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Co piąty mieszkaniec województwa mazowieckiego ma poniżej 18 lat 

Przeciętnie, co trzecie dziecko na Mazowszu jest uczniem szkoły podstawowej. Jeżeli ma problemy 

ze zdrowiem to najczęstszym schorzeniem są zniekształcenia kręgosłupa. Jednym z powodów może 

być niska aktywność fizyczna dzieci i młodzieży – w klubach sportowych regularnie ćwiczy zaledwie 

7 % z nich. 

W 2012 r. liczba dzieci i młodzieży wyniosła 1 mln 44 tys. – w ciągu pięciu lat (2008-2012) liczba ta 

zmniejszyła się o ponad 5 tys. osób. W 2012 r. dzieci i młodzież stanowiły prawie 20% ogółu ludności, 

a więc co piąty mieszkaniec Mazowsza był niepełnoletni. Najwięcej dzieci (22%-24% ogółu ludności) 

mieszkało w powiecie ostrołęckim, garwolińskim, radomskim, wołomińskim, białobrzeskim, 

piaseczyńskim, siedleckim, przasnyskim i wyszkowskim.  

Wśród ogólnej liczby osób niepełnoletnich największy odsetek (niemal 29%) stanowiły dzieci w wieku 

od 7 do 12 lat. Gimnazjaliści, tj. osoby w wieku 13–15 lat stanowiły 15% ogółu, a młodzież w wieku 

16–18 lat ponad 16% ogółu niepełnoletnich. Analizując okres kilku lat można zauważyć,  

że sukcesywnie zwiększał się odsetek dzieci w wieku przedszkolnym (3-6 lat), który wzrósł z blisko 

19% w 2008 r. do 23% w 2012 r.  

Najczęściej występującym schorzeniem u dzieci były zniekształcenia kręgosłupa – w 2012 r. 

stwierdzono je u 31 osób w przeliczeniu na 1000 ludności w wieku 0–18 lat. Jeżeli spojrzymy na 

statystyki pod kątem wieku dzieci możemy zauważyć pewne prawidłowości charakterystyczne dla 

różnych grup wiekowych. W 2012 r. wśród najmłodszych dzieci w wieku do 2 lat najczęściej 

stwierdzoną chorobą była alergia pokarmowa. Nieco starsze dzieci w wieku 3–4 lata najczęściej 

chorowały na dychawicę oskrzelową. Wśród dzieci w wieku 5–8 lat najwięcej było przypadków 

zniekształceń kręgosłupa, zaburzeń refrakcji i akomodacji oka oraz dychawicy oskrzelowej. 

Mimo że aktywność fizyczna ma duże znaczenie dla zdrowia dzieci to, w klubach sportowych 

regularnie ćwiczy niewielki odsetek z nich. Spośród ogółu chłopców w 2012 r., sport aktywnie 

uprawiało tylko 10%, a spośród dziewcząt mniej niż 5%. Większość aktywnie uprawiających sport 

(ponad 65%) ćwiczyło w uczniowskich i wyznaniowych klubach sportowych. Największą 

popularnością cieszyła się piłka nożna – wybierało ją niemal 32% ogółu ćwiczących.  

Najczęstszą rozrywką młodzieży było korzystanie z Internetu. W 2011 r. w ten sposób wolny czas 

spędzało, w zależności od płci i wieku, od 96 do 99% uczniów szkół ponadpodstawowych. Inną formą 

spędzania wolnego czasu były spotkania ze znajomymi np. w kawiarni czy centrum handlowym lub  

po prostu wspólny spacer. Czytanie książek dla przyjemności przegrywało z Internetem lub wyjściem 

do centrum handlowego. Po książkę częściej sięgały dziewczęta niż chłopcy. Co najmniej raz na 

tydzień książkę dla przyjemności czytało 36% dziewcząt i 18% chłopców z III klas gimnazjów oraz 32% 

dziewcząt i 14% chłopców z II klas szkół ponadgimnazjalnych. 

Opracowano na podstawie publikacji Dzieci w województwie mazowieckim 2008-2012. Publikacja 

dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Statystycznego w Warszawie pod linkiem: 

http://warszawa.stat.gov.pl/publikacje-i-foldery/inne-opracowania/dzieci-w-wojewodztwie-

mazowieckim-2008-2012,16,3.html 
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