (28,0% wobec 
31,0%). Mieszkańcy wsi częściej niż mieszkańcy miast pozostawali w związku małżeńskim 
(58,0% osób wobec 51,5%). Osoby mieszkające na wsi natomiast rzadziej niż osoby w mia-
stach były rozwiedzione (5,0% mieszkańców wsi wobec 9,1% mieszkańców miast). Odsetek 
osób owdowiałych na wsi wynosił 8,7% wobec 7,7% w miastach. 

 

Udział osób rozwiedzionych był 
prawie dwukrotnie większy 
w miastach niż na wsi 
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Tablica 3. Ludność w wieku 15 lat i więcej według stanu cywilnego  

Wyszczególnienie 
2011 2021 

w tys. w % w tys. w % 2011=100 

Ogółem 4459,9 100,0 4604,6 100,0 103,2 

Kawalerowie, panny 1268,4 28,4 1379,9 30,0 108,8 

Żonaci, zamężne 2471,9 55,4 2474,7 53,7 100,1 

Wdowcy, wdowy 441,5 9,9 371,2 8,1 84,1 

Rozwiedzeni, rozwiedzione 257,9 5,8 354,2 7,7 137,3 

Nieustalony 20,2 0,5 24,6 0,5 121,8 

Wykres 2. Ludność w wieku 15 lat i więcej według stanu cywilnego w latach 2011 i 2021 

 

Analiza wyników NSP 2021 pokazała, że 98,1% mieszkańców województwa mazowieckiego 
wskazało Polskę, jako kraj swojego urodzenia, natomiast 1,8% zadeklarowało, że urodziło się 
poza obecnymi granicami Polski. Dla 0,04% (2,4 tys.) osób kraj urodzenia nie został ustalony. 
W stosunku do 2011 r. udział osób urodzonych w Polsce zmniejszył się o 0,7 p. proc. 

Wśród mieszkańców województwa mazowieckiego 99,4% posiadało polskie obywatelstwo, nato-
miast 0,6% ludności mieszkającej w województwie to osoby z obywatelstwem innego kraju 
(w 2011 r. — odpowiednio 99,6% i 0,3%). 

Najliczniejszą grupę wśród urodzonych za granicą stanowiły osoby z Ukrainy, a następnie z Biało-
rusi i Wielkiej Brytanii (odpowiednio: 22,9%, 12,1% i 11,8%). W 2011 r. były to osoby urodzone 
w Ukrainie, Białorusi i Niemczech (odpowiednio: 21,8%, 11,0% i 8,3%). 

Wstępne wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 wykazały, że 
w tygodniu poprzedzającym dzień spisu, tj. w dniach 25–31 marca 2021 r., populacja pracują-
cych w województwie mazowieckim liczyła 2704,5 tys., co stanowiło 15,8% ogólnej liczby pra-
cujących w kraju. Uwzględnione są tu osoby w wieku 15 lat i więcej, zarówno wykonujące 
pracę w danym tygodniu, jak też posiadające pracę w tym okresie, ale jednocześnie z różnych 
przyczyn mające czasową przerwę w jej wykonywaniu. Wśród ogółu pracujących nieco więcej 
niż połowę – 1389,7 tys. (51,4%) stanowili mężczyźni; populacja pracujących kobiet wyniosła 
1314,9 tys. 

Populacja pracujących w woje-
wództwie mazowieckim stano-
wiła 15,8% ogólnej liczby pracu-
jących w kraju 
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Mieszkania i budynki 

Wstępne wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań wskazują, że 31 marca 
2021 r. na terenie województwa mazowieckiego usytuowanych było 2442,6 tys. mieszkań, 
które zlokalizowane były w 982,9 tys. budynków. W porównaniu z wynikami Narodowego 
Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011 liczba mieszkań wzrosła o 18,2%, a liczba bu-
dynków o 14,8%. W okresie 2011–2021 największy przyrost mieszkań odnotowano w woje-
wództwach: małopolskim (20,2%), pomorskim (19,8%) oraz wielkopolskim (19,0%), a budyn-
ków w województwach: pomorskim (21,3%) oraz dolnośląskim i wielkopolskim (po 20,7%). Wo-
jewództwo mazowieckie pod względem przyrostu mieszkań zajęło czwartą lokatę w kraju, 
a budynków ósmą. 

Powierzchnia mieszkań pozostających do dyspozycji ludności według stanu na 31 marca 
2021 r. wyniosła 177783,5 tys. m2 i w stosunku do 2011 r. zwiększyła się o 26,5%. Łączna liczba 
izb w mieszkaniach zwiększyła się o 19,6% i wyniosła 8607,8 tys. Przeciętna powierzchnia 
użytkowa mieszkania wzrosła w porównaniu z 2011 r. o 4,8 m2 do 72,8 m2. Najwięcej przecięt-
nie powierzchni użytkowej na 1 mieszkanie przypadało w województwach: podkarpackim 
(82,9 m2), wielkopolskim (81,1 m2) i opolskim (80,7 m2). Województwo mazowieckie zajęło dzie-
wiątą lokatę w kraju. 

Tablica 4. Mieszkania i budynki w latach 2011 i 2021 

Wyszczególnienie 
2011 2021 

w tys. 2011=100 

Mieszkania 2067,0 2442,6 118,2 

Budynki 856,4 982,9 114,8 

Powierzchnia użytkowa mieszkań (w m2)a 140486,4 177783,5 126,5 

Izbya 7195,3 8607,8 119,6 

a Dotyczy mieszkań zamieszkanych i niezamieszkanych. 

Mieszkania niezamieszkane stanowiły 13,7% wszystkich mieszkań. Wśród ogólnej liczby bu-
dynków z mieszkaniami udział budynków, które 31 marca 2021 r. były niezamieszkane wyniósł 
12,5%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

W przypadku cytowania danych Głównego Urzędu Statystycznego prosimy o zamieszczenie 
informacji: „Źródło: dane GUS”, a w przypadku publikowania obliczeń dokonanych na danych 
opublikowanych przez Urząd Statystyczny w Warszawie prosimy o zamieszczenie informacji: 
„Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS”

W porównaniu z NSP 2011 odno-
towano wzrost liczby mieszkań 
o 18,2%  
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Opracowanie merytoryczne: 
Urząd Statystyczny w Warszawie 

Dyrektor Zofia Kozłowska 
Tel.: 22 464 23 15 

Rozpowszechnianie: 
Centrum Informacji Statystycznej 

Marcin Kałuski 
Tel.: 22 464 20 91 

 

Obsługa mediów 

Tel.: 22 464 20 91 

e-mail: m.kaluski@stat. gov.pl 

warszawa.stat.gov.pl 

@Warszawa_STAT 

@UrzadStatystycznywWarszawie 

 gus_stat 

 glownyurzadstatystycznygus 

    glownyurzadstatystyczny        

     

  

Powiązane opracowania 

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Metodologia i organizacja badania 

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Raport z wstępnych wyników  

 

Temat dostępny w bazach danych                                                                                             

Bank Danych Lokalnych 

 

Ważniejsze pojęcia dostępne w słowniku 

Ludność 

Wiek poprodukcyjny  

Wiek produkcyjny  

Wiek przedprodukcyjny 

Stan cywilny 

Kraj urodzenia 

Obywatelstwo 

mailto:m.kaluski@stat.gov.pl
https://warszawa.stat.gov.pl/
https://twitter.com/Warszawa_STAT
https://www.facebook.com/UrzadStatystycznywWarszawie
https://www.instagram.com/gus_stat/
https://www.youtube.com/channel/UC0wiQMElFgYszpAoYgTnXtg/featured
https://www.linkedin.com/company/glownyurzadstatystyczny
https://stat.gov.pl/spisy-powszechne/nsp-2021/nsp-2021-wyniki-wstepne/narodowy-spis-powszechny-ludnosci-i-mieszkan-2021-metodologia-i-organizacja-badania-,5,2.html
https://stat.gov.pl/spisy-powszechne/nsp-2021/nsp-2021-wyniki-wstepne/narodowy-spis-powszechny-ludnosci-i-mieszkan-2021-metodologia-i-organizacja-badania-,5,2.html
https://stat.gov.pl/spisy-powszechne/nsp-2021/nsp-2021-wyniki-wstepne/raport-zawierajacy-wstepne-wyniki-nsp-2021,6,1.html
https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/temat
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/3917,pojecie.html
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/3947,pojecie.html
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/861,pojecie.html
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/863,pojecie.html
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/4436,pojecie.html
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/1044,pojecie.html
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/8,pojecie.html
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