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INFORMACJE SYGNALNE 

 

Stan i struktura demograficzna ludności oraz liczba 
budynków i mieszkań w województwie mazowieckim 
– wyniki ostateczne NSP 2021 

 

 

Według ostatecznych wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 
populacja województwa mazowieckiego liczyła 5514,7 tys. osób. Liczba ludności była 
większa o 246,0 tys. (o 4,7%) w porównaniu z wynikami spisu z 2011 r. Na terenie 
województwa zlokalizowanych było 2419,1 tys. mieszkań, tj. o 17,0% więcej w porównaniu ze 
spisem z 2011 r. 

Stan i struktura demograficzna ludności  

Według ostatecznych 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 246,0 tys., tj. o 4,7% (w kraju zmniejszyła się o 1,2%). Ludność zamieszkała w miastach li-
czyła 3565,3 tys. i stanowiła 64,7% ogółu mieszkańców województwa. W stosunku do 2011 r. 
ludność miejska zwiększyła się o 183,6 tys. osób, tj. o 5,4%. Wzrost ten wynika m.in. z nadania 
w okresie międzyspisowym praw miejskich 7 miejscowościom wiejskim. Mieszkańców wsi 
było 1949,4 tys., tj. o 62,5 tys. (o 3,3%) więcej w porównaniu wynikami NSP 2011. W Polsce 
liczba mieszkańców miast zmniejszyła się o 2,8%, a mieszkańców wsi zwiększyła o 1,2%. 

Tablica 1. Ludność według płci i miejsca zamieszkania (stan w dniu 31 marca) 

Wyszczególnienie 

2011 2021 

w liczbach 
bezwzględ-

nych 
w % 

w liczbach 
bezwzględ-

nych 
w % 2011=100 

Ogółem 5268660 100,0 5514699 100,0 104,7 

mężczyźni 2522131 47,9 2640556 47,9 104,7 

kobiety 2746529 52,1 2874143 52,1 104,6 

Miasta 3381717 64,2 3565294 64,7 105,4 

mężczyźni 1581038 30,0 1668625 30,3 105,5 

kobiety 1800679 34,2 1896669 34,4 105,3 

Wieś 1886943 35,8 1949405 35,3 103,3 

mężczyźni 941093 17,9 971931 17,6 103,3 

kobiety 945850 18,0 977474 17,7 103,3 

27.09.2022 r. 

 17,0% 
Wzrost liczby mieszkań w porów-
naniu z wynikami NSP 2011 

 4,7% 
Wzrost liczby ludności w porówna-
niu z wynikami NSP 2011 

Liczba ludności wojewódz-
twa zwiększyła się o 246,0 
tys. w ciągu dekady 
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W końcu marca 2021 r. populacja kobiet w województwie mazowieckim liczyła 2874,1 tys. 
i była o 233,6 tys. większa od populacji mężczyzn. Kobiety stanowiły 52,1% ogółu ludności wo-
jewództwa. W porównaniu z NSP 2011 liczba kobiet zwiększyła się o 4,6%, a liczba mężczyzn 
o 4,7%. 

Relacje obu płci i nadwyżki jednej nad drugą zmieniają się wraz ze zmianą wieku ludności. 
Z analizy liczby mężczyzn i kobiet wynika, że w 2021 r. nadwyżka mężczyzn nad liczbą kobiet 
występowała we wszystkich rocznikach do 25 roku życia. W rocznikach starszych miała miej-
sce nadwyżka liczby kobiet nad mężczyznami. 

W porównaniu z 2011 r. znacznie zmieniła się struktura wieku ludności. Różnica ta jest przede 
wszystkim efektem przesuwania się w czasie wyżów i niżów demograficznych przez kolejne 
grupy wieku ludności. 

Wykres 1. Ludność według płci i wieku (stan w dniu 31 marca) 
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Analizując dane z dwóch ostatnich spisów można stwierdzić, że największy przyrost ludności 
wystąpił w gminach położonych wokół Warszawy: w gminie wiejskiej Wieliszew (o 66,6%), 
w gminie wiejskiej Lesznowola (o 65,0%), w mieście Marki (o 56,1%) i mieście Ząbki (o 51,6%). 
Ponadto znaczny przyrost ludności miał miejsce na obszarach podmiejskich większych miast 
(głównie na prawach powiatu). Z kolei największy ubytek odnotowano na krańcach woje-
wództwa: w gminie wiejskiej Sterdyń (o 20,4%) i w gminie wiejskiej Ceranów (o 20,0%).  

Spośród 314 gmin funkcjonujących w województwie mazowieckim przyrost liczby ludności 
miał miejsce w 104 gminach, przy czym w 24 przyrost ten wyniósł powyżej 20%. W 210 gmi-
nach notowano ubytek, w tym w jednej powyżej 20%. Warto dodać, że w 17 gminach liczba 
ludności pozostała na zbliżonym poziomie (zmiana poniżej 1%).  

Mapa 1. Zmiana liczby ludności w latach 2011–2021 

 
 

Największą gminą pod względem liczby ludności w 2021 r. nadal jest m.st. Warszawa liczące 
1860,3 tys. mieszkańców, co stanowi 33,7% ogółu ludności województwa. Od poprzedniego 
spisu w Warszawie odnotowano największy przyrost liczby ludności, tj. o 159,7 tys. osób. 
W 2021 r. najmniej mieszkańców miała gmina wiejska Szulborze Wielkie (1,6 tys., tj. 0,03% 
ogółu), natomiast w NSP 2011 – gmina wiejska Młynarze. 
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W ciągu 10 lat nie zmienił się współczynnik feminizacji; liczba kobiet przypadająca na 100 
mężczyzn wyniosła 109, w miastach – 114, a na wsi – 101.  

Najwyższą wartość współczynnika feminizacji odnotowano w m.st. Warszawie (117) oraz 
w miastach Milanówek i Płońsk (po 114), najniższą zaś w gminie wiejskiej Wierzbno (90). Wy-
równanych pod względem proporcji płci było 35 gmin, gdzie na 100 mężczyzn przypadało 100 
kobiet. Przewaga liczby kobiet nad liczbą mężczyzn wystąpiła w 155 gminach, a w 124 gminach 
odnotowano przewagę liczby mężczyzn nad liczbą kobiet (współczynnik feminizacji poniżej 
100).  

Mapa 2. Wskaźnik feminizacji w 2021 r. (stan w dniu 31 marca) 

 
 

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

W 20 gminach przypadało ponad 1000 osób na 1 km2, przy czym najwięcej w miastach: Pia-
stów (4042), Ząbki (3984) i Legionowo (3930). Mniej niż 20 osób na 1 km2 przypadało w 3 gmi-
nach wiejskich: Ceranów (17), Krzynowłoga Mała (18) i Dzierzgowo (19). 
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Mapa 3. Gęstość zaludnienia w 2021 r. (stan w dniu 31 marca) 

 
 

Według NSP 2021 w województwie mazowieckim było 1064,8 tys. osób w wieku przedproduk-
cyjnym, tj. o 80,6 tys. więcej niż w 2011 r. Odsetek tych osób zwiększył się o 0,6 p. proc. (do 
19,3%).  

W 2021 r. ludność w wieku produkcyjnym wyniosła 3260,8 tys. osób, stanowiąc 59,1% ogółu 
ludności. W porównaniu z NSP 2011 zmniejszyła się zarówno liczba, jak i odsetek osób 
w wieku produkcyjnym odpowiednio o 83,3 tys. i o 4,4 p. proc. Odnotowano mniejszy spadek 
udziału osób w wieku produkcyjnym mobilnym w ludności ogółem (o 2,0 p. proc. do 37,9%) 
niż udziału osób w wieku niemobilnym (o 2,4 p. proc. do 21,2%). 

W okresie międzyspisowym wyraźnie zwiększyła się natomiast liczebność osób w wieku po-
produkcyjnym – o 248,8 tys. do 1189,1 tys., a udział tej populacji zwiększył się o 3,8 p. proc do 
21,6%.  

Konsekwencją tych zmian jest wzrost współczynników obciążenia demograficznego. W 2021 r. 
na każde 100 osób w wieku produkcyjnym przypadało 69 osób w wieku nieprodukcyjnym, 
czyli o 12 więcej niż 10 lat wcześniej. Stosunek liczby ludności w wieku poprodukcyjnym do 
ludności w wieku produkcyjnym wzrósł z 28 do 36, a stosunek ludności w wieku przedproduk-
cyjnym do ludności w wieku produkcyjnym z 29 do 33. 
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Wykres 2. Ludność według ekonomicznych grup wieku (stan w dniu 31 marca) 

 
Stopniowe zwiększanie się udziału roczników starszych oraz zmniejszanie się udziału roczni-
ków młodszych świadczy o procesie starzenia się ludności. O ile w 2011 r. osoby w wieku 0–14 
lat stanowiły 15,4% społeczeństwa, a osoby w wieku 65 lat i więcej – 14,5%, to w 2021 r. udział 
dzieci był mniejszy niż osób starszych (16,5% wobec 18,2%). W miastach wskaźnik starości de-
mograficznej wyniósł 19,2% (wobec 15,0% w 2011 r.), a na wsi – 16,3% (wobec 13,6%). 

Mapa 4. Udział osób w wieku 65 lat i więcej w ogólnej liczbie ludności w 2021 r. (stan 
w dniu 31 marca) 
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W 2021 r. wartość wskaźnika starości demograficznej w gminach zawierała się w przedziale od 
9,9% w mieście Ząbki do 26,0% w Podkowie Leśnej. Najmniejszy odsetek ludności najstarszej 
(nieprzekraczający 11%) wystąpił w 3 gminach, a największy odsetek (co najmniej 20%) – w 58. 

O postępującym procesie starzenia demograficznego mieszkańców województwa świadczy 
też wzrost wartości indeksu starości. O ile w 2011 r. na 100 dzieci w wieku 0–14 lat przypadało 
95 osób w wieku powyżej 64 lat, to w 2021 r. było to już 110 osób. W miastach omawiana rela-
cja zwiększyła się ze 106 do 122, a na wsi z 79 do 91. 

W 2021 r. w 187 gminach indeks starości przyjmował wartości powyżej 100, w 5 gminach – na 
poziomie 100 (odnotowano zbliżoną liczbę osób starszych i dzieci), a w 122 – poniżej 100. Naj-
wyższą wartość indeksu starości odnotowano w gminie wiejskiej Nur – 207, co oznacza, że 
liczba osób w wieku 65 lat i więcej (dziadków i babć) ponad dwukrotnie przewyższyła liczbę 
osób w wieku 0–14 lat (wnucząt). Z kolei co najmniej dwukrotnie więcej dzieci niż osób star-
szych mieszkało w trzech gminach – w gminie wiejskiej Lesznowola, w mieście Ząbki i w mie-
ście Marki (indeks starości wyniósł odpowiednio: 43, 46 i 47). 

Mapa 5. Liczba osób w wieku 65 lat i więcej przypadająca na 100 osób w wieku 0–14 lat 
w 2021 r. (stan w dniu 31 marca) 
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Mieszkania i budynki 

Ostateczne wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań wskazują, że 
31 marca 2021 r. na terenie województwa mazowieckiego usytuowanych było 2419,1 tys. 
mieszkań, które zlokalizowane były w 956,4 tys. budynków, co stanowiło odpowiednio 15,9% 
i 14,0% zasobów mieszkaniowych w kraju. W porównaniu z wynikami NSP 2011 liczba mieszkań 
wzrosła o 352,1 tys. (o 17,0%), a liczba budynków o 99,9 tys. (o 11,7%); w Polsce notowano 
wzrost odpowiednio o 12,8% i o 12,6%.  

Tablica 2. Mieszkania i budynki (stan w dniu 31 marca) 

Wyszczególnienie 
2011 2021 

w liczbach bezwzględnych 2011=100 

Mieszkania 2067029 2419081 117,0 

miasta 1476659 1763591 119,4 

wieś 590370 655490 111,0 

Budynki 856427 956360 111,7 

miasta 316029 358882 113,6 

wieś 540398 597478 110,6 

 

W miastach dynamika przyrostu liczby mieszkań i budynków była wyższa niż na terenach 
wiejskich. Liczba mieszkań w miastach wzrosła w porównaniu z NSP 2011 o 19,4% (tj. o 286,9 tys.) 
i wyniosła 1763,6 tys., podczas gdy na wsi o 11,0% (tj. o 65,1 tys.) i wyniosła 655,5 tys. Liczba 
budynków w miastach zwiększyła się w analizowanych okresie o 13,6% (tj. o 42,9 tys.) i wynio-
sła 358,9 tys. Na obszarach wiejskich liczba budynków wzrosła o 10,6% (tj. o 57,1 tys.) do 
597,5 tys. 

W ciągu dekady największy przyrost liczby mieszkań odnotowano w gminie wiejskiej Wieli-
szew (o 86,2%), w mieście Marki (o 72,5%), w gminie miejsko-wiejskiej Radzymin (o 71,8%) oraz 
w gminie wiejskiej Lesznowola (o 64,8%). Był on powiązany ze wzrostem liczby ludności 
zamieszkującej wymienione gminy. Z kolei największy spadek liczby mieszkań miał miejsce 
w gminach wiejskich: Jabłonna Lacka (o 17,7%), Sterdyń (o 17,5%), Obryte (o 15,9%) i Klwów 
(o 14,2%).  

Spośród ogółu gmin w województwie mazowieckim przyrost liczby mieszkań w porównaniu 
z NSP 2011 nastąpił w 240 gminach, przy czym w 43 przyrost ten wyniósł powyżej 20%. 
W 2 gminach liczba mieszkań nie zmieniła się, natomiast w 72 gminach notowano ubytek.  

  

W porównaniu z wynikami 
NSP 2011 odnotowano 
wzrost liczby mieszkań 
o 17,0%  
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Mapa 6. Zmiana liczby mieszkań w latach 2011–2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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”
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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 wyni-
ków 

Ludność województwa mazowieckiego w świetle wstępnych wyników Narodo-
wego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 

Informacja o wynikach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 
2021 na poziomie województw, powiatów i gmin 

Temat dostępny w bazach danych 

Bank Danych Lokalnych 

Ważniejsze pojęcia dostępne w słowniku 

Ludność 

Wiek przedprodukcyjny 

Wiek produkcyjny 

Wiek poprodukcyjny 

Gęstość zaludnienia 

Współczynnik feminizacji 

Współczynnik starości demograficznej 

Mieszkanie 

Budynek 
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