






Przedmowa 

Urząd Statystyczny w Warszawie przekazuje Państwu publikację „Atlas 

powiatów i gmin województwa mazowieckiego”, która została pomyślana jako 

uzupełnienie zagadnień prezentowanych w publikacjach Urzędu w serii 

wydawniczej Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011. 

Na mapach i wykresach przedstawiono zjawiska i procesy, które dokonały się  

w okresie między ostatnimi spisami, tj. w latach 2002–2011, w takich obszarach 

tematycznych, jak: stan i struktura demograficzno-społeczna ludności, aktywność 

ekonomiczna ludności, bezrobocie, źródła utrzymania, migracje wewnętrzne  

i zagraniczne, gospodarstwa domowe i rodziny, mieszkania zamieszkane. 

Ponadto, w oparciu o dane spisów powszechnych przeprowadzonych w latach 

1950–2011, podjęto próbę zilustrowania przemian zachodzących w rozmieszczeniu 

i strukturze wiekowej ludności województwa mazowieckiego w dłuższej 

perspektywie czasowej. Graficzną prezentację zjawisk poprzedza komentarz 

analityczny. 

Oddając do rąk Państwa niniejsze opracowanie wyrażam nadzieję, że dostarczy 

ono interesujących informacji charakteryzujących gminy, powiaty, obszary 

miejskie i wiejskie województwa mazowieckiego z punktu widzenia zmian 

demograficzno-społecznych w ujęciu historycznym, a także pozwoli uchwycić 

perspektywy rozwojowe tych jednostek i środowisk. 

 
                            Dyrektor 
                        Urzędu Statystycznego  
                           w Warszawie 
 
                          Zofia Kozłowska 
 
Warszawa, grudzień 2014 r. 

Preface 

The Statistical Office in Warsaw presents to you the publication “Atlas of powiats 

and gminas of Mazowieckie voivodship", which was intended as a supplementation 

of issues presented in the Office’s publications in a series National Census of 

Population and Housing 2011.   

Maps and graphs show phenomena and processes, which took place in the period 

between the last two censuses, ie. in 2002–2011, including such themes as: size 

and demographic and social structure of the population, economic activity of the 

population, unemployment, sources of income, internal and external migrations, 

households and families, inhabited dwellings. Moreover, based on the results of 

censuses held in 1950–2011, the attempt was made to illustrate changes taking 

place in age distribution and structure of population in Mazowieckie voivodship 

in longer time perspective. Phenomena presented in graphs were preceded by 

analytical comment. 

Presenting you the publication, I hope it shall provide you with interesting 

information, which characterizes gminas, powiats, urban and rural areas of 

Mazowieckie voivodship from the demographic and social point of view in 

historical terms, as well as enables you to observe developmental perspective of 

these units and environments. 

 
                            Director 
                        of the Statistical Office  
                           in Warsaw 
 
                          Zofia Kozłowska 
 
Warsaw, December 2014 
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Wstęp 

Analiza zmian ludnościowych oparta na danych statystycznych odnoszą-

cych się do danej jednostki terytorialnej, dla której gromadzone są informa-

cje, niekiedy napotyka trudności. Zmiany podziału administracyjnego mają 

bowiem wpływ na bazę źródłową, ponieważ dane statystyczne zbierane są 

zgodnie z każdorazowymi podziałami terytorialnymi i tylko w niektórych 

przypadkach dokonywane są przeliczenia. W niniejszej publikacji wyniki 

spisów powszechnych przeprowadzonych w latach 1950, 1960, 1970, 1978  

i 1988 oraz wyniki badań bieżących z 1999 r. zaprezentowano w podziale 

administracyjnym z dnia 31 XII 1999 r. Wyniki spisów przeprowadzonych  

w latach 2002 i 2011 (z wyjątkiem informacji za 2002 r. dla powiatu grójec-
kiego i piaseczyńskiego) – zgodnie z podziałem terytorialnym obowiązują-

cym odpowiednio w dniu 31 XII 2002 r. i 1 I 2011 r.  

Dane dla 1999 r. (opracowane na podstawie wyników NSP 1988) przyjęto 

do analizy z uwagi na porównywalność podziału administracyjnego z latami 

wcześniejszymi. Dla umożliwienia porównania wyników dwóch ostatnich 

spisów na poziomie powiatów w przyjętych do obliczeń danych z NSP 2002 

uwzględniono – jeśli nie zaznaczono inaczej – wprowadzoną w 2003 r. 

zmianę administracyjną polegającą na wyłączeniu z powiatu grójeckiego  

i włączeniu do powiatu piaseczyńskiego gminy wiejskiej Tarczyn. Zmianie 
uległ również status gminy na miejsko-wiejski – wsi Tarczyn nadano prawa 

miejskie. W 2011 r. w województwie mazowieckim było 85 miast, tj. o jedno 

więcej niż w 2002 r. i o trzy więcej niż w 1999 r. A zatem analizując dane  

o liczbie ludności miejskiej i wiejskiej należy mieć na uwadze korekty w po-

dziale administracyjnym województwa, a także zmiany granic miast i wsi 

oraz ich wpływ na stany liczbowe ludności tych środowisk. Poza omówiony-

mi zmianami, w latach 2002–2011 utrzymywał się w miarę stabilny podział 

administracyjny. 

Rozwój i rozmieszczenie ludności 

Spisy ludności stanowią zazwyczaj główne źródło informacji o stanie  

i strukturze ludności według określonych cech, w określonym momencie, na 

określonym terytorium. A zatem aby analizować rozwój ludności na podsta-

wie statystyki stanów należy przyjąć wyniki co najmniej dwóch spisów po-

wszechnych. W tym rozdziale zmiany w liczbie ludności oraz tempo tych 

zmian przedstawiono w wieloletnich okresach między spisami z lat 1950  

i 1988 oraz 2002 i 2011, a także w okresie od spisu 1988 r. do 1999 r. 

Analizując dane ze spisów powszechnych w przyjętej retrospekcji można 

zaobserwować systematyczne zwiększanie się liczby ludności województwa 

mazowieckiego, przy czym przyrost populacji w początkowych okresach był 

dużo szybszy niż w końcowych. Zwraca uwagę niejednakowa dynamika 

liczby ludności w miastach i na wsi, a także regionalne zróżnicowanie oma-

wianego procesu.   

Poniższe zestawienie prezentuje rozwój liczby ludności oraz gęstość za-

ludnienia województwa mazowieckiego od połowy XX wieku: 

Data spisu Liczba ludności w tys. Liczba osób na 1 km2 
ogółem miasta wieś ogółem miasta wieś 

31 XII 1950 3303,0 1505,1 1797,8 93 712 54 
6 XII 1960 3958,2 2064,8 1893,4 111 976 57 
8 XII 1970 4357,2 2424,4 1932,9 122 1147 58 
6 XII 1978 4693,3 2824,3 1869,0 132 1336 56 
7 XII 1988 4997,8 3162,4 1835,4 140 1496 55 
20 V 2002 5124,0 3312,6 1811,4 144 1552 54 
31 III 2011 5268,7 3381,7 1886,9 148 1568 56 
 

W 1950 r. liczba ludności województwa wynosiła 3,3 mln osób, a gęstość 

zaludnienia – 93 osoby/km2. W 2011 r. było o 2,0 mln mieszkańców więcej, 

a na 1 km2 powierzchni przypadało o 55 osób więcej. W latach 1951–2011 

relatywny przyrost ludności województwa wyniósł blisko 60%, przy czym 

największy wzrost obserwowano w latach 50. XX wieku. W latach 1951– 

–1960 liczba ludności zwiększyła się o 655,3 tys., a przeciętna roczna dy-

namika wzrostu wyniosła 1,98%. Dużo wyższe tempo wzrostu liczby ludno-

ści obserwowano w Ostrołęce (4,62% rocznie) oraz w powiecie legionow-

skim (4,17%), a znacznie niższe w powiecie przysuskim i żuromińskim (po 

0,08%). Tylko w jednym powiecie (lipskim) odnotowano ubytek ludności – 

rocznie o 0,29%. Bardziej dynamicznie rozwijała się ludność miejska niż 

wiejska – roczne tempo przyrostu ludności wynosiło odpowiednio 3,72% 

wobec 0,53%. Tak szybki wzrost ludności miejskiej spowodował zmiany  

w strukturze ludności według miejsca zamieszkania. O ile według spisu  

z 1950 r. przeważali mieszkańcy wsi stanowiąc 54,4%, to już kolejny spis 

wykazał, że przewagę ma ludność miejska stanowiąca 52,2%. 

Kolejne dziesięciolecie (1961–1970) przyniosło spadek tempa rozwoju 

ludności województwa ogółem do 1,01% rocznie, ludności miejskiej – do 

1,74%, a ludności wiejskiej – do 0,21%. W dwunastu powiatach wartość 

wskaźnika była wyższa od przeciętnej dla województwa, przy czym najwyż-

sze tempo wzrostu liczby ludności odnotowano w Płocku (6,09%), a w dal-

szej kolejności w Ostrołęce (4,56%), Radomiu (2,24%) i Siedlcach (2,03%). 

Najsłabsze tempo przyrostu ludności miał powiat siedlecki (0,06% rocznie). 

W dziewięciu powiatach liczba ludności malała, a największy roczny spadek 

wystąpił w powiecie lipskim i białobrzeskim, gdzie wskaźnik przyjął wartość 

odpowiednio minus 0,68% i minus 0,62%.  

W latach 1971–1978 tempo rozwoju ludności nieznacznie spadło do 

0,96% rocznie, a regionalna dynamika rozwoju była jeszcze bardziej zróżni-

cowana. Nadal znacznie szybciej rozwijały się miasta grodzkie, w których 

tempo wzrostu liczby ludności kształtowało się od 1,93% w Warszawie do 

6,09% w Ostrołęce. Ponadto jeszcze tylko w trzech powiatach – kozienic-

kim, pruszkowskim i legionowskim – wartość wskaźnika była wyższa od 

przeciętnej dla województwa, przy czym znacznym tempem rozwoju ludno-

ści charakteryzował się jedynie powiat legionowski, gdzie średnioroczny 

wzrost wyniósł 3,31%. Najwolniej rozwijał się powiat grójecki (0,03% rocz-

nie). Powiatów, w których populacja zmniejszała się było już siedemnaście, 

a roczne tempo spadku zawierało się w przedziale od minus 0,05% w po-

wiecie pułtuskim do minus 0,70% w powiecie lipskim. W omawianym okresie 

międzyspisowym po raz pierwszy zmniejszeniu uległa liczba ludności wiej-

skiej, postępował natomiast rozwój ludności miast. Liczba ludności wiejskiej 

malała w tempie 0,41% rocznie, a liczba ludności miejskiej zwiększała się  

w tempie 2,06%. 

W ciągu kolejnej dekady (1979–1988) tempo przyrostu ludności woje-

wództwa obniżyło się do 0,65% rocznie. Ponownie odnotowano ubytek lud-

ności wiejskiej, przy czym tempo spadku było mniejsze niż w poprzednim 

okresie międzyspisowym i wyniosło minus 0,18% rocznie. Znacznie (do 

1,20%) obniżyła się dynamika rozwoju ludności miejskiej. Najszybciej rozwi-

jała się Ostrołęka (4,55%), Siedlce (3,69%) i powiat legionowski (2,55%),  

a najwolniej – powiat grodziski (0,01%), makowski (0,04%) oraz lipski i prza-

snyski (po 0,08% rocznie). W pięciu powiatach liczba ludności uległa 

zmniejszeniu – tempo spadku kształtowało się od minus 0,01% w powiecie 

przysuskim do minus 0,25% w powiecie płockim. 

W latach 1989–1999 liczba ludności województwa zwiększyła się o 72,1 tys. 

osób, co w wartościach względnych oznaczało niemal stagnację, bowiem 

przeciętny roczny wzrost wyniósł 0,13%. Drastycznie spadło tempo wzrostu 

liczby ludności miejskiej do poziomu 0,26% rocznie. Podobnie jak w po-

przednich okresach zmniejszała się liczba ludności wiejskiej, jednak roczne 

tempo spadku było mniejsze i wyniosło minus 0,10%. Zróżnicowanie prze-

strzenne dynamiki rozwoju liczby ludności było niewielkie. Najwyższe tempo 
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Wstęp 

Analiza zmian ludnościowych oparta na danych statystycznych odnoszą-

cych się do danej jednostki terytorialnej, dla której gromadzone są informa-

cje, niekiedy napotyka trudności. Zmiany podziału administracyjnego mają 

bowiem wpływ na bazę źródłową, ponieważ dane statystyczne zbierane są 

zgodnie z każdorazowymi podziałami terytorialnymi i tylko w niektórych 

przypadkach dokonywane są przeliczenia. W niniejszej publikacji wyniki 

spisów powszechnych przeprowadzonych w latach 1950, 1960, 1970, 1978  

i 1988 oraz wyniki badań bieżących z 1999 r. zaprezentowano w podziale 

administracyjnym z dnia 31 XII 1999 r. Wyniki spisów przeprowadzonych  

w latach 2002 i 2011 (z wyjątkiem informacji za 2002 r. dla powiatu grójec-
kiego i piaseczyńskiego) – zgodnie z podziałem terytorialnym obowiązują-

cym odpowiednio w dniu 31 XII 2002 r. i 1 I 2011 r.  

Dane dla 1999 r. (opracowane na podstawie wyników NSP 1988) przyjęto 

do analizy z uwagi na porównywalność podziału administracyjnego z latami 

wcześniejszymi. Dla umożliwienia porównania wyników dwóch ostatnich 

spisów na poziomie powiatów w przyjętych do obliczeń danych z NSP 2002 

uwzględniono – jeśli nie zaznaczono inaczej – wprowadzoną w 2003 r. 

zmianę administracyjną polegającą na wyłączeniu z powiatu grójeckiego  

i włączeniu do powiatu piaseczyńskiego gminy wiejskiej Tarczyn. Zmianie 
uległ również status gminy na miejsko-wiejski – wsi Tarczyn nadano prawa 

miejskie. W 2011 r. w województwie mazowieckim było 85 miast, tj. o jedno 

więcej niż w 2002 r. i o trzy więcej niż w 1999 r. A zatem analizując dane  

o liczbie ludności miejskiej i wiejskiej należy mieć na uwadze korekty w po-

dziale administracyjnym województwa, a także zmiany granic miast i wsi 

oraz ich wpływ na stany liczbowe ludności tych środowisk. Poza omówiony-

mi zmianami, w latach 2002–2011 utrzymywał się w miarę stabilny podział 

administracyjny. 

Rozwój i rozmieszczenie ludności 

Spisy ludności stanowią zazwyczaj główne źródło informacji o stanie  

i strukturze ludności według określonych cech, w określonym momencie, na 

określonym terytorium. A zatem aby analizować rozwój ludności na podsta-

wie statystyki stanów należy przyjąć wyniki co najmniej dwóch spisów po-

wszechnych. W tym rozdziale zmiany w liczbie ludności oraz tempo tych 

zmian przedstawiono w wieloletnich okresach między spisami z lat 1950  

i 1988 oraz 2002 i 2011, a także w okresie od spisu 1988 r. do 1999 r. 

Analizując dane ze spisów powszechnych w przyjętej retrospekcji można 

zaobserwować systematyczne zwiększanie się liczby ludności województwa 

mazowieckiego, przy czym przyrost populacji w początkowych okresach był 

dużo szybszy niż w końcowych. Zwraca uwagę niejednakowa dynamika 

liczby ludności w miastach i na wsi, a także regionalne zróżnicowanie oma-

wianego procesu.   

Poniższe zestawienie prezentuje rozwój liczby ludności oraz gęstość za-

ludnienia województwa mazowieckiego od połowy XX wieku: 

Data spisu Liczba ludności w tys. Liczba osób na 1 km2 
ogółem miasta wieś ogółem miasta wieś 

31 XII 1950 3303,0 1505,1 1797,8 93 712 54 
6 XII 1960 3958,2 2064,8 1893,4 111 976 57 
8 XII 1970 4357,2 2424,4 1932,9 122 1147 58 
6 XII 1978 4693,3 2824,3 1869,0 132 1336 56 
7 XII 1988 4997,8 3162,4 1835,4 140 1496 55 
20 V 2002 5124,0 3312,6 1811,4 144 1552 54 
31 III 2011 5268,7 3381,7 1886,9 148 1568 56 
 

W 1950 r. liczba ludności województwa wynosiła 3,3 mln osób, a gęstość 

zaludnienia – 93 osoby/km2. W 2011 r. było o 2,0 mln mieszkańców więcej, 

a na 1 km2 powierzchni przypadało o 55 osób więcej. W latach 1951–2011 

relatywny przyrost ludności województwa wyniósł blisko 60%, przy czym 

największy wzrost obserwowano w latach 50. XX wieku. W latach 1951– 

–1960 liczba ludności zwiększyła się o 655,3 tys., a przeciętna roczna dy-

namika wzrostu wyniosła 1,98%. Dużo wyższe tempo wzrostu liczby ludno-

ści obserwowano w Ostrołęce (4,62% rocznie) oraz w powiecie legionow-

skim (4,17%), a znacznie niższe w powiecie przysuskim i żuromińskim (po 

0,08%). Tylko w jednym powiecie (lipskim) odnotowano ubytek ludności – 

rocznie o 0,29%. Bardziej dynamicznie rozwijała się ludność miejska niż 

wiejska – roczne tempo przyrostu ludności wynosiło odpowiednio 3,72% 

wobec 0,53%. Tak szybki wzrost ludności miejskiej spowodował zmiany  

w strukturze ludności według miejsca zamieszkania. O ile według spisu  

z 1950 r. przeważali mieszkańcy wsi stanowiąc 54,4%, to już kolejny spis 

wykazał, że przewagę ma ludność miejska stanowiąca 52,2%. 

Kolejne dziesięciolecie (1961–1970) przyniosło spadek tempa rozwoju 

ludności województwa ogółem do 1,01% rocznie, ludności miejskiej – do 

1,74%, a ludności wiejskiej – do 0,21%. W dwunastu powiatach wartość 

wskaźnika była wyższa od przeciętnej dla województwa, przy czym najwyż-

sze tempo wzrostu liczby ludności odnotowano w Płocku (6,09%), a w dal-

szej kolejności w Ostrołęce (4,56%), Radomiu (2,24%) i Siedlcach (2,03%). 

Najsłabsze tempo przyrostu ludności miał powiat siedlecki (0,06% rocznie). 

W dziewięciu powiatach liczba ludności malała, a największy roczny spadek 

wystąpił w powiecie lipskim i białobrzeskim, gdzie wskaźnik przyjął wartość 

odpowiednio minus 0,68% i minus 0,62%.  

W latach 1971–1978 tempo rozwoju ludności nieznacznie spadło do 

0,96% rocznie, a regionalna dynamika rozwoju była jeszcze bardziej zróżni-

cowana. Nadal znacznie szybciej rozwijały się miasta grodzkie, w których 

tempo wzrostu liczby ludności kształtowało się od 1,93% w Warszawie do 

6,09% w Ostrołęce. Ponadto jeszcze tylko w trzech powiatach – kozienic-

kim, pruszkowskim i legionowskim – wartość wskaźnika była wyższa od 

przeciętnej dla województwa, przy czym znacznym tempem rozwoju ludno-

ści charakteryzował się jedynie powiat legionowski, gdzie średnioroczny 

wzrost wyniósł 3,31%. Najwolniej rozwijał się powiat grójecki (0,03% rocz-

nie). Powiatów, w których populacja zmniejszała się było już siedemnaście, 

a roczne tempo spadku zawierało się w przedziale od minus 0,05% w po-

wiecie pułtuskim do minus 0,70% w powiecie lipskim. W omawianym okresie 

międzyspisowym po raz pierwszy zmniejszeniu uległa liczba ludności wiej-

skiej, postępował natomiast rozwój ludności miast. Liczba ludności wiejskiej 

malała w tempie 0,41% rocznie, a liczba ludności miejskiej zwiększała się  

w tempie 2,06%. 

W ciągu kolejnej dekady (1979–1988) tempo przyrostu ludności woje-

wództwa obniżyło się do 0,65% rocznie. Ponownie odnotowano ubytek lud-

ności wiejskiej, przy czym tempo spadku było mniejsze niż w poprzednim 

okresie międzyspisowym i wyniosło minus 0,18% rocznie. Znacznie (do 

1,20%) obniżyła się dynamika rozwoju ludności miejskiej. Najszybciej rozwi-

jała się Ostrołęka (4,55%), Siedlce (3,69%) i powiat legionowski (2,55%),  

a najwolniej – powiat grodziski (0,01%), makowski (0,04%) oraz lipski i prza-

snyski (po 0,08% rocznie). W pięciu powiatach liczba ludności uległa 

zmniejszeniu – tempo spadku kształtowało się od minus 0,01% w powiecie 

przysuskim do minus 0,25% w powiecie płockim. 

W latach 1989–1999 liczba ludności województwa zwiększyła się o 72,1 tys. 

osób, co w wartościach względnych oznaczało niemal stagnację, bowiem 

przeciętny roczny wzrost wyniósł 0,13%. Drastycznie spadło tempo wzrostu 

liczby ludności miejskiej do poziomu 0,26% rocznie. Podobnie jak w po-

przednich okresach zmniejszała się liczba ludności wiejskiej, jednak roczne 

tempo spadku było mniejsze i wyniosło minus 0,10%. Zróżnicowanie prze-

strzenne dynamiki rozwoju liczby ludności było niewielkie. Najwyższe tempo 
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wzrostu odnotowano w Ostrołęce (1,44% rocznie), a największy ubytek  

w powiecie lipskim (minus 0,39%). Regres liczby ludności wystąpił w dzie-

więciu powiatach, w tym w Warszawie (minus 0,23%). 

Rozwój ludności miejskiej i wiejskiej w latach 1950–2011 

 

W ostatnim okresie międzyspisowym (2002–2011) na przeważających 

obszarach województwa obserwowany był regres lub stagnacja w zakresie 

liczby ludności, przy jednoczesnym wyraźnym rozwoju obszarów podmiej-

skich dużych miast. Wystąpiły znaczące zmiany w rozwoju ludności na ob-

szarach miejskich i wiejskich. Przeciętne roczne tempo wzrostu liczby lud-

ności miejskiej osiągnęło wartość 0,23% i w porównaniu z analizowanymi 

dotychczas okresami było najniższe, zaś liczba ludności wiejskiej systema-

tycznie zwiększała się, a jej roczne tempo przyrostu wyniosło 0,47%. Dyna-

mika rozwoju ludności województwa ogółem ukształtowała się na poziomie 

0,31% rocznie. Powiatów, w których populacja zmniejszała się było siedem-

naście, a roczne tempo spadku zawierało się w przedziale od minus 0,02% 

w powiecie ciechanowskim do minus 0,70% w powiecie lipskim. W kolejnych 

dziewiętnastu powiatach roczne tempo przyrostu nie przekroczyło 0,75%. 

Spośród pięciu miast grodzkich aż w czterech odnotowano ubytek ludności, 

a w jednym niemal stagnację. I tak: w Radomiu roczne tempo spadku wy-

niosło minus 0,41%, w Płocku – minus 0,33%, w Ostrołęce – minus 0,13%  

i w Siedlcach – minus 0,04%; w Warszawie liczba ludności zwiększała się  

w tempie 0,08% rocznie. Rozwijały się natomiast powiaty okalające te 

ośrodki, przy czym najszybciej powiaty położone w pobliżu Warszawy. Naj-

wyższą dynamikę wzrostu liczby ludności miał powiat piaseczyński (2,64% 

rocznie), a następnie powiat legionowski (1,90%), grodziski (1,70%), woło-

miński (1,47%), warszawski zachodni (1,37%) i pruszkowski (1,00%).  

W dniu spisu z 2011 r. w województwie mazowieckim mieszkało 5,3 mln 

osób, a na 1 km2 przypadało 148 osób. W miastach mieszkało 3,4 mln osób, 

tj. ponad dwukrotnie więcej niż w końcu 1950 r. Liczba ludności wiejskiej  

w omawianym okresie zwiększyła się o 5,0%, ale jej udział w ogólnej liczbie 

ludności województwa zmniejszył się o 18,6 p. proc. (do 35,8%). Pod wzglę-

dem liczby ludności województwo mazowieckie cały czas zajmuje pierwszą 

lokatę w kraju z ponad 13% udziałem. 

Na ocenę rozwoju ludności i zmian w jej rozmieszczeniu – poza śledze-

niem zmian średniorocznego tempa przyrostu ludności w kolejnych deka-

dach XX i XXI wieku – pozwala także obserwacja zmian w gęstości zalud-

nienia.  

Rozkład gęstości zaludnienia według powiatów w 2011 r. znacznie różni 
się od rozkładu z 1950 r. Zawsze najbardziej zaludnionym powiatem była 

Warszawa, a najmniej – powiat ostrołęcki. W połowie XX wieku gęstość za-

ludnienia w stolicy wynosiła 1689 osób/km2, a ponad 60 lat później – 3288 

osób/km2 (najwięcej w 1988 r. – 3351). W tym samym czasie w powiecie 

ostrołęckim omawiany wskaźnik utrzymywał się na poziomie od 39 do 42 

osób/km2. Jak wynika z powyższego w 1950 r. Warszawa była 43 razy bardziej 

zaludniona niż powiat ostrołęcki, a w 2011 r. – 78 razy bardziej (w 1988 r. – 

86). Oprócz Warszawy do najgęściej zaludnionych powiatów należą miasta 

grodzkie, gdzie w 2011 r. na 1 km2 przypadało od 1415 osób w Płocku do 
2396 w Siedlcach. W analizowanym okresie najszybciej zaludniała się 

Ostrołęka – w latach 1950–2011 wskaźnik gęstości wzrósł ponad pięciokrot-

nie (z 359 do 1871 osób/km2). Warto dodać, że od początku XXI wieku dwa 

duże miasta – Radom i Płock – wyludniają się. Potwierdzają to również wy-

niki dwóch ostatnich spisów – w Radomiu w latach 2002–2011 wskaźnik 

obniżył się o 77 osób/km2, a w Płocku o 43 osoby/km2. Wśród powiatów 

ziemskich najgęściej zaludniony jest pruszkowski – w 2011 r. na 1 km2 przy-

padało tu 626 osób, a w 1950 r. 294 osoby. Warto zauważyć, że wśród po-

wiatów ziemskich sześć notowało gęstość zaludnienia powyżej 200 osób/km2 
(o pięć więcej niż w 1950 r.). Wszystkie te powiaty otaczają Warszawę. Pro-

ces koncentracji przestrzennej ludności wokół stolicy potwierdza również 

fakt, że większość powiatów o gęstości zaludnienia od 100 do 200 osób/km2 

położona jest w jej pobliżu. Kolejne spisy ludności wskazywały natomiast, że 

najrzadziej zaludnione (poniżej 50 osób/km2) były zawsze trzy powiaty na 

północy województwa (ostrołęcki, przasnyski i makowski) i jeden na wscho-

dzie (łosicki). W 2011 r. dołączył do nich kolejny powiat – lipski położony na 

południu województwa.  

Sieć osadnicza 

Według stanu w dniu 1 I 2011 r. sieć osadniczą województwa mazowiec-

kiego tworzyło 85 miast i 8601 miejscowości wiejskich (tj. 7837 wsi oraz 764 

kolonii i osad)1. Wszystkie te jednostki położone są w 42 powiatach, w gra-

nicach administracyjnych 314 gmin, z których 35 ma charakter wyłącznie 

miejski, 229 – wyłącznie wiejski, a 50 – miejsko-wiejski. Z ogółu miast 5 ma 

status miasta na prawach powiatu, a 33 – miasta powiatowego.  

W grupie gmin o największej liczbie ludności (ponad 100 tys.) występują 

trzy jednostki, mające wyłącznie charakter miejski. Najbardziej ludna gmina 

miejsko-wiejska to Piaseczno w powiecie piaseczyńskim (72,2 tys. miesz-

kańców), a wiejska to Raszyn w powiecie pruszkowskim (21,1 tys.). Naj-

mniejszymi gminami, o liczbie mieszkańców poniżej 2 tys., są dwie gminy 

(obie o charakterze wyłącznie wiejskim) – Młynarze w powiecie makowskim 

(1772 mieszkańców) i Szulborze Wielkie w powiecie ostrowskim (1828).  

Największym miastem regionu, a zarazem stolicą kraju i ośrodkiem me-

tropolitalnym rangi europejskiej jest Warszawa (1700,6 tys. mieszkańców). 

Jej dominację wśród pozostałych miast województwa potwierdza chociażby 

stosunek liczby ludności kolejnego co do wielkości miasta (Radomia) do 

liczby ludności stolicy, który ukształtował się na poziomie 0,13. Poza War-

szawą do znaczących ośrodków miejskich należą miasta na prawach powia-

tu, tj. Radom (221,3 tys. ludności), Płock (124,6 tys.), Siedlce (76,3 tys.)  
                                                           
1 Nazwy „miejscowości wiejskie” i „wieś” używane są zamiennie. 
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wzrostu odnotowano w Ostrołęce (1,44% rocznie), a największy ubytek  

w powiecie lipskim (minus 0,39%). Regres liczby ludności wystąpił w dzie-

więciu powiatach, w tym w Warszawie (minus 0,23%). 

Rozwój ludności miejskiej i wiejskiej w latach 1950–2011 

 

W ostatnim okresie międzyspisowym (2002–2011) na przeważających 

obszarach województwa obserwowany był regres lub stagnacja w zakresie 

liczby ludności, przy jednoczesnym wyraźnym rozwoju obszarów podmiej-

skich dużych miast. Wystąpiły znaczące zmiany w rozwoju ludności na ob-

szarach miejskich i wiejskich. Przeciętne roczne tempo wzrostu liczby lud-

ności miejskiej osiągnęło wartość 0,23% i w porównaniu z analizowanymi 

dotychczas okresami było najniższe, zaś liczba ludności wiejskiej systema-

tycznie zwiększała się, a jej roczne tempo przyrostu wyniosło 0,47%. Dyna-

mika rozwoju ludności województwa ogółem ukształtowała się na poziomie 

0,31% rocznie. Powiatów, w których populacja zmniejszała się było siedem-

naście, a roczne tempo spadku zawierało się w przedziale od minus 0,02% 

w powiecie ciechanowskim do minus 0,70% w powiecie lipskim. W kolejnych 

dziewiętnastu powiatach roczne tempo przyrostu nie przekroczyło 0,75%. 

Spośród pięciu miast grodzkich aż w czterech odnotowano ubytek ludności, 

a w jednym niemal stagnację. I tak: w Radomiu roczne tempo spadku wy-

niosło minus 0,41%, w Płocku – minus 0,33%, w Ostrołęce – minus 0,13%  

i w Siedlcach – minus 0,04%; w Warszawie liczba ludności zwiększała się  

w tempie 0,08% rocznie. Rozwijały się natomiast powiaty okalające te 

ośrodki, przy czym najszybciej powiaty położone w pobliżu Warszawy. Naj-

wyższą dynamikę wzrostu liczby ludności miał powiat piaseczyński (2,64% 

rocznie), a następnie powiat legionowski (1,90%), grodziski (1,70%), woło-

miński (1,47%), warszawski zachodni (1,37%) i pruszkowski (1,00%).  

W dniu spisu z 2011 r. w województwie mazowieckim mieszkało 5,3 mln 

osób, a na 1 km2 przypadało 148 osób. W miastach mieszkało 3,4 mln osób, 

tj. ponad dwukrotnie więcej niż w końcu 1950 r. Liczba ludności wiejskiej  

w omawianym okresie zwiększyła się o 5,0%, ale jej udział w ogólnej liczbie 

ludności województwa zmniejszył się o 18,6 p. proc. (do 35,8%). Pod wzglę-

dem liczby ludności województwo mazowieckie cały czas zajmuje pierwszą 

lokatę w kraju z ponad 13% udziałem. 

Na ocenę rozwoju ludności i zmian w jej rozmieszczeniu – poza śledze-

niem zmian średniorocznego tempa przyrostu ludności w kolejnych deka-

dach XX i XXI wieku – pozwala także obserwacja zmian w gęstości zalud-

nienia.  

Rozkład gęstości zaludnienia według powiatów w 2011 r. znacznie różni 
się od rozkładu z 1950 r. Zawsze najbardziej zaludnionym powiatem była 

Warszawa, a najmniej – powiat ostrołęcki. W połowie XX wieku gęstość za-

ludnienia w stolicy wynosiła 1689 osób/km2, a ponad 60 lat później – 3288 

osób/km2 (najwięcej w 1988 r. – 3351). W tym samym czasie w powiecie 

ostrołęckim omawiany wskaźnik utrzymywał się na poziomie od 39 do 42 

osób/km2. Jak wynika z powyższego w 1950 r. Warszawa była 43 razy bardziej 

zaludniona niż powiat ostrołęcki, a w 2011 r. – 78 razy bardziej (w 1988 r. – 

86). Oprócz Warszawy do najgęściej zaludnionych powiatów należą miasta 

grodzkie, gdzie w 2011 r. na 1 km2 przypadało od 1415 osób w Płocku do 
2396 w Siedlcach. W analizowanym okresie najszybciej zaludniała się 

Ostrołęka – w latach 1950–2011 wskaźnik gęstości wzrósł ponad pięciokrot-

nie (z 359 do 1871 osób/km2). Warto dodać, że od początku XXI wieku dwa 

duże miasta – Radom i Płock – wyludniają się. Potwierdzają to również wy-

niki dwóch ostatnich spisów – w Radomiu w latach 2002–2011 wskaźnik 

obniżył się o 77 osób/km2, a w Płocku o 43 osoby/km2. Wśród powiatów 

ziemskich najgęściej zaludniony jest pruszkowski – w 2011 r. na 1 km2 przy-

padało tu 626 osób, a w 1950 r. 294 osoby. Warto zauważyć, że wśród po-

wiatów ziemskich sześć notowało gęstość zaludnienia powyżej 200 osób/km2 
(o pięć więcej niż w 1950 r.). Wszystkie te powiaty otaczają Warszawę. Pro-

ces koncentracji przestrzennej ludności wokół stolicy potwierdza również 

fakt, że większość powiatów o gęstości zaludnienia od 100 do 200 osób/km2 

położona jest w jej pobliżu. Kolejne spisy ludności wskazywały natomiast, że 

najrzadziej zaludnione (poniżej 50 osób/km2) były zawsze trzy powiaty na 

północy województwa (ostrołęcki, przasnyski i makowski) i jeden na wscho-

dzie (łosicki). W 2011 r. dołączył do nich kolejny powiat – lipski położony na 

południu województwa.  

Sieć osadnicza 

Według stanu w dniu 1 I 2011 r. sieć osadniczą województwa mazowiec-

kiego tworzyło 85 miast i 8601 miejscowości wiejskich (tj. 7837 wsi oraz 764 

kolonii i osad)1. Wszystkie te jednostki położone są w 42 powiatach, w gra-

nicach administracyjnych 314 gmin, z których 35 ma charakter wyłącznie 

miejski, 229 – wyłącznie wiejski, a 50 – miejsko-wiejski. Z ogółu miast 5 ma 

status miasta na prawach powiatu, a 33 – miasta powiatowego.  

W grupie gmin o największej liczbie ludności (ponad 100 tys.) występują 

trzy jednostki, mające wyłącznie charakter miejski. Najbardziej ludna gmina 

miejsko-wiejska to Piaseczno w powiecie piaseczyńskim (72,2 tys. miesz-

kańców), a wiejska to Raszyn w powiecie pruszkowskim (21,1 tys.). Naj-

mniejszymi gminami, o liczbie mieszkańców poniżej 2 tys., są dwie gminy 

(obie o charakterze wyłącznie wiejskim) – Młynarze w powiecie makowskim 

(1772 mieszkańców) i Szulborze Wielkie w powiecie ostrowskim (1828).  

Największym miastem regionu, a zarazem stolicą kraju i ośrodkiem me-

tropolitalnym rangi europejskiej jest Warszawa (1700,6 tys. mieszkańców). 

Jej dominację wśród pozostałych miast województwa potwierdza chociażby 

stosunek liczby ludności kolejnego co do wielkości miasta (Radomia) do 

liczby ludności stolicy, który ukształtował się na poziomie 0,13. Poza War-

szawą do znaczących ośrodków miejskich należą miasta na prawach powia-

tu, tj. Radom (221,3 tys. ludności), Płock (124,6 tys.), Siedlce (76,3 tys.)  
                                                           
1 Nazwy „miejscowości wiejskie” i „wieś” używane są zamiennie. 
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i Ostrołęka (53,6 tys.). Największe miasta powiatowe to Pruszków (58,1 tys. 

mieszkańców) i Legionowo (53,5 tys.), natomiast największe miasta położo-

ne w gminach miejsko--wiejskich to Piaseczno (42,4 tys.) oraz Wołomin 

(37,4 tys.). Najmniejszym miastem województwa są Wyśmierzyce w powie-

cie białobrzeskim (910 mieszkańców). 

W przestrzennej lokalizacji miast zwraca uwagę fakt centralnego położe-

nia stolicy województwa, regularnego rozmieszczenia miast na prawach 

powiatu, oraz to, że większość pozostałych miast położona jest w pobliżu 

Warszawy. Charakterystyczne jest również to, że w bezpośredniej bliskości 

Warszawy, a także innych większych miast, występuje największa gęstość 

osadnictwa wiejskiego i największa przeciętna wielkość wsi. 

Największą gęstość miejscowości wiejskich odnotowano w powiecie ży-

rardowskim – na obszarze wiejskim gminy miejsko-wiejskiej Mszczonów na 

100 km2 przypadało 47 takich miejscowości. Najwięcej ludności (ponad 

1000) na 1 wieś przypadało natomiast w gminach wiejskich powiatu war-

szawskiego zachodniego, pruszkowskiego i legionowskiego, i tak: w gminie 

Izabelin było to 1277 osób, w gminach Michałowice i Raszyn – odpowiednio 

1197 i 1109, a w gminie Jabłonna – 1174.  

Najmniejszą gęstością osadnictwa wiejskiego i najmniejszą przeciętną 

wielkością miejscowości wiejskiej charakteryzują się na ogół obszary poło-

żone wzdłuż granicy północnej i wschodniej województwa. Najmniejsza licz-

ba wsi na 100 km2 (9) wystąpiła w gminie wiejskiej Łyse w powiecie ostro-

łęckim, a najmniej ludności na 1 wieś (56) przypadało w gminie miejsko- 

-wiejskiej Brok w powiecie ostrowskim. Gmin, w których na 1 miejscowość 

wiejską przypadało nie więcej niż 100 osób było dziesięć, a gmin, w których 

w 1 wsi mieszkało przeciętnie co najmniej 250 osób było osiemdziesiąt pięć. 

Miasta i gminy według liczby ludności  

Wyszczególnienie 2002 2011 
2002 2011 2002 2011 

ludność 
w tys. w odsetkach 

O g ó ł e m ..............  x x 5124,0 5268,7 100,0 100,0 

 liczba miast ludność miejska 

Miasta ..................... 84 85 3312,6 3381,7 64,6 64,2 
o liczbie ludności:       

poniżej 2000 ............  4 4 6,6 6,7 0,1 0,1 
    2000—    4999 .....  20 21 68,5 74,7 1,3 1,4 
    5000—    9999 .....  13 12 91,2 87,6 1,8 1,7 
  10000—  19999 .....  23 25 347,7 395,6 6,8 7,5 
  20000—  49999 .....  17 16 515,6 529,1 10,1 10,0 
  50000—  99999 .....  4 4 235,8 241,6 4,6 4,6 
100000—199999 .....  1 1 128,4 124,6 2,5 2,4 
200000—499999 .....  1 1 229,7 221,3 4,5 4,2 
500000 i więcej ........  1 1 1689,2 1700,6 33,0 32,3 

 liczba gmin a ludność wiejska 

Gminy ..................... 279 279 1811,4 1886,9 35,4 35,8 
o liczbie ludności:       

poniżej 2000 ............  4 5 6,4 8,3 0,1 0,2 
  2000—4999 ...........  97 92 393,3 364,1 7,7 6,9 
  5000—6999 ...........  79 79 469,0 462,8 9,2 8,8 
  7000—9999 ...........  66 61 538,9 501,7 10,5 9,5 
10000 i więcej ..........  33 42 403,8 550,1 7,9 10,4 

a Wiejskich i miejsko-wiejskich. 

 
W latach 2002–2011 liczba ludności województwa mazowieckiego 

zwiększyła się o 144,6 tys. osób, przy czym mieszkańców miast było więcej  

o 69,1 tys., a mieszkańców wsi – o 75,5 tys. Udział ludności miejskiej 

zmniejszył się o 0,4 p. proc. do 64,2%. Jest to wynikiem zmiany kierunku 

oraz tempa rozwoju liczby ludności na wsi i stagnacji w miastach. Należy 

dodać, że chociaż w 2003 r. przybyło jedno miasto (wsi Tarczyn nadano 

prawa miejskie), to nastąpiło odwrócenie się tendencji w zakresie dynamiki 

przyrostu rzeczywistego ludności miejskiej i wiejskiej. 

Omówione powyżej procesy były zróżnicowane przestrzennie, przy czym 

z tytułu zmian administracyjnych analizie nie poddano informacji dla miasta 

Tarczyna oraz obszaru wiejskiego gminy miejsko-wiejskiej Tarczyn. 

Do największych miast województwa (liczących co najmniej 100 tys. 

mieszkańców) należy Warszawa, Radom i Płock, w których według danych 

spisu z 2011 r. mieszkało łącznie 2046,5 tys. osób. W porównaniu z 2002 r. 

ludność Warszawy nieznacznie się zwiększyła (o 0,7%), a ludność Radomia 

i Płocka zmniejszyła się odpowiednio o 3,7% i o 3,0%. Największy relatywny 

przyrost ludności w okresie między ostatnimi spisami wystąpił w trzech mia-

stach powiatu wołomińskiego oraz po jednym w powiecie piaseczyńskim  

i warszawskim zachodnim – w Radzyminie liczba mieszkańców zwiększyła 

się o 34,5%, w Ząbkach – o 32,0%, w Markach – o 28,7%, w Piasecznie  

o 28,3% i w Ożarowie Mazowieckim o 26,6%. Ponadto w ośmiu miastach 

położonych w pobliżu Warszawy przyrost ludności zawierał się w przedziale 

od 10,2% do 16,5% (Brwinów, Grójec, Serock, Grodzisk Mazowiecki, Hali-

nów, Łomianki, Józefów i Kobyłka). W trzydziestu dwóch miastach przyrost 

liczby ludności nie przekroczył 5%, natomiast w dwudziestu trzech – wystą-

pił ubytek. W ujęciu względnym największy spadek liczby mieszkańców  

(o 3,9%) odnotowano w mieście Karczew (powiat otwocki). 

Liczba ludności wiejskiej w porównaniu z 2002 r. zwiększyła się o 4,2%. 

Zarówno w ujęciu bezwzględnym, jak i względnym najwięcej mieszkańców 

wsi przybyło w dwóch gminach powiatu piaseczyńskiego i jednej gminie po-

wiatu legionowskiego. W powiecie piaseczyńskim w gminie miejsko-wiejskiej 

Piaseczno liczba ludności wiejskiej zwiększyła się o 8,4 tys. osób (o 39,2%),  

a w gminie wiejskiej Lesznowola o 7,1 tys. (o 51,8%). Tym samym populacja 

mieszkańców wsi w gminie Piaseczno zwiększyła się z 21,4 tys. w 2002 r. do 

29,8 tys. w 2011 r., a liczba mieszkańców wsi w gminie Lesznowola zwięk-

szyła się odpowiednio z 13,7 tys. do 20,8 tys. Największy relatywny przyrost 

ludności (o 60,7%) wystąpił w gminie wiejskiej Jabłonna (powiat legionow-

ski). W 2011 r. w miejscowościach wiejskich tej gminy mieszkało o 6,2 tys. 

osób więcej niż w 2002 r., tj. 16,4 tys. wobec 10,2 tys. Zwiększenie liczby 

ludności wiejskiej o co najmniej 10% odnotowano łącznie w trzydziestu 

dziewięciu gminach wiejskich i miejsko-wiejskich, przy czym względny przy-

rost na poziomie co najmniej 20% wystąpił w trzynastu z nich. Regres  

w zakresie ludności wiejskiej dotyczył ponad połowy omawianych gmin 

(146). Największy relatywny ubytek ludności (zawierający się w przedziale 

od 13,6% do 14,8%) odnotowano w trzech gminach wiejskich, tj. Mirów (po-

wiat szydłowiecki), Nur (powiat ostrowski) i Solec nad Wisłą (powiat lipski). 

Ponadto względny ubytek ludności wiejskiej na poziomie co najmniej 5% 

wystąpił jeszcze w dwudziestu pięciu gminach.  

Struktura ludności według płci  

Jednym z podstawowych mierników badających strukturę ludności we-

dług płci (oprócz udziału mężczyzn i kobiet w badanej populacji) jest współ-

czynnik feminizacji, który określa liczbę kobiet przypadającą na 100 męż-

czyzn. W niniejszej publikacji do przedstawienia przemian oraz obecnego 

stanu demograficznego w zakresie proporcji płci na różnych poziomach 

podziału terytorialnego województwa mazowieckiego posłużono się właśnie 

tą miarą.  

Na stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn ogółem, w miastach i na 

wsi, a także w poszczególnych grupach wieku wpływają zarówno naturalne 

procesy biologiczne, jak i przepływy migracyjne. Do pierwszej grupy czynni-

ków należą m.in. stale występująca wśród noworodków przewaga liczby 
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i Ostrołęka (53,6 tys.). Największe miasta powiatowe to Pruszków (58,1 tys. 

mieszkańców) i Legionowo (53,5 tys.), natomiast największe miasta położo-

ne w gminach miejsko--wiejskich to Piaseczno (42,4 tys.) oraz Wołomin 

(37,4 tys.). Najmniejszym miastem województwa są Wyśmierzyce w powie-

cie białobrzeskim (910 mieszkańców). 

W przestrzennej lokalizacji miast zwraca uwagę fakt centralnego położe-

nia stolicy województwa, regularnego rozmieszczenia miast na prawach 

powiatu, oraz to, że większość pozostałych miast położona jest w pobliżu 

Warszawy. Charakterystyczne jest również to, że w bezpośredniej bliskości 

Warszawy, a także innych większych miast, występuje największa gęstość 

osadnictwa wiejskiego i największa przeciętna wielkość wsi. 

Największą gęstość miejscowości wiejskich odnotowano w powiecie ży-

rardowskim – na obszarze wiejskim gminy miejsko-wiejskiej Mszczonów na 

100 km2 przypadało 47 takich miejscowości. Najwięcej ludności (ponad 

1000) na 1 wieś przypadało natomiast w gminach wiejskich powiatu war-

szawskiego zachodniego, pruszkowskiego i legionowskiego, i tak: w gminie 

Izabelin było to 1277 osób, w gminach Michałowice i Raszyn – odpowiednio 

1197 i 1109, a w gminie Jabłonna – 1174.  

Najmniejszą gęstością osadnictwa wiejskiego i najmniejszą przeciętną 

wielkością miejscowości wiejskiej charakteryzują się na ogół obszary poło-

żone wzdłuż granicy północnej i wschodniej województwa. Najmniejsza licz-

ba wsi na 100 km2 (9) wystąpiła w gminie wiejskiej Łyse w powiecie ostro-

łęckim, a najmniej ludności na 1 wieś (56) przypadało w gminie miejsko- 

-wiejskiej Brok w powiecie ostrowskim. Gmin, w których na 1 miejscowość 

wiejską przypadało nie więcej niż 100 osób było dziesięć, a gmin, w których 

w 1 wsi mieszkało przeciętnie co najmniej 250 osób było osiemdziesiąt pięć. 

Miasta i gminy według liczby ludności  

Wyszczególnienie 2002 2011 
2002 2011 2002 2011 

ludność 
w tys. w odsetkach 

O g ó ł e m ..............  x x 5124,0 5268,7 100,0 100,0 

 liczba miast ludność miejska 

Miasta ..................... 84 85 3312,6 3381,7 64,6 64,2 
o liczbie ludności:       

poniżej 2000 ............  4 4 6,6 6,7 0,1 0,1 
    2000—    4999 .....  20 21 68,5 74,7 1,3 1,4 
    5000—    9999 .....  13 12 91,2 87,6 1,8 1,7 
  10000—  19999 .....  23 25 347,7 395,6 6,8 7,5 
  20000—  49999 .....  17 16 515,6 529,1 10,1 10,0 
  50000—  99999 .....  4 4 235,8 241,6 4,6 4,6 
100000—199999 .....  1 1 128,4 124,6 2,5 2,4 
200000—499999 .....  1 1 229,7 221,3 4,5 4,2 
500000 i więcej ........  1 1 1689,2 1700,6 33,0 32,3 

 liczba gmin a ludność wiejska 

Gminy ..................... 279 279 1811,4 1886,9 35,4 35,8 
o liczbie ludności:       

poniżej 2000 ............  4 5 6,4 8,3 0,1 0,2 
  2000—4999 ...........  97 92 393,3 364,1 7,7 6,9 
  5000—6999 ...........  79 79 469,0 462,8 9,2 8,8 
  7000—9999 ...........  66 61 538,9 501,7 10,5 9,5 
10000 i więcej ..........  33 42 403,8 550,1 7,9 10,4 

a Wiejskich i miejsko-wiejskich. 

 
W latach 2002–2011 liczba ludności województwa mazowieckiego 

zwiększyła się o 144,6 tys. osób, przy czym mieszkańców miast było więcej  

o 69,1 tys., a mieszkańców wsi – o 75,5 tys. Udział ludności miejskiej 

zmniejszył się o 0,4 p. proc. do 64,2%. Jest to wynikiem zmiany kierunku 

oraz tempa rozwoju liczby ludności na wsi i stagnacji w miastach. Należy 

dodać, że chociaż w 2003 r. przybyło jedno miasto (wsi Tarczyn nadano 

prawa miejskie), to nastąpiło odwrócenie się tendencji w zakresie dynamiki 

przyrostu rzeczywistego ludności miejskiej i wiejskiej. 

Omówione powyżej procesy były zróżnicowane przestrzennie, przy czym 

z tytułu zmian administracyjnych analizie nie poddano informacji dla miasta 

Tarczyna oraz obszaru wiejskiego gminy miejsko-wiejskiej Tarczyn. 

Do największych miast województwa (liczących co najmniej 100 tys. 

mieszkańców) należy Warszawa, Radom i Płock, w których według danych 

spisu z 2011 r. mieszkało łącznie 2046,5 tys. osób. W porównaniu z 2002 r. 

ludność Warszawy nieznacznie się zwiększyła (o 0,7%), a ludność Radomia 

i Płocka zmniejszyła się odpowiednio o 3,7% i o 3,0%. Największy relatywny 

przyrost ludności w okresie między ostatnimi spisami wystąpił w trzech mia-

stach powiatu wołomińskiego oraz po jednym w powiecie piaseczyńskim  

i warszawskim zachodnim – w Radzyminie liczba mieszkańców zwiększyła 

się o 34,5%, w Ząbkach – o 32,0%, w Markach – o 28,7%, w Piasecznie  

o 28,3% i w Ożarowie Mazowieckim o 26,6%. Ponadto w ośmiu miastach 

położonych w pobliżu Warszawy przyrost ludności zawierał się w przedziale 

od 10,2% do 16,5% (Brwinów, Grójec, Serock, Grodzisk Mazowiecki, Hali-

nów, Łomianki, Józefów i Kobyłka). W trzydziestu dwóch miastach przyrost 

liczby ludności nie przekroczył 5%, natomiast w dwudziestu trzech – wystą-

pił ubytek. W ujęciu względnym największy spadek liczby mieszkańców  

(o 3,9%) odnotowano w mieście Karczew (powiat otwocki). 

Liczba ludności wiejskiej w porównaniu z 2002 r. zwiększyła się o 4,2%. 

Zarówno w ujęciu bezwzględnym, jak i względnym najwięcej mieszkańców 

wsi przybyło w dwóch gminach powiatu piaseczyńskiego i jednej gminie po-

wiatu legionowskiego. W powiecie piaseczyńskim w gminie miejsko-wiejskiej 

Piaseczno liczba ludności wiejskiej zwiększyła się o 8,4 tys. osób (o 39,2%),  

a w gminie wiejskiej Lesznowola o 7,1 tys. (o 51,8%). Tym samym populacja 

mieszkańców wsi w gminie Piaseczno zwiększyła się z 21,4 tys. w 2002 r. do 

29,8 tys. w 2011 r., a liczba mieszkańców wsi w gminie Lesznowola zwięk-

szyła się odpowiednio z 13,7 tys. do 20,8 tys. Największy relatywny przyrost 

ludności (o 60,7%) wystąpił w gminie wiejskiej Jabłonna (powiat legionow-

ski). W 2011 r. w miejscowościach wiejskich tej gminy mieszkało o 6,2 tys. 

osób więcej niż w 2002 r., tj. 16,4 tys. wobec 10,2 tys. Zwiększenie liczby 

ludności wiejskiej o co najmniej 10% odnotowano łącznie w trzydziestu 

dziewięciu gminach wiejskich i miejsko-wiejskich, przy czym względny przy-

rost na poziomie co najmniej 20% wystąpił w trzynastu z nich. Regres  

w zakresie ludności wiejskiej dotyczył ponad połowy omawianych gmin 

(146). Największy relatywny ubytek ludności (zawierający się w przedziale 

od 13,6% do 14,8%) odnotowano w trzech gminach wiejskich, tj. Mirów (po-

wiat szydłowiecki), Nur (powiat ostrowski) i Solec nad Wisłą (powiat lipski). 

Ponadto względny ubytek ludności wiejskiej na poziomie co najmniej 5% 

wystąpił jeszcze w dwudziestu pięciu gminach.  

Struktura ludności według płci  

Jednym z podstawowych mierników badających strukturę ludności we-

dług płci (oprócz udziału mężczyzn i kobiet w badanej populacji) jest współ-

czynnik feminizacji, który określa liczbę kobiet przypadającą na 100 męż-

czyzn. W niniejszej publikacji do przedstawienia przemian oraz obecnego 

stanu demograficznego w zakresie proporcji płci na różnych poziomach 

podziału terytorialnego województwa mazowieckiego posłużono się właśnie 

tą miarą.  

Na stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn ogółem, w miastach i na 

wsi, a także w poszczególnych grupach wieku wpływają zarówno naturalne 

procesy biologiczne, jak i przepływy migracyjne. Do pierwszej grupy czynni-

ków należą m.in. stale występująca wśród noworodków przewaga liczby 
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chłopców nad dziewczynkami (w latach 2002–2011 w województwie mazo-

wieckim na 100 urodzonych dziewczynek przypadało 105–109 chłopców) 

oraz większa częstość zgonów mężczyzn niż kobiet. Do drugiej grupy czyn-

ników należą takie zjawiska, jak częstsze migracje kobiet ze wsi do miast, 

migracje ludności (zwłaszcza osób młodych) w regiony o atrakcyjnym rynku 

pracy.  

Wspomniana prawidłowość polegająca na tym, że co roku rodzi się wię-

cej chłopców niż dziewczynek, powoduje, że w młodszych grupach wieku 

utrzymuje się przewaga płci męskiej. Jednak mniejsza umieralność kobiet  

niż mężczyzn w poszczególnych grupach wieku sprawia, że istniejąca prze-

waga liczebna mężczyzn wraz z postępującą zmianą wieku zanika, po czym 

liczniejszą populacją stają się kobiety i przewaga ta rośnie w kolejnych wyż-

szych grupach wieku. Przewaga ta jest tak znacząca, że w populacji ogółem 

liczebność kobiet jest nieco wyższa niż mężczyzn. 

W dniu spisu z 2002 r. w województwie mazowieckim populacja kobiet li-

czyła 2661,7 tys. osób i była o 199,3 tys. większa od populacji mężczyzn. 

Współczynnik feminizacji wyniósł wówczas 108,1. W 2011 r. niedobór męż-

czyzn wyniósł 224,4 tys. i na 100 mężczyzn przypadało 108,9 kobiet. A za-

tem w omawianym okresie współczynnik feminizacji zwiększył się o 0,8 

punktu. 

Ludności według płci oraz współczynnik feminizacji  

Wyszczególnienie Ogółem Miasta Wieś 
2002 2011 2002 2011 2002 2011 

Mężczyźni w tys.  ...  2462,3 2522,1 1557,7 1581,0 904,6 941,1 
Kobiety w tys.  ........  2661,7 2746,5 1754,9 1800,7 906,8 945,9 
Na 100 mężczyzn 

przypada kobiet ....  108,1 108,9 112,7 113,9 100,2 100,5 
 

Bardziej sfeminizowana jest ludność miejska niż wiejska, ponadto liczeb-
na przewaga kobiet w miastach wzrasta. O ile w 2002 r. w miastach na 100 

mężczyzn przypadało 112,7 kobiet, to w 2011 r. było to już 113,9 (wzrost  
o 1,2 punktu), natomiast na wsi można mówić o niemal idealnej relacji licz-
bowej ludności według płci – współczynnik feminizacji ukształtował się tu na 
poziomie 100,5 i w porównaniu z 2002 r. wzrósł tylko o 0,3 punktu.  

W 2011 r. do powiatów o wysokim stopniu feminizacji (powyżej 110 ko-
biet na 100 mężczyzn) należały cztery powiaty grodzkie – Warszawa 

(117,9), Siedlce (111,1), Płock (110,8) i Radom (110,1) oraz jeden powiat 

ziemski – pruszkowski (110,3). Ponadto do powiatów ze wskaźnikiem femi-

nizacji wynoszącym co najmniej 105 kobiet na 100 mężczyzn należała 

Ostrołęka (108,2) oraz osiem powiatów ziemskich położonych w pobliżu 

Warszawy – grodziski (109,3), żyrardowski i piaseczyński (po 109,1), otwoc-

ki (108,8), warszawski zachodni (107,5), wołomiński (107,2), legionowski 

(107,0) i sochaczewski (105,6). W trzech powiatach: ostrołęckim, białobrze-

skim i siedleckim nieznaczną przewagę liczebną mieli mężczyźni; współ-

czynnik feminizacji kształtował się od 97,0 do 98,8.  
We wszystkich powiatach ziemskich wystąpiła liczebna przewaga kobiet 

w miastach (największa w powiecie grodziskim – 113,9 kobiet na 100 męż-

czyzn), natomiast przewagę kobiet na wsi odnotowano tylko w osiemnastu 

takich powiatach (największą w powiecie pruszkowskim – 107,3). A zatem  

w dziewiętnastu powiatach ziemskich wśród ludności wiejskiej przeważali 

mężczyźni, a najniższa wartość wskaźnika feminizacji (96,7) występowała  

w powiatach ostrołęckim i przasnyskim. Do powiatów o największej różnicy 

(od 10 do 13 punktów) między wartością współczynnika feminizacji w mia-

stach i na wsi należało dziesięć powiatów – siedem na północy wojewódz-
twa (ciechanowski, makowski, mławski, płoński, przasnyski, pułtuski i sier-

pecki), dwa w środkowo-zachodniej jego części (grodziski i żyrardowski)  

i jeden na południu (zwoleński). Tylko trzy z wymienionych powiatów (gro-

dziski, sierpecki i żyrardowski) charakteryzowały się nadwyżką kobiet za-

równo w miastach, jak i na wsi. 

Na podstawie różnic wielkości współczynników feminizacji między ostat-
nimi spisami można powiedzieć, że największe zmiany in plus (czyli wzrósł 
udział kobiet) zaszły w czterech powiatach grodzkich i trzech powiatach 
ziemskich. Były to powiaty: Płock (wzrost z 108,2 do 110,8), piaseczyński  
(z 107,1 do 109,1), Warszawa (z 116,0 do 117,9), Ostrołęka (z 106,5 do 
108,2), Radom (z 108,9 do 110,1), wołomiński (z 106,0 do 107,2) i miński  
(z 103,8 do 104,8). Łącznie powiatów, w których odnotowano wzrost warto-
ści współczynnika feminizacji było dwadzieścia trzy, a wzrost ten zawierał 
się w przedziale od 0,1 do 2,6 punktu. Spadek wartości omawianego 
wskaźnika dotyczył osiemnastu powiatów i zawierał się w przedziale od 
minus 0,1 do minus 1,1 punktu. Do powiatów o największym spadku warto-
ści współczynnika należały powiaty: kozienicki (spadek z 102,4 do 101,3), 
sierpecki (z 104,6 do 103,5) i przysuski (z 102,4 do 101,4). W powiecie no-
wodworskim współczynnik feminizacji pozostał na poziomie z 2002 r. 
(104,9).  

Z analizy zróżnicowania współczynnika feminizacji w przekroju gminnym 
wynika, że w 2011 r. przewaga liczby mężczyzn nad kobietami wystąpiła  
w większości gmin wiejskich (133) i w siedmiu gminach miejsko-wiejskich; 
najmniej kobiet na 100 mężczyzn (89,8) przypadało w gminie wiejskiej Pa-
protnia (powiat siedlecki). Ta niekorzystna demograficznie relacja płci doty-
czyła 50,8% terytorium województwa, zamieszkałych przez 15,5% ludności. 
W siedemdziesięciu sześciu gminach wiejskich, dwudziestu sześciu – miej-
sko-wiejskich i jednej gminie miejskiej (obejmujących łącznie 34,8% teryto-
rium i 17,5% ludności) wskaźnik feminizacji zawierał się w przedziale od 
100,0 do 104,9. Do gmin ze wskaźnikiem wynoszącym od 105,0 do 117,9 
kobiet na 100 mężczyzn należało dwadzieścia jeden gmin wiejskich, szes-
naście – miejsko-wiejskich i trzydzieści cztery – miejskie; ta wyraźna prze-
waga liczebna kobiet dotyczyła 14,5% terytorium z 67,0% ludności (32,3% 
stanowili mieszkańcy Warszawy i 34,7% – mieszkańcy pozostałych gmin). 

Jak wcześniej wspomniano relacje obydwu płci i nadwyżki jednej nad 
drugą zmieniają się wraz z postępującą zmianą wieku ludności. Z analizy 
porównawczej relacji liczbowych mężczyzn i kobiet w 5-letnich grupach wie-
ku w latach 2002 i 2011 wynika, że w województwie mazowieckim granica 
przewagi kobiet nad mężczyznami przesunęła się w kierunku młodszych 
grup wieku. O ile w 2002 r. współczynnik feminizacji powyżej 100 występo-
wał dopiero w grupie wieku 40–44 lata, to w 2011 r. już w grupie 30–34 lata. 
Najbardziej zbliżona do siebie liczba mężczyzn i kobiet w omawianych la-
tach wystąpiła w grupach wieku 35–39 i 40–44 lata. W przedziałach tych na 
100 mężczyzn przypadało w 2002 r. odpowiednio 98,2 i 101,0 kobiet,  
a w 2011 r. – 100,2 i 99,4 kobiet.  

Współczynnik feminizacji według grup wieku  

Grupy wieku 
Ogółem Miasta Wieś 

2002 2011 2002 2011 2002 2011 

  0–  4 lata ..............  95,0 94,6 94,9 94,1 95,2 95,4 
  5–  9 .....................  95,5 95,5 95,3 95,4 95,9 95,7 
10–14 .....................  95,1 95,3 94,8 95,7 95,4 94,8 
15–19 .....................  95,5 95,8 96,6 96,5 93,9 94,8 
20–24 .....................  96,2 96,7 99,9 99,3 88,8 92,8 
25–29 .....................  98,7 99,9 102,4 103,9 90,9 92,7 
30–34 .....................  97,4 101,2 99,8 105,7 93,0 92,1 
35–39 .....................  98,2 100,2 104,3 104,4 88,7 92,6 
40–44 .....................  101,0 99,4 110,8 104,0 84,7 92,3 
45–49 .....................  105,4 101,3 114,9 109,8 86,2 89,1 
50–54 .....................  109,6 106,2 116,8 117,3 94,0 88,3 
55–59 .....................  118,1 112,0 122,2 121,4 108,8 93,5 
60–64 .....................  127,5 120,5 134,1 127,4 115,1 106,2 
65–69 .....................  136,0 134,9 142,0 140,0 125,1 124,2 
70–74 .....................  146,6 151,9 148,2 158,8 144,0 139,0 
75–79 .....................  175,1 168,7 178,3 171,3 170,2 163,7 
80–84 .....................  210,2 192,0 226,0 187,4 190,6 200,5 
85 lat i więcej .........  285,0 261,2 322,7 261,6 234,8 260,5 
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chłopców nad dziewczynkami (w latach 2002–2011 w województwie mazo-

wieckim na 100 urodzonych dziewczynek przypadało 105–109 chłopców) 

oraz większa częstość zgonów mężczyzn niż kobiet. Do drugiej grupy czyn-

ników należą takie zjawiska, jak częstsze migracje kobiet ze wsi do miast, 

migracje ludności (zwłaszcza osób młodych) w regiony o atrakcyjnym rynku 

pracy.  

Wspomniana prawidłowość polegająca na tym, że co roku rodzi się wię-

cej chłopców niż dziewczynek, powoduje, że w młodszych grupach wieku 

utrzymuje się przewaga płci męskiej. Jednak mniejsza umieralność kobiet  

niż mężczyzn w poszczególnych grupach wieku sprawia, że istniejąca prze-

waga liczebna mężczyzn wraz z postępującą zmianą wieku zanika, po czym 

liczniejszą populacją stają się kobiety i przewaga ta rośnie w kolejnych wyż-

szych grupach wieku. Przewaga ta jest tak znacząca, że w populacji ogółem 

liczebność kobiet jest nieco wyższa niż mężczyzn. 

W dniu spisu z 2002 r. w województwie mazowieckim populacja kobiet li-

czyła 2661,7 tys. osób i była o 199,3 tys. większa od populacji mężczyzn. 

Współczynnik feminizacji wyniósł wówczas 108,1. W 2011 r. niedobór męż-

czyzn wyniósł 224,4 tys. i na 100 mężczyzn przypadało 108,9 kobiet. A za-

tem w omawianym okresie współczynnik feminizacji zwiększył się o 0,8 

punktu. 

Ludności według płci oraz współczynnik feminizacji  

Wyszczególnienie Ogółem Miasta Wieś 
2002 2011 2002 2011 2002 2011 

Mężczyźni w tys.  ...  2462,3 2522,1 1557,7 1581,0 904,6 941,1 
Kobiety w tys.  ........  2661,7 2746,5 1754,9 1800,7 906,8 945,9 
Na 100 mężczyzn 

przypada kobiet ....  108,1 108,9 112,7 113,9 100,2 100,5 
 

Bardziej sfeminizowana jest ludność miejska niż wiejska, ponadto liczeb-
na przewaga kobiet w miastach wzrasta. O ile w 2002 r. w miastach na 100 

mężczyzn przypadało 112,7 kobiet, to w 2011 r. było to już 113,9 (wzrost  
o 1,2 punktu), natomiast na wsi można mówić o niemal idealnej relacji licz-
bowej ludności według płci – współczynnik feminizacji ukształtował się tu na 
poziomie 100,5 i w porównaniu z 2002 r. wzrósł tylko o 0,3 punktu.  

W 2011 r. do powiatów o wysokim stopniu feminizacji (powyżej 110 ko-
biet na 100 mężczyzn) należały cztery powiaty grodzkie – Warszawa 

(117,9), Siedlce (111,1), Płock (110,8) i Radom (110,1) oraz jeden powiat 

ziemski – pruszkowski (110,3). Ponadto do powiatów ze wskaźnikiem femi-

nizacji wynoszącym co najmniej 105 kobiet na 100 mężczyzn należała 

Ostrołęka (108,2) oraz osiem powiatów ziemskich położonych w pobliżu 

Warszawy – grodziski (109,3), żyrardowski i piaseczyński (po 109,1), otwoc-

ki (108,8), warszawski zachodni (107,5), wołomiński (107,2), legionowski 

(107,0) i sochaczewski (105,6). W trzech powiatach: ostrołęckim, białobrze-

skim i siedleckim nieznaczną przewagę liczebną mieli mężczyźni; współ-

czynnik feminizacji kształtował się od 97,0 do 98,8.  
We wszystkich powiatach ziemskich wystąpiła liczebna przewaga kobiet 

w miastach (największa w powiecie grodziskim – 113,9 kobiet na 100 męż-

czyzn), natomiast przewagę kobiet na wsi odnotowano tylko w osiemnastu 

takich powiatach (największą w powiecie pruszkowskim – 107,3). A zatem  

w dziewiętnastu powiatach ziemskich wśród ludności wiejskiej przeważali 

mężczyźni, a najniższa wartość wskaźnika feminizacji (96,7) występowała  

w powiatach ostrołęckim i przasnyskim. Do powiatów o największej różnicy 

(od 10 do 13 punktów) między wartością współczynnika feminizacji w mia-

stach i na wsi należało dziesięć powiatów – siedem na północy wojewódz-
twa (ciechanowski, makowski, mławski, płoński, przasnyski, pułtuski i sier-

pecki), dwa w środkowo-zachodniej jego części (grodziski i żyrardowski)  

i jeden na południu (zwoleński). Tylko trzy z wymienionych powiatów (gro-

dziski, sierpecki i żyrardowski) charakteryzowały się nadwyżką kobiet za-

równo w miastach, jak i na wsi. 

Na podstawie różnic wielkości współczynników feminizacji między ostat-
nimi spisami można powiedzieć, że największe zmiany in plus (czyli wzrósł 
udział kobiet) zaszły w czterech powiatach grodzkich i trzech powiatach 
ziemskich. Były to powiaty: Płock (wzrost z 108,2 do 110,8), piaseczyński  
(z 107,1 do 109,1), Warszawa (z 116,0 do 117,9), Ostrołęka (z 106,5 do 
108,2), Radom (z 108,9 do 110,1), wołomiński (z 106,0 do 107,2) i miński  
(z 103,8 do 104,8). Łącznie powiatów, w których odnotowano wzrost warto-
ści współczynnika feminizacji było dwadzieścia trzy, a wzrost ten zawierał 
się w przedziale od 0,1 do 2,6 punktu. Spadek wartości omawianego 
wskaźnika dotyczył osiemnastu powiatów i zawierał się w przedziale od 
minus 0,1 do minus 1,1 punktu. Do powiatów o największym spadku warto-
ści współczynnika należały powiaty: kozienicki (spadek z 102,4 do 101,3), 
sierpecki (z 104,6 do 103,5) i przysuski (z 102,4 do 101,4). W powiecie no-
wodworskim współczynnik feminizacji pozostał na poziomie z 2002 r. 
(104,9).  

Z analizy zróżnicowania współczynnika feminizacji w przekroju gminnym 
wynika, że w 2011 r. przewaga liczby mężczyzn nad kobietami wystąpiła  
w większości gmin wiejskich (133) i w siedmiu gminach miejsko-wiejskich; 
najmniej kobiet na 100 mężczyzn (89,8) przypadało w gminie wiejskiej Pa-
protnia (powiat siedlecki). Ta niekorzystna demograficznie relacja płci doty-
czyła 50,8% terytorium województwa, zamieszkałych przez 15,5% ludności. 
W siedemdziesięciu sześciu gminach wiejskich, dwudziestu sześciu – miej-
sko-wiejskich i jednej gminie miejskiej (obejmujących łącznie 34,8% teryto-
rium i 17,5% ludności) wskaźnik feminizacji zawierał się w przedziale od 
100,0 do 104,9. Do gmin ze wskaźnikiem wynoszącym od 105,0 do 117,9 
kobiet na 100 mężczyzn należało dwadzieścia jeden gmin wiejskich, szes-
naście – miejsko-wiejskich i trzydzieści cztery – miejskie; ta wyraźna prze-
waga liczebna kobiet dotyczyła 14,5% terytorium z 67,0% ludności (32,3% 
stanowili mieszkańcy Warszawy i 34,7% – mieszkańcy pozostałych gmin). 

Jak wcześniej wspomniano relacje obydwu płci i nadwyżki jednej nad 
drugą zmieniają się wraz z postępującą zmianą wieku ludności. Z analizy 
porównawczej relacji liczbowych mężczyzn i kobiet w 5-letnich grupach wie-
ku w latach 2002 i 2011 wynika, że w województwie mazowieckim granica 
przewagi kobiet nad mężczyznami przesunęła się w kierunku młodszych 
grup wieku. O ile w 2002 r. współczynnik feminizacji powyżej 100 występo-
wał dopiero w grupie wieku 40–44 lata, to w 2011 r. już w grupie 30–34 lata. 
Najbardziej zbliżona do siebie liczba mężczyzn i kobiet w omawianych la-
tach wystąpiła w grupach wieku 35–39 i 40–44 lata. W przedziałach tych na 
100 mężczyzn przypadało w 2002 r. odpowiednio 98,2 i 101,0 kobiet,  
a w 2011 r. – 100,2 i 99,4 kobiet.  

Współczynnik feminizacji według grup wieku  

Grupy wieku 
Ogółem Miasta Wieś 

2002 2011 2002 2011 2002 2011 

  0–  4 lata ..............  95,0 94,6 94,9 94,1 95,2 95,4 
  5–  9 .....................  95,5 95,5 95,3 95,4 95,9 95,7 
10–14 .....................  95,1 95,3 94,8 95,7 95,4 94,8 
15–19 .....................  95,5 95,8 96,6 96,5 93,9 94,8 
20–24 .....................  96,2 96,7 99,9 99,3 88,8 92,8 
25–29 .....................  98,7 99,9 102,4 103,9 90,9 92,7 
30–34 .....................  97,4 101,2 99,8 105,7 93,0 92,1 
35–39 .....................  98,2 100,2 104,3 104,4 88,7 92,6 
40–44 .....................  101,0 99,4 110,8 104,0 84,7 92,3 
45–49 .....................  105,4 101,3 114,9 109,8 86,2 89,1 
50–54 .....................  109,6 106,2 116,8 117,3 94,0 88,3 
55–59 .....................  118,1 112,0 122,2 121,4 108,8 93,5 
60–64 .....................  127,5 120,5 134,1 127,4 115,1 106,2 
65–69 .....................  136,0 134,9 142,0 140,0 125,1 124,2 
70–74 .....................  146,6 151,9 148,2 158,8 144,0 139,0 
75–79 .....................  175,1 168,7 178,3 171,3 170,2 163,7 
80–84 .....................  210,2 192,0 226,0 187,4 190,6 200,5 
85 lat i więcej .........  285,0 261,2 322,7 261,6 234,8 260,5 
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Zmiany proporcji płci w poszczególnych grupach wieku przebiegają od-

miennie w miastach i na wsi. Wśród ludności wiejskiej w zdecydowanie 

większej liczbie grup wiekowych przeważają liczebnie mężczyźni. W 2011 r. 

na wsi nadwyżka liczby mężczyzn utrzymywała się we wszystkich roczni-

kach poniżej 60. roku życia, natomiast w miastach – poniżej 24. roku.  

W kolejnych, coraz to starszych grupach wieku przewaga liczebna kobiet  

w miastach i na wsi zwiększa się. W grupie wieku 85 lat i więcej współczyn-

nik feminizacji osiągnął bardzo wysokie wartości: 261,6 w miastach i 260,5 

na wsi. 

Na proces reprodukcji ludności zasadniczy wpływ ma struktura płci ludno-

ści w wieku 20–39 lat, czyli w wieku największej płodności kobiet. W 2011 r. 

struktura płci w grupach wieku 20–29 i 30–39 lat najkorzystniej kształtowała 

się w Warszawie (na 100 mężczyzn przypadało odpowiednio 106,9 i 110,0 

kobiet), a następnie w powiatach piaseczyńskim (101,6 i 109,3) i wołomiń-

skim (101,8 i 103,7). W sumie przewaga kobiet w wieku 20–29 lat nad męż-

czyznami tej samej grupy wieku wystąpiła tylko w czterech powiatach, na-

tomiast przewaga kobiet w wieku 30–39 lat – w dziesięciu. A zatem w więk-

szości powiatów województwa wartości tych cząstkowych współczynników 

feminizacji były mniejsze od 100 i dla grupy wieku 20–29 lat zawierały się  

w przedziale od 84,9 (lipski) do 99,1 (grodziski i pruszkowski), a dla grupy 

wieku 30–39 lat – od 83,6 (węgrowski) do 98,5 (żyrardowski).  

Na podstawie omówionego w tym rozdziale rozkładu przestrzennego 

wielkości wskaźnika feminizacji można powiedzieć, że przewaga liczby ko-

biet nad mężczyznami (i jej wzrost) najczęściej występuje na obszarach 

wysoko zurbanizowanych oraz na terenach wyludniających się. W obu przy-

padkach jest to zapewne związane ze strukturą ludności według wieku, na 

którą w pierwszym przypadku większy wpływ mają częstsze migracje kobiet 

do miast (o czym świadczy znacznie niższy wiek równowagi płci w miastach 

niż na wsi), natomiast w drugim – różnice w przeciętnej długości trwania 

życia mężczyzn i kobiet. 

Struktura ludności według wieku  

Zasadniczy wpływ na strukturę wieku ludności oraz zmiany zachodzące 

w relacjach między poszczególnymi grupami wieku mają urodzenia – rosną-

ca liczba urodzeń powoduje wzrost udziału dzieci w danej populacji, a tym 

samym obniżenie udziału osób najstarszych; z kolei spadek częstości uro-

dzeń zmniejsza liczbę dzieci, a tym samym zwiększa udział populacji star-

szych.  

Kolejny czynnik wpływający na odmładzanie bądź starzenie się społe-

czeństwa to natężenie zgonów – zmniejszenie umieralności wśród niemow-

ląt powoduje wzrost udziału roczników młodych, a co za tym idzie obniżenie 
odsetka ludności starszej; rezultatem stałego wydłużania się przeciętnego 

trwania życia i zmniejszania natężenia zgonów w starszych grupach wieku 

jest zwiększanie się liczebności i udziałów roczników najstarszych.  

Istotny wpływ na zmiany w strukturze wieku ludności ma także ruch wę-

drówkowy ludności – w migracjach częściej uczestniczy ludność młodsza, 

dlatego też migracje wpływają na odmłodzenie społeczeństw tych terenów, 

na które przybywają migranci, i starzenie się ludności obszarów, z których 

migranci wybywają.  

Należy dodać, że opisane powyżej czynniki kształtujące strukturę ludno-
ści według płci i wieku zależą od tejże struktury, bowiem określona struktura 

wieku ludności determinuje określony poziom ruchu naturalnego, a także 

migracyjnego.  

Na zmiany w strukturze wieku ludności w określonym przedziale czasu 

wpływ mają nie tylko bieżące poziomy zjawisk w zakresie ruchu naturalnego 

i migracyjnego, ale także historyczne uwarunkowania rozwoju ludności, np. 

wkraczające w wiek starości liczne roczniki wyżu demograficznego, czy 

mało liczne roczniki urodzone w niżu demograficznym.  

Do analizy struktury ludności według wieku stosuje się różne grupowania 

wieku w zależności od celu analizy. W tej części publikacji strukturę tę przed-

stawiono w oparciu o kryterium biologiczne, które pozwala określić, jaki odse-
tek ogółu ludności stanowią dzieci, jaki ludność dorosła, a jaki osoby starsze. 

Przyjęty podział pozwolił wskazać stopień zaawansowania demograficznej 

starości w województwie ogółem, w miastach i na wsi, a także zróżnicowanie 

przestrzenne tego zjawiska. Należy jednak dodać, że ze względu na dostęp-

ność danych spisowych, do opisania zmian struktury wieku ludności w dłuż-

szej retrospekcji (od 1960 r.) do dzieci zaliczono ludność w wieku 0–15 lat, 

do osób dorosłych – w wieku 16–59 lat, a do osób starszych – w wieku 60 lat 

i więcej. Z kolei rozpatrując zmiany, jakie zaszły między dwoma ostatnimi 

spisami (2002 i 2011), do powyższych grup wieku zaliczono ludność odpo-

wiednio: w wieku 0–14 lat, 15–64 lata oraz 65 lat i więcej. 

Struktura ludności według grup wieku a 
na podstawie spisów przeprowadzonych w latach 1960–2011 

 

a Dane dotyczą osób o ustalonym wieku. 

Analizując dane spisów powszechnych przeprowadzonych w latach 
1960–2011 zauważa się postępujące w kolejnych dziesięcioleciach zmiany 
typu struktury ludności województwa mazowieckiego z progresywnego  
w regresywny. Na początku omawianego okresu 1/3 mieszkańców woje-
wództwa stanowiły osoby w wieku 0–15 lat (33,3%), a ponad połowę – lud-
ność w wieku 16–59 lat (56,0%), przy nieznacznym udziale osób w wieku  
60 lat i więcej (10,7%). Wyniki kolejnych spisów wskazują na nasilający się 
proces demograficznego starzenia się ludności – w 2011 r. udział ludności 
najmłodszej był dwukrotnie mniejszy niż w 1960 r. (wyniósł 16,4%), a ludno-
ści najstarszej był blisko dwukrotnie większy (20,6%); zwiększył się również 
odsetek osób dorosłych (do 63,0%, tj. o 7,0 p. proc.).  

O intensywności starzenia się ludności województwa mazowieckiego 
świadczą również dane o wielkościach przyrostu i ubytku poszczególnych 
populacji. W okresie 1960–2011 liczba ludności w wieku 60 lat i więcej 
wzrosła z 423,0 tys. do 1085,2 tys., a więc ponad dwuipółkrotnie (wskaźnik 
dynamiki wyniósł 256,5), a liczba ludności dorosłej wzrosła z 2215,9 tys. do 
3319,2 tys., tj. półtora raza (wskaźnik dynamiki 149,8). W tym samym czasie 
populacja dzieci zmniejszyła się z 1319,3 tys. do 864,3 tys., czyli o 1/3 
(wskaźnik dynamiki 65,5); tylko w okresie międzyspisowym 1978–1988 od-
notowano wzrost liczby dzieci (o 14,9%). W analizowanym okresie indeks 
starości demograficznej, wskazujący ile osób starszych przypada na 100 
dzieci, zwiększył się czterokrotnie; w 1960 r. wskaźnik ten wynosił 32,  
a w 2011 r. – 126. 

Syntetyczny obraz zmian struktury płci i wieku w województwie mazo-
wieckim można odczytać z porównania tzw. piramid wieku, których kształt – 
na skutek spadku częstości urodzeń – charakteryzuje się wąską podstawą. 
Od wielu lat poziom dzietności w województwie (podobnie jak w kraju) nie 
gwarantuje prostej zastępowalności pokoleń, tj. kiedy na 1 kobietę w wieku 
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Zmiany proporcji płci w poszczególnych grupach wieku przebiegają od-

miennie w miastach i na wsi. Wśród ludności wiejskiej w zdecydowanie 

większej liczbie grup wiekowych przeważają liczebnie mężczyźni. W 2011 r. 

na wsi nadwyżka liczby mężczyzn utrzymywała się we wszystkich roczni-

kach poniżej 60. roku życia, natomiast w miastach – poniżej 24. roku.  

W kolejnych, coraz to starszych grupach wieku przewaga liczebna kobiet  

w miastach i na wsi zwiększa się. W grupie wieku 85 lat i więcej współczyn-

nik feminizacji osiągnął bardzo wysokie wartości: 261,6 w miastach i 260,5 

na wsi. 

Na proces reprodukcji ludności zasadniczy wpływ ma struktura płci ludno-

ści w wieku 20–39 lat, czyli w wieku największej płodności kobiet. W 2011 r. 

struktura płci w grupach wieku 20–29 i 30–39 lat najkorzystniej kształtowała 

się w Warszawie (na 100 mężczyzn przypadało odpowiednio 106,9 i 110,0 

kobiet), a następnie w powiatach piaseczyńskim (101,6 i 109,3) i wołomiń-

skim (101,8 i 103,7). W sumie przewaga kobiet w wieku 20–29 lat nad męż-

czyznami tej samej grupy wieku wystąpiła tylko w czterech powiatach, na-

tomiast przewaga kobiet w wieku 30–39 lat – w dziesięciu. A zatem w więk-

szości powiatów województwa wartości tych cząstkowych współczynników 

feminizacji były mniejsze od 100 i dla grupy wieku 20–29 lat zawierały się  

w przedziale od 84,9 (lipski) do 99,1 (grodziski i pruszkowski), a dla grupy 

wieku 30–39 lat – od 83,6 (węgrowski) do 98,5 (żyrardowski).  

Na podstawie omówionego w tym rozdziale rozkładu przestrzennego 

wielkości wskaźnika feminizacji można powiedzieć, że przewaga liczby ko-

biet nad mężczyznami (i jej wzrost) najczęściej występuje na obszarach 

wysoko zurbanizowanych oraz na terenach wyludniających się. W obu przy-

padkach jest to zapewne związane ze strukturą ludności według wieku, na 

którą w pierwszym przypadku większy wpływ mają częstsze migracje kobiet 

do miast (o czym świadczy znacznie niższy wiek równowagi płci w miastach 

niż na wsi), natomiast w drugim – różnice w przeciętnej długości trwania 

życia mężczyzn i kobiet. 

Struktura ludności według wieku  

Zasadniczy wpływ na strukturę wieku ludności oraz zmiany zachodzące 

w relacjach między poszczególnymi grupami wieku mają urodzenia – rosną-

ca liczba urodzeń powoduje wzrost udziału dzieci w danej populacji, a tym 

samym obniżenie udziału osób najstarszych; z kolei spadek częstości uro-

dzeń zmniejsza liczbę dzieci, a tym samym zwiększa udział populacji star-

szych.  

Kolejny czynnik wpływający na odmładzanie bądź starzenie się społe-

czeństwa to natężenie zgonów – zmniejszenie umieralności wśród niemow-

ląt powoduje wzrost udziału roczników młodych, a co za tym idzie obniżenie 
odsetka ludności starszej; rezultatem stałego wydłużania się przeciętnego 

trwania życia i zmniejszania natężenia zgonów w starszych grupach wieku 

jest zwiększanie się liczebności i udziałów roczników najstarszych.  

Istotny wpływ na zmiany w strukturze wieku ludności ma także ruch wę-

drówkowy ludności – w migracjach częściej uczestniczy ludność młodsza, 

dlatego też migracje wpływają na odmłodzenie społeczeństw tych terenów, 

na które przybywają migranci, i starzenie się ludności obszarów, z których 

migranci wybywają.  

Należy dodać, że opisane powyżej czynniki kształtujące strukturę ludno-
ści według płci i wieku zależą od tejże struktury, bowiem określona struktura 

wieku ludności determinuje określony poziom ruchu naturalnego, a także 

migracyjnego.  

Na zmiany w strukturze wieku ludności w określonym przedziale czasu 

wpływ mają nie tylko bieżące poziomy zjawisk w zakresie ruchu naturalnego 

i migracyjnego, ale także historyczne uwarunkowania rozwoju ludności, np. 

wkraczające w wiek starości liczne roczniki wyżu demograficznego, czy 

mało liczne roczniki urodzone w niżu demograficznym.  

Do analizy struktury ludności według wieku stosuje się różne grupowania 

wieku w zależności od celu analizy. W tej części publikacji strukturę tę przed-

stawiono w oparciu o kryterium biologiczne, które pozwala określić, jaki odse-
tek ogółu ludności stanowią dzieci, jaki ludność dorosła, a jaki osoby starsze. 

Przyjęty podział pozwolił wskazać stopień zaawansowania demograficznej 

starości w województwie ogółem, w miastach i na wsi, a także zróżnicowanie 

przestrzenne tego zjawiska. Należy jednak dodać, że ze względu na dostęp-

ność danych spisowych, do opisania zmian struktury wieku ludności w dłuż-

szej retrospekcji (od 1960 r.) do dzieci zaliczono ludność w wieku 0–15 lat, 

do osób dorosłych – w wieku 16–59 lat, a do osób starszych – w wieku 60 lat 

i więcej. Z kolei rozpatrując zmiany, jakie zaszły między dwoma ostatnimi 

spisami (2002 i 2011), do powyższych grup wieku zaliczono ludność odpo-

wiednio: w wieku 0–14 lat, 15–64 lata oraz 65 lat i więcej. 

Struktura ludności według grup wieku a 
na podstawie spisów przeprowadzonych w latach 1960–2011 

 

a Dane dotyczą osób o ustalonym wieku. 

Analizując dane spisów powszechnych przeprowadzonych w latach 
1960–2011 zauważa się postępujące w kolejnych dziesięcioleciach zmiany 
typu struktury ludności województwa mazowieckiego z progresywnego  
w regresywny. Na początku omawianego okresu 1/3 mieszkańców woje-
wództwa stanowiły osoby w wieku 0–15 lat (33,3%), a ponad połowę – lud-
ność w wieku 16–59 lat (56,0%), przy nieznacznym udziale osób w wieku  
60 lat i więcej (10,7%). Wyniki kolejnych spisów wskazują na nasilający się 
proces demograficznego starzenia się ludności – w 2011 r. udział ludności 
najmłodszej był dwukrotnie mniejszy niż w 1960 r. (wyniósł 16,4%), a ludno-
ści najstarszej był blisko dwukrotnie większy (20,6%); zwiększył się również 
odsetek osób dorosłych (do 63,0%, tj. o 7,0 p. proc.).  

O intensywności starzenia się ludności województwa mazowieckiego 
świadczą również dane o wielkościach przyrostu i ubytku poszczególnych 
populacji. W okresie 1960–2011 liczba ludności w wieku 60 lat i więcej 
wzrosła z 423,0 tys. do 1085,2 tys., a więc ponad dwuipółkrotnie (wskaźnik 
dynamiki wyniósł 256,5), a liczba ludności dorosłej wzrosła z 2215,9 tys. do 
3319,2 tys., tj. półtora raza (wskaźnik dynamiki 149,8). W tym samym czasie 
populacja dzieci zmniejszyła się z 1319,3 tys. do 864,3 tys., czyli o 1/3 
(wskaźnik dynamiki 65,5); tylko w okresie międzyspisowym 1978–1988 od-
notowano wzrost liczby dzieci (o 14,9%). W analizowanym okresie indeks 
starości demograficznej, wskazujący ile osób starszych przypada na 100 
dzieci, zwiększył się czterokrotnie; w 1960 r. wskaźnik ten wynosił 32,  
a w 2011 r. – 126. 

Syntetyczny obraz zmian struktury płci i wieku w województwie mazo-
wieckim można odczytać z porównania tzw. piramid wieku, których kształt – 
na skutek spadku częstości urodzeń – charakteryzuje się wąską podstawą. 
Od wielu lat poziom dzietności w województwie (podobnie jak w kraju) nie 
gwarantuje prostej zastępowalności pokoleń, tj. kiedy na 1 kobietę w wieku 
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rozrodczym (15–49 lat) przypada średnio 2 dzieci2. W okresie 2002–2011 
współczynnik dzietności kształtował się od 1,22 w 2003 r. do 1,45 w latach 
2009 i 2010. Wyższą dzietnością charakteryzowała się ludność wiejska niż 
miejska, przy czym w obu środowiskach poziom współczynnika dzietności 
nie osiągnął optymalnych wartości (na wsi zawierał się w przedziale od 1,39 
w 2005 r. do 1,58 w 2009 r., a w miastach – od 1,11 w 2002 r. do 1,38  
w 2010 r.).  

Ludności według biologicznych grup wieku  

Grupy wieku 2002 a 2011 Zmiana w latach 
2002–2011 2002 2011 

w tys. w % w odsetkach 

O g ó ł e m ................  5124,0 5268,7 144,6 2,8 100,0 100,0 
  0–14 lat....................  879,2 808,8 –70,5 –8,0 17,2 15,4 
15–64 ........................  3517,3 3694,3 177,0 5,0 68,6 70,1 
65 lat i więcej .............  726,6 765,6 39,0 5,4 14,2 14,5 
Miasta .......................  3312,6 3381,7 69,1 2,1 100,0 100,0 
  0–14 lat....................  497,1 481,9 –15,3 –3,1 15,0 14,2 
15–64 ........................  2355,6 2391,1 35,5 1,5 71,1 70,7 
65 lat i więcej .............  459,0 508,8 49,7 10,8 13,9 15,0 
Wieś ..........................  1811,4 1886,9 75,5 4,2 100,0 100,0 
  0–14 lat....................  382,1 326,9 –55,2 –14,5 21,1 17,3 
15–64 ........................  1161,7 1303,2 141,5 12,2 64,1 69,1 
65 lat i więcej .............  267,6 256,9 –10,7 –4,0 14,8 13,6 

a W podziale według wieku nie uwzględniono osób o nieustalonym wieku (ogółem 0,9 tys.). 

 
W latach 2002–2011 populacja dzieci w wieku 0–14 lat w województwie 

mazowieckim zmniejszyła się z 879,2 tys. do 808,8 tys., tj. o 70,5 tys.  
(o 8,0%). Relatywnie większy spadek liczby dzieci wystąpił na wsi (o 14,5%) 
niż w miastach (o 3,1%). Udział tej grupy ludności w populacji ogółem 
zmniejszył się z 17,2% do 15,4% (o 1,8 p. proc.). W miastach udział osób  
w wieku 0–14 lat był mniejszy niż na wsi, przy czym w badanym okresie 
                                                           
2 Optymalny współczynnik dzietności wynosi od 2,10 do 2,15 urodzeń dzieci. 

różnica ta uległa zmniejszeniu; odsetek dzieci w miastach zmniejszył się  
z 15,0% do 14,2%, a na wsi – z 21,1% do 17,3%.  

Ludność w wieku 15–64 lata (obejmująca 50 roczników) w okresie mię-
dzyspisowym zwiększyła swoją liczebność o 177,0 tys. (do 3694,3 tys.),  
w miastach – o 35,5 tys., na wsi o – 141,5 tys.; względny wzrost dla woje-
wództwa ogółem wyniósł 5,0%, dla miast – 1,5%, a dla wsi – 12,2%. Udział 
ludności dorosłej zwiększył się z 68,6% w 2002 r. do 70,1% w 2011 r., nale-
ży jednak dodać, że w miastach odsetek ten zmniejszył się z 71,1% do 
70,7%, natomiast na wsi zwiększył się z 64,1% do 69,1%. 

Największy relatywny przyrost ludności w podziale według kryterium bio-
logicznego na poziomie województwa ogółem dotyczył ludności w wieku  
65 lat i więcej – w omawianym okresie zbiorowość ta zwiększyła się o 5,4%. 
Jednak w układzie miasto–wieś zmiany te były dwukierunkowe: w miastach 
populacja ludności starszej zwiększyła się o 10,8%, na wsi – zmniejszyła się 
o 4,0%. Wśród ogółu ludności miejskiej udział tej grupy osób zwiększył się  
z 13,9% do 15,0%, natomiast na obszarach wiejskich odnotowano spadek 
tego odsetka z 14,8% do 13,6%.  

Większą dynamiką zmian struktury ludności według wieku charakteryzo-
wały się obszary wiejskie – w porównaniu z 2002 r. odsetek dzieci i osób 
starszych zmniejszył się tu odpowiednio o 3,8 i o 1,2 p. proc., a co za tym 
idzie odsetek osób dorosłych zwiększył się o 5,0 p. proc. W miastach zmia-
ny udziałów tych grup wieku kształtowały się odpowiednio: o 0,8 p. proc. in 
minus, o 1,1 p. proc. in plus i o 0,4 p. proc. in minus. Wyższa dynamika 
zmian na wsi skutkowała zmniejszeniem różnic między miastem i wsią  
w udziale dzieci i osób dorosłych – o ile w 2002 r. różnica w odsetku dzieci 
między tymi środowiskami wynosiła minus 6,1 p. proc., to w 2011 r. wynosiła 
minus 3,1 p. proc., a w odsetku osób dorosłych odpowiednio: plus 7,0 p. proc. 
wobec plus 1,6 p. proc. W 2002 r. udział procentowy osób starszych w mia-
stach był niższy o 0,9 p. proc. niż na wsi, natomiast w 2011 r. był już wyższy 
o 1,4 p. proc. 

Osoby starsze (65 lat i więcej)  

Grupy wieku 2002 2011 Zmiana w latach 
2002–2011 2002 2011 

w tys. w % w odsetkach 

O g ó ł e m ................  726,6 765,6 39,0 5,4 100,0 100,0 
65–79 lat ....................  594,9 552,2 –42,6 –7,2 81,9 72,1 
80 lat i więcej .............  131,8 213,4 81,6 62,0 18,1 27,9 

w tym 85 lat i więcej 55,5 85,4 29,8 53,7 7,6 11,1 
Miasta .......................  459,0 508,8 49,7 10,8 100,0 100,0 
65–79 lat ....................  379,7 373,2 –6,5 –1,7 82,7 73,4 
80 lat i więcej .............  79,3 135,5 56,2 70,9 17,3 26,6 

w tym 85 lat i więcej 34,8 53,8 19,0 54,7 7,6 10,6 
Wieś ..........................  267,6 256,9 –10,7 –4,0 100,0 100,0 
65–79 lat ....................  215,1 179,0 –36,1 –16,8 80,4 69,7 
80 lat i więcej .............  52,5 77,9 25,4 48,4 19,6 30,3 

w tym 85 lat i więcej 20,7 31,5 10,8 52,1 7,7 12,3 
 

Istotne zmiany zaszły w wewnętrznej strukturze osób starszych. W woje-

wództwie mazowieckim w latach 2002–2011 zarówno w miastach, jak i na 

wsi ubyło osób w wieku 65–79 lat, a zatem wzrost populacji w wieku powy-

żej 64 lat był spowodowany wyłącznie wzrostem liczebności osób w wieku 

sędziwym (80 lat i więcej). Liczba ludności w wieku 65–79 lat zmniejszyła 

się o 42,6 tys. (o 7,2%), natomiast liczba ludności w wieku 80 lat i więcej 

zwiększyła się o 81,6 tys. (o 62,0%). Różne co do kierunku i dynamiki zmia-

ny liczby ludności w tych grupach wieku spowodowały zmiany w strukturze 

wiekowej osób starszych. O ile w 2002 r. udział roczników młodszych wyno-

sił 81,9%, a starszych – 18,1%, to w 2011 r. – 72,1% i 27,9%. A zatem 

wskaźnik starzenia podwójnego, mierzący udział ludności w wieku 80 lat  

i więcej w ogólnej liczbie osób starszych, zwiększył swoją wartość niemal  

o 10 p. proc. Oznacza to, że w 2011 r. wśród osób w wieku powyżej 64 lat 

częściej niż co czwarta osoba miała co najmniej 80 lat, podczas gdy w 2002 r. 

– prawie co szósta. Należy dodać, że udział ludności w wieku 85 lat i więcej 

zwiększył się o 3,5 p. proc. (z 7,6% do 11,1%). Jako przyczyny tak znacz-

nych zmian można wskazać m.in. stałe wydłużanie się przeciętnego trwania 

życia oraz wchodzenie w ostatnich kilkunastu latach do grupy wieku 80 lat  

i więcej licznych generacji urodzonych w latach 1920–1925. 

Przytoczone powyżej dane świadczą o nasilaniu się procesu starzenia 

demograficznego mieszkańców województwa mazowieckiego. Postępowa-

nie tego procesu potwierdzają również inne miary. Jedną z nich jest wspo-

mniany wcześniej indeks starości, ilustrujący liczbowe relacje międzypoko-

leniowe między dziadkami i wnukami. Jak wynika z danych dwóch ostatnich 

spisów relacja ta uległa pogorszeniu – o ile w 2002 r. na 100 dzieci w wieku 

0–14 lat przypadały 83 osoby w wieku powyżej 64 lat, to w 2011 r. było to 95 

osób (w miastach – 106, na wsi – 79). Starzenie się społeczeństwa potwier-

dza także mniejszy niż w 2002 r. udział kobiet w wieku rozrodczym (15–49 

lat) w ogólnej liczbie kobiet, który w miastach zmniejszył się o 5,1 p. proc. 

(na wsi nieznacznie wzrósł – o 1,0 p. proc.). Na wsi zwiększył się udział 

osób w wieku niemobilnym (45–59 lat kobiety i 45–64 lata mężczyźni)  

w ogólnej liczbie osób wieku produkcyjnym (18–59/64 lata), a także pogor-

szył się współczynnik wymiany młodych generacji, przedstawiający liczbowe 

relacje między dziećmi i osobami w wieku 15–29 lat.  

Jednak stan zaawansowania starości demograficznej ludności najpro-

ściej wyraża tzw. środkowy wiek ludności (mediana wieku). Jeśli wartość 

mediany rośnie, oznacza to starzenie się danej populacji, jeśli zaś mediana 

się zmniejsza, świadczy to o odmładzaniu się społeczności. W latach 2002– 

–2011 w województwie mazowieckim wartość mediany wzrosła z 37,1 do 

38,2 lat. Ludność zamieszkała w miastach jest starsza niż na wsi, przy czym 

większy wzrost mediany wystąpił na wsi (z 34,7 do 36,6 lat) niż w miastach 
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rozrodczym (15–49 lat) przypada średnio 2 dzieci2. W okresie 2002–2011 
współczynnik dzietności kształtował się od 1,22 w 2003 r. do 1,45 w latach 
2009 i 2010. Wyższą dzietnością charakteryzowała się ludność wiejska niż 
miejska, przy czym w obu środowiskach poziom współczynnika dzietności 
nie osiągnął optymalnych wartości (na wsi zawierał się w przedziale od 1,39 
w 2005 r. do 1,58 w 2009 r., a w miastach – od 1,11 w 2002 r. do 1,38  
w 2010 r.).  

Ludności według biologicznych grup wieku  

Grupy wieku 2002 a 2011 Zmiana w latach 
2002–2011 2002 2011 

w tys. w % w odsetkach 

O g ó ł e m ................  5124,0 5268,7 144,6 2,8 100,0 100,0 
  0–14 lat....................  879,2 808,8 –70,5 –8,0 17,2 15,4 
15–64 ........................  3517,3 3694,3 177,0 5,0 68,6 70,1 
65 lat i więcej .............  726,6 765,6 39,0 5,4 14,2 14,5 
Miasta .......................  3312,6 3381,7 69,1 2,1 100,0 100,0 
  0–14 lat....................  497,1 481,9 –15,3 –3,1 15,0 14,2 
15–64 ........................  2355,6 2391,1 35,5 1,5 71,1 70,7 
65 lat i więcej .............  459,0 508,8 49,7 10,8 13,9 15,0 
Wieś ..........................  1811,4 1886,9 75,5 4,2 100,0 100,0 
  0–14 lat....................  382,1 326,9 –55,2 –14,5 21,1 17,3 
15–64 ........................  1161,7 1303,2 141,5 12,2 64,1 69,1 
65 lat i więcej .............  267,6 256,9 –10,7 –4,0 14,8 13,6 

a W podziale według wieku nie uwzględniono osób o nieustalonym wieku (ogółem 0,9 tys.). 

 
W latach 2002–2011 populacja dzieci w wieku 0–14 lat w województwie 

mazowieckim zmniejszyła się z 879,2 tys. do 808,8 tys., tj. o 70,5 tys.  
(o 8,0%). Relatywnie większy spadek liczby dzieci wystąpił na wsi (o 14,5%) 
niż w miastach (o 3,1%). Udział tej grupy ludności w populacji ogółem 
zmniejszył się z 17,2% do 15,4% (o 1,8 p. proc.). W miastach udział osób  
w wieku 0–14 lat był mniejszy niż na wsi, przy czym w badanym okresie 
                                                           
2 Optymalny współczynnik dzietności wynosi od 2,10 do 2,15 urodzeń dzieci. 

różnica ta uległa zmniejszeniu; odsetek dzieci w miastach zmniejszył się  
z 15,0% do 14,2%, a na wsi – z 21,1% do 17,3%.  

Ludność w wieku 15–64 lata (obejmująca 50 roczników) w okresie mię-
dzyspisowym zwiększyła swoją liczebność o 177,0 tys. (do 3694,3 tys.),  
w miastach – o 35,5 tys., na wsi o – 141,5 tys.; względny wzrost dla woje-
wództwa ogółem wyniósł 5,0%, dla miast – 1,5%, a dla wsi – 12,2%. Udział 
ludności dorosłej zwiększył się z 68,6% w 2002 r. do 70,1% w 2011 r., nale-
ży jednak dodać, że w miastach odsetek ten zmniejszył się z 71,1% do 
70,7%, natomiast na wsi zwiększył się z 64,1% do 69,1%. 

Największy relatywny przyrost ludności w podziale według kryterium bio-
logicznego na poziomie województwa ogółem dotyczył ludności w wieku  
65 lat i więcej – w omawianym okresie zbiorowość ta zwiększyła się o 5,4%. 
Jednak w układzie miasto–wieś zmiany te były dwukierunkowe: w miastach 
populacja ludności starszej zwiększyła się o 10,8%, na wsi – zmniejszyła się 
o 4,0%. Wśród ogółu ludności miejskiej udział tej grupy osób zwiększył się  
z 13,9% do 15,0%, natomiast na obszarach wiejskich odnotowano spadek 
tego odsetka z 14,8% do 13,6%.  

Większą dynamiką zmian struktury ludności według wieku charakteryzo-
wały się obszary wiejskie – w porównaniu z 2002 r. odsetek dzieci i osób 
starszych zmniejszył się tu odpowiednio o 3,8 i o 1,2 p. proc., a co za tym 
idzie odsetek osób dorosłych zwiększył się o 5,0 p. proc. W miastach zmia-
ny udziałów tych grup wieku kształtowały się odpowiednio: o 0,8 p. proc. in 
minus, o 1,1 p. proc. in plus i o 0,4 p. proc. in minus. Wyższa dynamika 
zmian na wsi skutkowała zmniejszeniem różnic między miastem i wsią  
w udziale dzieci i osób dorosłych – o ile w 2002 r. różnica w odsetku dzieci 
między tymi środowiskami wynosiła minus 6,1 p. proc., to w 2011 r. wynosiła 
minus 3,1 p. proc., a w odsetku osób dorosłych odpowiednio: plus 7,0 p. proc. 
wobec plus 1,6 p. proc. W 2002 r. udział procentowy osób starszych w mia-
stach był niższy o 0,9 p. proc. niż na wsi, natomiast w 2011 r. był już wyższy 
o 1,4 p. proc. 

Osoby starsze (65 lat i więcej)  

Grupy wieku 2002 2011 Zmiana w latach 
2002–2011 2002 2011 

w tys. w % w odsetkach 

O g ó ł e m ................  726,6 765,6 39,0 5,4 100,0 100,0 
65–79 lat ....................  594,9 552,2 –42,6 –7,2 81,9 72,1 
80 lat i więcej .............  131,8 213,4 81,6 62,0 18,1 27,9 

w tym 85 lat i więcej 55,5 85,4 29,8 53,7 7,6 11,1 
Miasta .......................  459,0 508,8 49,7 10,8 100,0 100,0 
65–79 lat ....................  379,7 373,2 –6,5 –1,7 82,7 73,4 
80 lat i więcej .............  79,3 135,5 56,2 70,9 17,3 26,6 

w tym 85 lat i więcej 34,8 53,8 19,0 54,7 7,6 10,6 
Wieś ..........................  267,6 256,9 –10,7 –4,0 100,0 100,0 
65–79 lat ....................  215,1 179,0 –36,1 –16,8 80,4 69,7 
80 lat i więcej .............  52,5 77,9 25,4 48,4 19,6 30,3 

w tym 85 lat i więcej 20,7 31,5 10,8 52,1 7,7 12,3 
 

Istotne zmiany zaszły w wewnętrznej strukturze osób starszych. W woje-

wództwie mazowieckim w latach 2002–2011 zarówno w miastach, jak i na 

wsi ubyło osób w wieku 65–79 lat, a zatem wzrost populacji w wieku powy-

żej 64 lat był spowodowany wyłącznie wzrostem liczebności osób w wieku 

sędziwym (80 lat i więcej). Liczba ludności w wieku 65–79 lat zmniejszyła 

się o 42,6 tys. (o 7,2%), natomiast liczba ludności w wieku 80 lat i więcej 

zwiększyła się o 81,6 tys. (o 62,0%). Różne co do kierunku i dynamiki zmia-

ny liczby ludności w tych grupach wieku spowodowały zmiany w strukturze 

wiekowej osób starszych. O ile w 2002 r. udział roczników młodszych wyno-

sił 81,9%, a starszych – 18,1%, to w 2011 r. – 72,1% i 27,9%. A zatem 

wskaźnik starzenia podwójnego, mierzący udział ludności w wieku 80 lat  

i więcej w ogólnej liczbie osób starszych, zwiększył swoją wartość niemal  

o 10 p. proc. Oznacza to, że w 2011 r. wśród osób w wieku powyżej 64 lat 

częściej niż co czwarta osoba miała co najmniej 80 lat, podczas gdy w 2002 r. 

– prawie co szósta. Należy dodać, że udział ludności w wieku 85 lat i więcej 

zwiększył się o 3,5 p. proc. (z 7,6% do 11,1%). Jako przyczyny tak znacz-

nych zmian można wskazać m.in. stałe wydłużanie się przeciętnego trwania 

życia oraz wchodzenie w ostatnich kilkunastu latach do grupy wieku 80 lat  

i więcej licznych generacji urodzonych w latach 1920–1925. 

Przytoczone powyżej dane świadczą o nasilaniu się procesu starzenia 

demograficznego mieszkańców województwa mazowieckiego. Postępowa-

nie tego procesu potwierdzają również inne miary. Jedną z nich jest wspo-

mniany wcześniej indeks starości, ilustrujący liczbowe relacje międzypoko-

leniowe między dziadkami i wnukami. Jak wynika z danych dwóch ostatnich 

spisów relacja ta uległa pogorszeniu – o ile w 2002 r. na 100 dzieci w wieku 

0–14 lat przypadały 83 osoby w wieku powyżej 64 lat, to w 2011 r. było to 95 

osób (w miastach – 106, na wsi – 79). Starzenie się społeczeństwa potwier-

dza także mniejszy niż w 2002 r. udział kobiet w wieku rozrodczym (15–49 

lat) w ogólnej liczbie kobiet, który w miastach zmniejszył się o 5,1 p. proc. 

(na wsi nieznacznie wzrósł – o 1,0 p. proc.). Na wsi zwiększył się udział 

osób w wieku niemobilnym (45–59 lat kobiety i 45–64 lata mężczyźni)  

w ogólnej liczbie osób wieku produkcyjnym (18–59/64 lata), a także pogor-

szył się współczynnik wymiany młodych generacji, przedstawiający liczbowe 

relacje między dziećmi i osobami w wieku 15–29 lat.  

Jednak stan zaawansowania starości demograficznej ludności najpro-

ściej wyraża tzw. środkowy wiek ludności (mediana wieku). Jeśli wartość 

mediany rośnie, oznacza to starzenie się danej populacji, jeśli zaś mediana 

się zmniejsza, świadczy to o odmładzaniu się społeczności. W latach 2002– 

–2011 w województwie mazowieckim wartość mediany wzrosła z 37,1 do 

38,2 lat. Ludność zamieszkała w miastach jest starsza niż na wsi, przy czym 

większy wzrost mediany wystąpił na wsi (z 34,7 do 36,6 lat) niż w miastach 
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(z 38,4 do 39,1 lat). Zarówno w 2002 r., jak i w 2011 r. wyznaczony wiek 

środkowy kobiet był wyższy niż wiek środkowy mężczyzn, co jest niewątpli-

wie rezultatem dłuższego przeciętnego trwania życia kobiet niż mężczyzn.  

Proces starzenia się ludności w układzie województwo ogółem, miasta, 

wieś na podstawie wybranych wskaźników prezentuje poniższe zestawienie.  

Wybrane wskaźniki procesu starzenia się ludności 

Wyszczególnienie 
Ogółem Miasta Wieś 

2002 2011 2002 2011 2002 2011 

Indeks starości demograficznej3 ...........  83 95 92 106 70 79 
Wskaźnik starzenia podwójnego4 .........  18 28 17 27 20 30 
Współczynnik wymiany młodych gene-

racji5 ...................................................  72 73 62 71 92 76 
Odsetek kobiet w wieku rozrodczym6 ...  50,0 47,0 51,5 46,4 47,2 48,2 
Odsetek kobiet w wieku największej 

płodności7 ...........................................  27,1 30,0 27,8 30,6 25,7 28,9 
Odsetek osób w wieku niemobilnym  

w ogólnej liczbie osób w wieku pro-
dukcyjnym8 .........................................  36,3 37,2 37,6 37,7 33,5 36,3 

Mediana wieku (wiek środkowy) ludno-
ści9 .....................................................  37,1 38,2 38,4 39,1 34,7 36,6 
mężczyźni ..........................................  34,7 36,4 35,6 36,9 33,3 35,5 
kobiety ................................................  39,4 40,2 41,0 41,5 36,2 37,9 
 

Analizując międzypowiatowe zróżnicowanie mediany wieku ludności 

można powiedzieć, że zarówno w 2002 r., jak i w 2011 r. najmłodszą spo-

łecznością charakteryzowały się trzy powiaty: ostrołęcki, garwoliński i radom-
                                                           
3 Na 100 osób w wieku 0–14 lat przypada osób w wieku 65 lat i więcej. 
4 Udział (w %) osób w wieku 80 lat i więcej w ogólnej liczbie ludności w wieku 65 lat  

i więcej. 
5 Na 100 osób w wieku 15–29 lat przypada osób w wieku 0–14 lat. 
6 Udział (w %) kobiet w wieku 15–49 lat w ogólnej liczbie kobiet. 
7 Udział (w %) kobiet w wieku 20–39 lat w ogólnej liczbie kobiet. 
8 Udział (w %) osób w wieku 45–59 lat kobiety i 45–64 lata mężczyźni w ogólnej 

liczbie ludności w wieku 18–59/64 lata. 
9 Parametr wyznaczający granicę wieku, którą połowa ludności już przekroczyła,  

a druga połowa jeszcze nie osiągnęła. 

ski (w 2002 r. również wyszkowski). W 2002 r. w powiatach tych wiek środ-

kowy ludności zawierał się w przedziale od 32,2 do 32,7 lat, a w 2011 r. – od 

34,8 do 35,1 lat. Najwyższą medianę wieku odnotowano wśród ludności po-

wiatu lipskiego (odpowiednio 38,6 i 40,6 lat) i Warszawy (41,3 i 40,4 lat).  

W porównaniu z 2002 r. tylko w Warszawie wartość mediany wieku obniżyła 

się (o 0,9 lat), natomiast w pozostałych powiatach wzrosła – najmniej (po 0,8 

lat) w powiatach grodziskim i pruszkowskim, a najwięcej (o 3,8 lat) w Ostrołę-

ce. Wzrost wieku środkowego ludności o co najmniej 2 lata wystąpił w dwu-

dziestu siedmiu powiatach, w tym wzrost o przynajmniej 3 lata – w sześciu. 

Dwa ostatnie spisy wykazały, że najmłodszą ludność zamieszkałą w mia-

stach miał powiat garwoliński, gdzie mediana wieku w latach 2002 i 2011 

wyniosła odpowiednio 32,1 i 35,0 lat, oraz powiat ostrołęcki z medianą wieku 

ludności stosownie – 31,1 i 35,1 lat. Natomiast najstarszą ludnością miejską 

charakteryzował się powiat lipski (mediana wieku 37,4 i 42,1 lat). Najmłod-

sza ludność wiejska zamieszkiwała powiat radomski (wiek środkowy ludno-

ści w omawianych latach wyniósł tu – 31,3 i 34,2 lat), a ludność najstarsza – 

powiat sokołowski (wiek środkowy odpowiednio – 39,2 i 40,5 lat). 

W porównaniu z 2002 r. największy wzrost mediany wieku mieszkańców 

miast odnotowano w powiecie przysuskim (o 5,3 lat; z 34,4 do 39,7 lat), 

natomiast największy wzrost mediany wieku mieszkańców wsi wystąpił  

w powiecie radomskim (o 2,9 lat).  

Jak już wspomniano kobiety są starsze od mężczyzn. W 2011 r. w woje-

wództwie ogółem mediana wieku kobiet wyniosła 40,2 lat, a mężczyzn  

36,4 lat (różnica – 3,8 lat). Największą różnicę między wiekiem środkowym 

kobiet i mężczyzn odnotowano w Radomiu (5,8 lat; 41,9 wobec 36,1 lat)  

i w Warszawie (5,0 lat; 43,1 wobec 38,1 lat), a najmniejszą różnicę – w po-

wiecie piaseczyńskim (1,8 lat; 37,3 wobec 35,5 lat).  

Zmiany struktury wieku ludności na podstawie 
spisów powszechnych przeprowadzonych  
w latach 1970–2011  

Na podstawie danych spisów powszechnych przeprowadzonych w latach 

1970–2011 można powiedzieć, że korzystna (a także w miarę stabilna) 

struktura ludności województwa mazowieckiego według wieku utrzymywała 

się w trzech pierwszych latach spisowych. Wówczas osoby w wieku 0–14 lat 

stanowiły ponad 1/5 (22–24%) społeczeństwa, osoby w wieku 15–64 lata – 

od 65% do 67%, a osoby w wieku 65 lat i więcej – od 9,5% do 11,5%. Jed-

nak analizując dane na poziomie powiatów zauważa się nie tylko zróżnico-

wanie przestrzenne struktury ludności według wieku, ale również mniej ko-

rzystne proporcje między poszczególnymi kategoriami wiekowymi notowane 

w kolejnych latach 

W latach 1970–1988 wśród 42 powiatów województwa tylko w Warsza-

wie (a w 1978 r. również w powiecie pruszkowskim) udział dzieci nie prze-

kraczał 20%, przy czym najmniejszy był w 1978 r. – 16,6%, a największy  

w 1988 r. – 19,2%. Ponadto w 1970 r. było dwadzieścia osiem powiatów,  

w których udział osób starszych był mniejszy niż 10% (wynosił od 6,1% do 

9,9%), a w pozostałych czternastu zawierał się w przedziale 10,0–11,7%. 

Dwa kolejne spisy wykazały, że powiatów o udziale ludności najstarszej nie 

przekraczającym 10% było znacznie mniej (w 1978 r. – sześć, w 1988 r. – 

siedem), a najwyższa wartość odsetka tej grupy wieku notowana w powia-

tach zwiększyła się najpierw do 15,4%, a następnie do 16,4%. Należy do-

dać, że zarówno w roku 1978, jak i 1988 nie występowały jeszcze znaczące 

procesy starzenia się ludności, jednak niektóre powiaty odznaczały się coraz 

wyższym udziałem osób starszych, a także dorosłych.  

Spisy z lat 2002 i 2011 wykazały niekorzystne zmiany w strukturze wieku 

ludności, co przede wszystkim było rezultatem trwającej od początku lat 90. 

XX wieku głębokiej depresji urodzeniowej10, której towarzyszyło korzystne 

zjawisko, jakim jest wydłużanie się trwania życia. Ponadto na postępujący 

proces starzenia się społeczeństwa miały wpływ takie czynniki demograficz-

ne, jak: zmniejszająca się w ostatnich latach liczba zawieranych małżeństw, 

zmiana modelu rodziny (niższa dzietność, wzrost średniego wieku matki 

przy urodzeniu pierwszego dziecka), zmiana stylu życia na tzw. „miejski” 

(wzrost liczby gospodarstw jednoosobowych – singli, wyższa aktywność 

zawodowa kobiet), a także nasilająca się skala emigracji ludności za granicę 

(szczególnie emigracji czasowej ludzi młodych). Biorąc pod uwagę powyż-

sze, a także fakt, że w kolejnych latach grupę wieku 65 lat i więcej będą 

zasilać liczne roczniki osób urodzonych w latach 50. XX wieku, należy się 

spodziewać, że proces demograficznej starości będzie się pogłębiał. 

W 2002 r. w województwie mazowieckim dzieci poniżej 15 roku życia 

stanowiły średnio 17,2% – w połowie powiatów odsetek ten przekroczył 20% 

(zawierał się w przedziale 20,1–23,8%), a w połowie był mniejszy niż 20% 

(wynosił od 12,3% do 19,8%). Udział osób starszych wyniósł 14,2% i tylko  

w dwóch powiatach nie przekroczył 10% (wyniósł 8,2% i 9,4%), a w pozo-

stałych zawierał się w przedziale od 10,1% do 17,9%. W 2011 r. odsetek 

dzieci w województwie ogółem (15,4%) był niewiele wyższy od odsetka osób 

starszych (14,5%). We wszystkich powiatach udział dzieci był mniejszy niż 

20% (zawierał się w przedziale 13,0–18,5%), natomiast udział osób star-

szych – większy niż 10% (zawierał się w przedziale 10,5–17,4%).  
                                                           
10 W latach 2003–2010 w województwie mazowieckim z roku na rok notowano wzrost 

liczby urodzeń żywych, jednak nie miało to istotnego wpływu na zmianę udziału 
dzieci w populacji ogółem. 
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(z 38,4 do 39,1 lat). Zarówno w 2002 r., jak i w 2011 r. wyznaczony wiek 

środkowy kobiet był wyższy niż wiek środkowy mężczyzn, co jest niewątpli-

wie rezultatem dłuższego przeciętnego trwania życia kobiet niż mężczyzn.  

Proces starzenia się ludności w układzie województwo ogółem, miasta, 

wieś na podstawie wybranych wskaźników prezentuje poniższe zestawienie.  

Wybrane wskaźniki procesu starzenia się ludności 

Wyszczególnienie 
Ogółem Miasta Wieś 

2002 2011 2002 2011 2002 2011 

Indeks starości demograficznej3 ...........  83 95 92 106 70 79 
Wskaźnik starzenia podwójnego4 .........  18 28 17 27 20 30 
Współczynnik wymiany młodych gene-

racji5 ...................................................  72 73 62 71 92 76 
Odsetek kobiet w wieku rozrodczym6 ...  50,0 47,0 51,5 46,4 47,2 48,2 
Odsetek kobiet w wieku największej 

płodności7 ...........................................  27,1 30,0 27,8 30,6 25,7 28,9 
Odsetek osób w wieku niemobilnym  

w ogólnej liczbie osób w wieku pro-
dukcyjnym8 .........................................  36,3 37,2 37,6 37,7 33,5 36,3 

Mediana wieku (wiek środkowy) ludno-
ści9 .....................................................  37,1 38,2 38,4 39,1 34,7 36,6 
mężczyźni ..........................................  34,7 36,4 35,6 36,9 33,3 35,5 
kobiety ................................................  39,4 40,2 41,0 41,5 36,2 37,9 
 

Analizując międzypowiatowe zróżnicowanie mediany wieku ludności 

można powiedzieć, że zarówno w 2002 r., jak i w 2011 r. najmłodszą spo-

łecznością charakteryzowały się trzy powiaty: ostrołęcki, garwoliński i radom-
                                                           
3 Na 100 osób w wieku 0–14 lat przypada osób w wieku 65 lat i więcej. 
4 Udział (w %) osób w wieku 80 lat i więcej w ogólnej liczbie ludności w wieku 65 lat  

i więcej. 
5 Na 100 osób w wieku 15–29 lat przypada osób w wieku 0–14 lat. 
6 Udział (w %) kobiet w wieku 15–49 lat w ogólnej liczbie kobiet. 
7 Udział (w %) kobiet w wieku 20–39 lat w ogólnej liczbie kobiet. 
8 Udział (w %) osób w wieku 45–59 lat kobiety i 45–64 lata mężczyźni w ogólnej 

liczbie ludności w wieku 18–59/64 lata. 
9 Parametr wyznaczający granicę wieku, którą połowa ludności już przekroczyła,  

a druga połowa jeszcze nie osiągnęła. 

ski (w 2002 r. również wyszkowski). W 2002 r. w powiatach tych wiek środ-

kowy ludności zawierał się w przedziale od 32,2 do 32,7 lat, a w 2011 r. – od 

34,8 do 35,1 lat. Najwyższą medianę wieku odnotowano wśród ludności po-

wiatu lipskiego (odpowiednio 38,6 i 40,6 lat) i Warszawy (41,3 i 40,4 lat).  

W porównaniu z 2002 r. tylko w Warszawie wartość mediany wieku obniżyła 

się (o 0,9 lat), natomiast w pozostałych powiatach wzrosła – najmniej (po 0,8 

lat) w powiatach grodziskim i pruszkowskim, a najwięcej (o 3,8 lat) w Ostrołę-

ce. Wzrost wieku środkowego ludności o co najmniej 2 lata wystąpił w dwu-

dziestu siedmiu powiatach, w tym wzrost o przynajmniej 3 lata – w sześciu. 

Dwa ostatnie spisy wykazały, że najmłodszą ludność zamieszkałą w mia-

stach miał powiat garwoliński, gdzie mediana wieku w latach 2002 i 2011 

wyniosła odpowiednio 32,1 i 35,0 lat, oraz powiat ostrołęcki z medianą wieku 

ludności stosownie – 31,1 i 35,1 lat. Natomiast najstarszą ludnością miejską 

charakteryzował się powiat lipski (mediana wieku 37,4 i 42,1 lat). Najmłod-

sza ludność wiejska zamieszkiwała powiat radomski (wiek środkowy ludno-

ści w omawianych latach wyniósł tu – 31,3 i 34,2 lat), a ludność najstarsza – 

powiat sokołowski (wiek środkowy odpowiednio – 39,2 i 40,5 lat). 

W porównaniu z 2002 r. największy wzrost mediany wieku mieszkańców 

miast odnotowano w powiecie przysuskim (o 5,3 lat; z 34,4 do 39,7 lat), 

natomiast największy wzrost mediany wieku mieszkańców wsi wystąpił  

w powiecie radomskim (o 2,9 lat).  

Jak już wspomniano kobiety są starsze od mężczyzn. W 2011 r. w woje-

wództwie ogółem mediana wieku kobiet wyniosła 40,2 lat, a mężczyzn  

36,4 lat (różnica – 3,8 lat). Największą różnicę między wiekiem środkowym 

kobiet i mężczyzn odnotowano w Radomiu (5,8 lat; 41,9 wobec 36,1 lat)  

i w Warszawie (5,0 lat; 43,1 wobec 38,1 lat), a najmniejszą różnicę – w po-

wiecie piaseczyńskim (1,8 lat; 37,3 wobec 35,5 lat).  

Zmiany struktury wieku ludności na podstawie 
spisów powszechnych przeprowadzonych  
w latach 1970–2011  

Na podstawie danych spisów powszechnych przeprowadzonych w latach 

1970–2011 można powiedzieć, że korzystna (a także w miarę stabilna) 

struktura ludności województwa mazowieckiego według wieku utrzymywała 

się w trzech pierwszych latach spisowych. Wówczas osoby w wieku 0–14 lat 

stanowiły ponad 1/5 (22–24%) społeczeństwa, osoby w wieku 15–64 lata – 

od 65% do 67%, a osoby w wieku 65 lat i więcej – od 9,5% do 11,5%. Jed-

nak analizując dane na poziomie powiatów zauważa się nie tylko zróżnico-

wanie przestrzenne struktury ludności według wieku, ale również mniej ko-

rzystne proporcje między poszczególnymi kategoriami wiekowymi notowane 

w kolejnych latach 

W latach 1970–1988 wśród 42 powiatów województwa tylko w Warsza-

wie (a w 1978 r. również w powiecie pruszkowskim) udział dzieci nie prze-

kraczał 20%, przy czym najmniejszy był w 1978 r. – 16,6%, a największy  

w 1988 r. – 19,2%. Ponadto w 1970 r. było dwadzieścia osiem powiatów,  

w których udział osób starszych był mniejszy niż 10% (wynosił od 6,1% do 

9,9%), a w pozostałych czternastu zawierał się w przedziale 10,0–11,7%. 

Dwa kolejne spisy wykazały, że powiatów o udziale ludności najstarszej nie 

przekraczającym 10% było znacznie mniej (w 1978 r. – sześć, w 1988 r. – 

siedem), a najwyższa wartość odsetka tej grupy wieku notowana w powia-

tach zwiększyła się najpierw do 15,4%, a następnie do 16,4%. Należy do-

dać, że zarówno w roku 1978, jak i 1988 nie występowały jeszcze znaczące 

procesy starzenia się ludności, jednak niektóre powiaty odznaczały się coraz 

wyższym udziałem osób starszych, a także dorosłych.  

Spisy z lat 2002 i 2011 wykazały niekorzystne zmiany w strukturze wieku 

ludności, co przede wszystkim było rezultatem trwającej od początku lat 90. 

XX wieku głębokiej depresji urodzeniowej10, której towarzyszyło korzystne 

zjawisko, jakim jest wydłużanie się trwania życia. Ponadto na postępujący 

proces starzenia się społeczeństwa miały wpływ takie czynniki demograficz-

ne, jak: zmniejszająca się w ostatnich latach liczba zawieranych małżeństw, 

zmiana modelu rodziny (niższa dzietność, wzrost średniego wieku matki 

przy urodzeniu pierwszego dziecka), zmiana stylu życia na tzw. „miejski” 

(wzrost liczby gospodarstw jednoosobowych – singli, wyższa aktywność 

zawodowa kobiet), a także nasilająca się skala emigracji ludności za granicę 

(szczególnie emigracji czasowej ludzi młodych). Biorąc pod uwagę powyż-

sze, a także fakt, że w kolejnych latach grupę wieku 65 lat i więcej będą 

zasilać liczne roczniki osób urodzonych w latach 50. XX wieku, należy się 

spodziewać, że proces demograficznej starości będzie się pogłębiał. 

W 2002 r. w województwie mazowieckim dzieci poniżej 15 roku życia 

stanowiły średnio 17,2% – w połowie powiatów odsetek ten przekroczył 20% 

(zawierał się w przedziale 20,1–23,8%), a w połowie był mniejszy niż 20% 

(wynosił od 12,3% do 19,8%). Udział osób starszych wyniósł 14,2% i tylko  

w dwóch powiatach nie przekroczył 10% (wyniósł 8,2% i 9,4%), a w pozo-

stałych zawierał się w przedziale od 10,1% do 17,9%. W 2011 r. odsetek 

dzieci w województwie ogółem (15,4%) był niewiele wyższy od odsetka osób 

starszych (14,5%). We wszystkich powiatach udział dzieci był mniejszy niż 

20% (zawierał się w przedziale 13,0–18,5%), natomiast udział osób star-

szych – większy niż 10% (zawierał się w przedziale 10,5–17,4%).  
                                                           
10 W latach 2003–2010 w województwie mazowieckim z roku na rok notowano wzrost 

liczby urodzeń żywych, jednak nie miało to istotnego wpływu na zmianę udziału 
dzieci w populacji ogółem. 
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W okresie 1988–2002 udział ludności w wieku 15–64 lata w populacji 

ogółem wzrósł o 3,5 p. proc. (z 65,1% do 68,6%), natomiast w okresie 

2002–2011 wzrósł o kolejne 1,5 p. proc. (do 70,1%). Zwiększanie się udziału 

tej grupy wiekowej należy wiązać zarówno z wchodzeniem w wiek dorosło-

ści stosunkowo licznych roczników wyżu z lat 70. i początku lat 80. XX wie-

ku, jak i ze znacznym napływem migracyjnym ludności. Przy czym przyrost  

ludności z tytułu migracji dotyczy przede wszystkim stolicy i okolicznych 

powiatów, bowiem w większości powiatów województwa mazowieckiego  

(w 2011 r. w dwudziestu sześciu) od wielu lat notuje się ujemne saldo mi-

gracji. Napływ ludności do centralnej części województwa jest zapewne 

związany z tym, że Warszawa jest największym rynkiem pracy w regionie,  

a także siedzibą wielu wyższych uczelni, co w konsekwencji powoduje 

znaczny napływ ludności w wieku zdolności do pracy (w całym badanym 

okresie udział osób dorosłych oscylował tu wokół 70%). W 2002 r. powiatów 

o najwyższym udziale osób dorosłych (wynoszącym co najmniej 70%) było 

osiem, a w 2011 r. – dwadzieścia pięć. W obydwu latach do tych powiatów  

(z wyjątkiem Warszawy w 2011 r.) należały wszystkie miasta na prawach 

powiatu, przy czym zarówno Ostrołęka, Płock, Radom, jak i Siedlce starszą 

strukturę wieku ludności zawdzięczają głównie odpływom migracyjnym ludzi 

młodych (także do strefy podmiejskiej). W 2002 r. najniższy odsetek ludno-

ści w wieku 15–64 lata odnotowany w powiatach wyniósł 62,3%, a najwyż-

szy – 73,5%, natomiast w 2011 r. odsetek ten zawierał się w przedziale 

67,9–74,4%.  

Do przedstawienia w dłuższej perspektywie czasowej struktury wieku 

ludności oraz nasilania się procesu starzenia ludności powiatów i gmin wo-

jewództwa mazowieckiego (a pośrednio określenia perspektyw rozwojowych 

tych jednostek) wykorzystano wykres zwany trójkątem Ossana. Wykres ten 

pozwala na stwierdzenie podobieństw i różnic obszarów na podstawie 

trzech cech badanego zjawiska. A zatem populację ludności w poszczegól-

nych jednostkach podziału terytorialnego podzielono (w oparciu o kryterium 

biologiczne) na trzy grupy wiekowe, z których pierwszą tworzy ludność  

w wieku 0–14 lat (oznaczona symbolem A), drugą – ludność w wieku 15–64 

lata (B), a trzecią – ludność w wieku 65 lat i więcej (C). Na ramionach trójką-

ta opisano udział wyżej wymienionych grup wieku w ogólnej liczbie ludności 

każdego powiatu/gminy. W efekcie charakter struktury wieku ludności  

w danej jednostce wyraża położenie odpowiadającego jej punktu, który 

znajduje się w miejscu przecięcia się trzech linii równoległych do trzech bo-

ków trójkąta. Klasyfikację poszczególnych powiatów/gmin oparto na podzia-

le trójkąta na sześć klas, określających trzy etapy rozwoju ludności według 

struktury wieku, tj. ludność w stadium młodości demograficznej, ludność  

w stadium stabilizacji demograficznej, ludność w stadium starzenia się de-

mograficznego. Jako kryterium podziału przyjęto udziały poszczególnych 

grup wieku w województwie ogółem.  

Ze względu na dostępność danych typologię powiatów opracowano  

w pięciu przekrojach czasowych (tj. dla lat: 1970, 1978, 1988, 2002 i 2011), 

natomiast typologię gmin – w dwóch (dla lat 2002 i 2011). W celu zaprezen-

towania dynamiki i kierunku przemian zachodzących w strukturze wieku 

ludności, dla wszystkich przedziałów czasowych za podstawę grupowania 

przyjęto udziały poszczególnych grup wieku w województwie ogółem obli-

czone: w przypadku powiatów – dla 1970 r., w przypadku gmin – dla 2002 r. 

Ponadto, aby uchwycić zmiany, jakie zaszły w strukturze wieku ludności 

między spisami z lat 2002 i 2011, powiaty i gminy sklasyfikowano przyjmując 

za podstawę grupowania udziały poszczególnych grup wieku w wojewódz-

twie ogółem obliczone dla tych lat, przy czym typologię dla 2011 r. zapre-

zentowano w dwóch ujęciach, tj. przyjmując za podstawę grupowania udzia-

ły obliczone również dla 2002 r. 

Oznaczenie typów powiatów/gmin w ramach każdej klasy oraz odpowia-

dający im rozkład struktury ludności według wieku przedstawia poniższe 

zestawienie: 

 
 

Przyjmując za punkt odniesienia strukturę wieku ludności obliczoną dla 

1970 r. można powiedzieć, że procesy demograficzne (o różnej sile i kierun-

ku oddziaływania) następujące w latach 1970–2011 spowodowały pełne 
przejście od młodych bądź stabilnych struktur wieku ludności do struktur 

starych. W 1970 r. najwięcej (dwadzieścia) powiatów województwa mazo-

wieckiego cechowała młodość demograficzna – co trzeci/czwarty mieszka-

niec tych powiatów miał mniej niż 15 lat, a tylko co dwunasty (przeciętnie) 

miał więcej niż 64 lata (udział najmłodszej grupy ludności wyniósł od 24,3% 

do 34,5%, a najstarszej – od 6,1% do 9,4%). W fazie stabilizacji demogra-

ficznej znajdowało się siedemnaście powiatów, przy czym piętnaście z nich 

charakteryzował wyższy od średniej w województwie udział dzieci (powyżej 

24,0%) oraz udział osób starszych (powyżej 9,5%). Pięć powiatów (grodzi-
ski, piaseczyński, pruszkowski, żyrardowski i Warszawę) zaliczono do fazy 

starości demograficznej – wśród mieszkańców tych powiatów zarówno od-

setek osób w wieku 15–64 lata, jak i odsetek osób w wieku 65 lat i więcej 

były wyższe niż przeciętnie w województwie. W latach 1978 i 1988 w fazie 

stabilizacji demograficznej było już po dwadzieścia siedem powiatów, po-

nadto w 1978 r. trzynaście powiatów znajdowało się w fazie starości demo-

graficznej, a tylko dwa – w fazie młodości demograficznej, natomiast w 1988 r. 

sytuacja była lepsza ponieważ starą strukturą ludności charakteryzowało się 

osiem powiatów, a młodą – siedem. Obserwowane początkowo relatywnie 

nieduże przemiany struktur demograficznych, w kolejnych latach nasiliły się, 
toteż w 2002 i 2011 roku wszystkie powiaty województwa były już w stadium 

starości demograficznej.  

Klasyfikację powiatów i gmin pod względem struktury ludności według bio-

logicznych grup wieku w latach 1970–2011 przedstawia poniższe zestawienie: 
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W okresie 1988–2002 udział ludności w wieku 15–64 lata w populacji 

ogółem wzrósł o 3,5 p. proc. (z 65,1% do 68,6%), natomiast w okresie 

2002–2011 wzrósł o kolejne 1,5 p. proc. (do 70,1%). Zwiększanie się udziału 

tej grupy wiekowej należy wiązać zarówno z wchodzeniem w wiek dorosło-

ści stosunkowo licznych roczników wyżu z lat 70. i początku lat 80. XX wie-

ku, jak i ze znacznym napływem migracyjnym ludności. Przy czym przyrost  

ludności z tytułu migracji dotyczy przede wszystkim stolicy i okolicznych 

powiatów, bowiem w większości powiatów województwa mazowieckiego  

(w 2011 r. w dwudziestu sześciu) od wielu lat notuje się ujemne saldo mi-

gracji. Napływ ludności do centralnej części województwa jest zapewne 

związany z tym, że Warszawa jest największym rynkiem pracy w regionie,  

a także siedzibą wielu wyższych uczelni, co w konsekwencji powoduje 

znaczny napływ ludności w wieku zdolności do pracy (w całym badanym 

okresie udział osób dorosłych oscylował tu wokół 70%). W 2002 r. powiatów 

o najwyższym udziale osób dorosłych (wynoszącym co najmniej 70%) było 

osiem, a w 2011 r. – dwadzieścia pięć. W obydwu latach do tych powiatów  

(z wyjątkiem Warszawy w 2011 r.) należały wszystkie miasta na prawach 

powiatu, przy czym zarówno Ostrołęka, Płock, Radom, jak i Siedlce starszą 

strukturę wieku ludności zawdzięczają głównie odpływom migracyjnym ludzi 

młodych (także do strefy podmiejskiej). W 2002 r. najniższy odsetek ludno-

ści w wieku 15–64 lata odnotowany w powiatach wyniósł 62,3%, a najwyż-

szy – 73,5%, natomiast w 2011 r. odsetek ten zawierał się w przedziale 

67,9–74,4%.  

Do przedstawienia w dłuższej perspektywie czasowej struktury wieku 

ludności oraz nasilania się procesu starzenia ludności powiatów i gmin wo-

jewództwa mazowieckiego (a pośrednio określenia perspektyw rozwojowych 

tych jednostek) wykorzystano wykres zwany trójkątem Ossana. Wykres ten 

pozwala na stwierdzenie podobieństw i różnic obszarów na podstawie 

trzech cech badanego zjawiska. A zatem populację ludności w poszczegól-

nych jednostkach podziału terytorialnego podzielono (w oparciu o kryterium 

biologiczne) na trzy grupy wiekowe, z których pierwszą tworzy ludność  

w wieku 0–14 lat (oznaczona symbolem A), drugą – ludność w wieku 15–64 

lata (B), a trzecią – ludność w wieku 65 lat i więcej (C). Na ramionach trójką-

ta opisano udział wyżej wymienionych grup wieku w ogólnej liczbie ludności 

każdego powiatu/gminy. W efekcie charakter struktury wieku ludności  

w danej jednostce wyraża położenie odpowiadającego jej punktu, który 

znajduje się w miejscu przecięcia się trzech linii równoległych do trzech bo-

ków trójkąta. Klasyfikację poszczególnych powiatów/gmin oparto na podzia-

le trójkąta na sześć klas, określających trzy etapy rozwoju ludności według 

struktury wieku, tj. ludność w stadium młodości demograficznej, ludność  

w stadium stabilizacji demograficznej, ludność w stadium starzenia się de-

mograficznego. Jako kryterium podziału przyjęto udziały poszczególnych 

grup wieku w województwie ogółem.  

Ze względu na dostępność danych typologię powiatów opracowano  

w pięciu przekrojach czasowych (tj. dla lat: 1970, 1978, 1988, 2002 i 2011), 

natomiast typologię gmin – w dwóch (dla lat 2002 i 2011). W celu zaprezen-

towania dynamiki i kierunku przemian zachodzących w strukturze wieku 

ludności, dla wszystkich przedziałów czasowych za podstawę grupowania 

przyjęto udziały poszczególnych grup wieku w województwie ogółem obli-

czone: w przypadku powiatów – dla 1970 r., w przypadku gmin – dla 2002 r. 

Ponadto, aby uchwycić zmiany, jakie zaszły w strukturze wieku ludności 

między spisami z lat 2002 i 2011, powiaty i gminy sklasyfikowano przyjmując 

za podstawę grupowania udziały poszczególnych grup wieku w wojewódz-

twie ogółem obliczone dla tych lat, przy czym typologię dla 2011 r. zapre-

zentowano w dwóch ujęciach, tj. przyjmując za podstawę grupowania udzia-

ły obliczone również dla 2002 r. 

Oznaczenie typów powiatów/gmin w ramach każdej klasy oraz odpowia-

dający im rozkład struktury ludności według wieku przedstawia poniższe 

zestawienie: 

 
 

Przyjmując za punkt odniesienia strukturę wieku ludności obliczoną dla 

1970 r. można powiedzieć, że procesy demograficzne (o różnej sile i kierun-

ku oddziaływania) następujące w latach 1970–2011 spowodowały pełne 
przejście od młodych bądź stabilnych struktur wieku ludności do struktur 

starych. W 1970 r. najwięcej (dwadzieścia) powiatów województwa mazo-

wieckiego cechowała młodość demograficzna – co trzeci/czwarty mieszka-

niec tych powiatów miał mniej niż 15 lat, a tylko co dwunasty (przeciętnie) 

miał więcej niż 64 lata (udział najmłodszej grupy ludności wyniósł od 24,3% 

do 34,5%, a najstarszej – od 6,1% do 9,4%). W fazie stabilizacji demogra-

ficznej znajdowało się siedemnaście powiatów, przy czym piętnaście z nich 

charakteryzował wyższy od średniej w województwie udział dzieci (powyżej 

24,0%) oraz udział osób starszych (powyżej 9,5%). Pięć powiatów (grodzi-
ski, piaseczyński, pruszkowski, żyrardowski i Warszawę) zaliczono do fazy 

starości demograficznej – wśród mieszkańców tych powiatów zarówno od-

setek osób w wieku 15–64 lata, jak i odsetek osób w wieku 65 lat i więcej 

były wyższe niż przeciętnie w województwie. W latach 1978 i 1988 w fazie 

stabilizacji demograficznej było już po dwadzieścia siedem powiatów, po-

nadto w 1978 r. trzynaście powiatów znajdowało się w fazie starości demo-

graficznej, a tylko dwa – w fazie młodości demograficznej, natomiast w 1988 r. 

sytuacja była lepsza ponieważ starą strukturą ludności charakteryzowało się 

osiem powiatów, a młodą – siedem. Obserwowane początkowo relatywnie 

nieduże przemiany struktur demograficznych, w kolejnych latach nasiliły się, 
toteż w 2002 i 2011 roku wszystkie powiaty województwa były już w stadium 

starości demograficznej.  

Klasyfikację powiatów i gmin pod względem struktury ludności według bio-

logicznych grup wieku w latach 1970–2011 przedstawia poniższe zestawienie: 
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Ludność według stanu cywilnego 

Struktura ludności według stanu cywilnego uwarunkowana jest czynni-

kami demograficznymi, tj. liczbą osób w poszczególnych grupach wieku, 

liczbą małżeństw i rozwodów, liczbą zgonów, a także sytuacją społeczno- 

-ekonomiczną kraju, wpływającą na podejmowanie decyzji prorodzinnych,  

tj. dotyczących zawierania związków małżeńskich i posiadania dzieci. Po-

dobnie jak w poprzednim spisie ludności, w NSP 2011 wyodrębniono dwa 

rodzaje stanu cywilnego: prawny oraz faktyczny i ustalono je dla ludności  

w wieku 15 lat i więcej. 

Stan cywilny prawny 

Stan cywilny prawny – odnoszony do formalnoprawnej sytuacji respon-

dentów – wyróżnia następujące kategorie: kawaler/panna, żonaty/zamężna, 

wdowiec/wdowa, rozwiedziony/rozwiedziona. Jednocześnie należy wyjaśnić, 

że osoby posiadające orzeczoną przez sąd separację zaliczane są do grupy 

żonatych/zamężnych. 

Ludność w wieku 15 lat i więcej według płci i stanu cywilnego  
prawnego  

Stan cywilny prawny 

2002 2011 

ogółem męż-
czyźni kobiety ogółem męż-

czyźni kobiety 

w tys. 

O g ó ł e m ................  4244,8 2011,9 2232,8 4459,9 2107,6 2352,3 
Kawalerowie/panny ...  1170,9 647,7 523,1 1268,4 698,2 570,2 
Żonaci/zamężne ........  2406,7 1200,6 1206,1 2471,9 1236,6 1235,3 
Wdowcy/wdowy .........  414,8 60,9 353,9 441,5 66,2 375,4 
Rozwiedzeni/ 

/rozwiedzione ..........  196,5 74,6 121,9 257,9 96,6 161,4 
Nieustalony ................  55,9 28,0 27,8 20,2 10,1 10,1 

 

W województwie mazowieckim w 2011 r. struktura populacji pod wzglę-

dem stanu cywilnego prawnego nie zmieniła się znacząco w porównaniu  

z NSP 2002. W populacji osób w wieku 15 lat i więcej najbardziej liczną 

grupę stanowiły osoby żonate i zamężne 55,4%, a ich udział zmniejszył się 

w omawianym okresie o 1,4 p. proc. W kategorii żonaci/zamężne odsetek 

żonatych mężczyzn był większy niż zamężnych kobiet (58,7% wobec 

52,5%). W spisie z 2002 r. odpowiednio 59,7% i 54,0%. Struktura ludności 

według stanu cywilnego prawnego zróżnicowana jest również w zależności 

od miejsca zamieszkania. W miastach odsetek osób w grupie żona-

tych/zamężnych był mniejszy niż na wsi (54,3% wobec 57,5%). Z zestawie-

nia wyników spisu NSP 2011 w przekroju powiatów wynika, że największy 

odsetek osób o stanie cywilnym żonaty/zamężna w odniesieniu do ogółu 

ludności w wieku 15 lat i więcej odnotowano w powiecie legionowskim – 

61,0%, a najmniejszy w m.st. Warszawie – 51,3%. W porównaniu  

z NSP 2002 największy spadek żonatych/zamężnych odnotowano w powie-

cie sierpeckim (o 4,1 p. proc.), natomiast największy wzrost – w powiecie 

legionowskim (o 1,0 p. proc.).  

Drugą najliczniejszą grupę stanowili kawalerowie/panny (28,4%), których 

odsetek w stosunku do 2002 r. zwiększył się o 0,8 p. proc. Według 

NSP 2011, w województwie mazowieckim 33,1% mężczyzn w wieku 15 lat  

i więcej stanowili kawalerowie (wzrost o 0,9 p. proc. w porównaniu  

z 2002 r.), natomiast odsetek panien stanowił 24,2% omawianej populacji 

(wzrost o 0,8 p. proc.). Strukturę kawalerów/panien według stanu cywilnego 

różnicuje również ujęcie terytorialne. W miastach największy udział odnoto-

wano w powiecie siedleckim (36,6%), natomiast na wsi w powiatach łosickim 

i przasnyskim (po 31,9%) oraz garwolińskim (31,7%). Najmniejszy udział 

kawalerów/panien odnotowano w powiecie legionowskim zarówno w mia-

stach (24,5%), jak i na wsi (25,6%). W porównaniu z wynikami poprzedniego 

spisu można zauważyć, że w ośmiu powiatach nastąpił spadek w grupie 

kawalerów/panien, najbardziej obniżył się w m. Siedlcach (o 2,5 p. proc.). 

Natomiast w pozostałych powiatach odnotowano wzrost, przy czym najwięk-

szy w powiecie łosickim (o 3,2 p. proc.). 

Kolejną grupę stanowią wdowcy/wdowy, których udział w ludności w wie-

ku 15 lat i więcej wyniósł 9,9%. Odsetek w tej grupie osób w porównaniu  

z wynikami z poprzedniego spisu kształtował się na podobnym poziomie, 

jednak w poszczególnych powiatach sytuacja była odmienna niż 9 lat wcze-

śniej. Wzrost miał miejsce w szesnastu powiatach, przy czym największy  

w m. Płocku i m. Ostrołęce (odpowiednio o 1,4 i o 1,0 p. proc.). W pozosta-

łych powiatach odsetek osób w tej grupie był mniejszy niż w 2002 r. Najbar-

dziej obniżył się w powiecie piaseczyńskim (o 0,8 p. proc.), a w dalszej ko-

lejności w powiatach płockim i siedleckim (o 0,5 p. proc.). 

W omawianej populacji, najmniej liczną grupę stanowiły osoby rozwie-

dzione 5,8% (4,6% w przypadku mężczyzn i 6,9% dla kobiet), których udział 

wzrósł o 1,2 p. proc. w stosunku do 2002 r. Udział osób rozwiedzionych  

w miastach był ponad dwukrotnie większy niż na wsi (7,4% wobec 2,9%). 

Analizując dane w latach 2002–2011 w ujęciu terytorialnym należy zauwa-

żyć, że w tej kategorii według stanu cywilnego prawnego w 2011 r. we 

wszystkich powiatach województwa odnotowano wzrost. Najwyższy –  

w m. Płocku (o 2,5 p. proc.), a najniższy – w powiatach siedleckim, ostrołęc-

kim i otwockim (o 0,6 p. proc.). 

Stan cywilny faktyczny 

Stan cywilny faktyczny, oprócz kategorii prawnych, wyodrębnia także 

dwie kategorie, tj. osoby żyjące w związkach partnerskich (kohabitacyjnych) 

oraz małżonków pozostających w separacji orzeczonej prawnie lub deklaro-

wanej. Analizując dane o faktycznym stanie cywilnym zestawione według 

płci należy pamiętać, że jest to deklaracja osób – np. kobieta, której małżeń-

stwo zostało rozwiązane przez sąd niejednokrotnie deklaruje, zgodnie ze 

swym odczuciem, że w dalszym ciągu jest zamężna. Podobnie panna, 

wdowa czy rozwiedziona żyjąca w związku partnerskim może zadeklarować, 

że jest zamężna.  

Ludność w wieku 15 lat i więcej według płci i stanu cywilnego  
faktycznego  

Stan cywilny faktyczny 

2002 2011 

ogółem męż-
czyźni kobiety ogółem męż-

czyźni kobiety 

w tys. 

O g ó ł e m ................. 4244,8 2011,9 2232,8 4459,9 2107,6 2352,3 
Kawalerowie/panny .... 1141,9 633,3 508,6 1207,3 667,6 539,7 
Żonaci/zamężne ......... 2360,7 1179,6 1181,1 2437,9 1221,5 1216,5 
Partnerzy/partnerki ..... 55,8 27,9 27,9 96,0 48,5 47,5 
Wdowcy/wdowy ......... 410,6 59,8 350,8 437,7 65,2 372,5 
Rozwiedzeni/  

/rozwiedzione ........... 178,2 64,8 113,4 231,6 82,3 149,3 
Separowani/  

/separowane ............ 46,3 20,5 25,8 29,2 12,5 16,7 
Nieustalony ................ 51,2 26,0 25,2 20,1 10,0 10,1 

 

Na podstawie analizy stanu cywilnego faktycznego mieszkańców woje-

wództwa mazowieckiego można stwierdzić, że najbardziej liczną grupę sta-

nowiły osoby pozostające w związkach małżeńskich – 2437,9 tys., tj. 54,7% 

ogółu ludności w wieku 15 lat i więcej. W miastach odsetek zamęż-
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Ludność według stanu cywilnego 

Struktura ludności według stanu cywilnego uwarunkowana jest czynni-

kami demograficznymi, tj. liczbą osób w poszczególnych grupach wieku, 

liczbą małżeństw i rozwodów, liczbą zgonów, a także sytuacją społeczno- 

-ekonomiczną kraju, wpływającą na podejmowanie decyzji prorodzinnych,  

tj. dotyczących zawierania związków małżeńskich i posiadania dzieci. Po-

dobnie jak w poprzednim spisie ludności, w NSP 2011 wyodrębniono dwa 

rodzaje stanu cywilnego: prawny oraz faktyczny i ustalono je dla ludności  

w wieku 15 lat i więcej. 

Stan cywilny prawny 

Stan cywilny prawny – odnoszony do formalnoprawnej sytuacji respon-

dentów – wyróżnia następujące kategorie: kawaler/panna, żonaty/zamężna, 

wdowiec/wdowa, rozwiedziony/rozwiedziona. Jednocześnie należy wyjaśnić, 

że osoby posiadające orzeczoną przez sąd separację zaliczane są do grupy 

żonatych/zamężnych. 

Ludność w wieku 15 lat i więcej według płci i stanu cywilnego  
prawnego  

Stan cywilny prawny 

2002 2011 

ogółem męż-
czyźni kobiety ogółem męż-

czyźni kobiety 

w tys. 

O g ó ł e m ................  4244,8 2011,9 2232,8 4459,9 2107,6 2352,3 
Kawalerowie/panny ...  1170,9 647,7 523,1 1268,4 698,2 570,2 
Żonaci/zamężne ........  2406,7 1200,6 1206,1 2471,9 1236,6 1235,3 
Wdowcy/wdowy .........  414,8 60,9 353,9 441,5 66,2 375,4 
Rozwiedzeni/ 

/rozwiedzione ..........  196,5 74,6 121,9 257,9 96,6 161,4 
Nieustalony ................  55,9 28,0 27,8 20,2 10,1 10,1 

 

W województwie mazowieckim w 2011 r. struktura populacji pod wzglę-

dem stanu cywilnego prawnego nie zmieniła się znacząco w porównaniu  

z NSP 2002. W populacji osób w wieku 15 lat i więcej najbardziej liczną 

grupę stanowiły osoby żonate i zamężne 55,4%, a ich udział zmniejszył się 

w omawianym okresie o 1,4 p. proc. W kategorii żonaci/zamężne odsetek 

żonatych mężczyzn był większy niż zamężnych kobiet (58,7% wobec 

52,5%). W spisie z 2002 r. odpowiednio 59,7% i 54,0%. Struktura ludności 

według stanu cywilnego prawnego zróżnicowana jest również w zależności 

od miejsca zamieszkania. W miastach odsetek osób w grupie żona-

tych/zamężnych był mniejszy niż na wsi (54,3% wobec 57,5%). Z zestawie-

nia wyników spisu NSP 2011 w przekroju powiatów wynika, że największy 

odsetek osób o stanie cywilnym żonaty/zamężna w odniesieniu do ogółu 

ludności w wieku 15 lat i więcej odnotowano w powiecie legionowskim – 

61,0%, a najmniejszy w m.st. Warszawie – 51,3%. W porównaniu  

z NSP 2002 największy spadek żonatych/zamężnych odnotowano w powie-

cie sierpeckim (o 4,1 p. proc.), natomiast największy wzrost – w powiecie 

legionowskim (o 1,0 p. proc.).  

Drugą najliczniejszą grupę stanowili kawalerowie/panny (28,4%), których 

odsetek w stosunku do 2002 r. zwiększył się o 0,8 p. proc. Według 

NSP 2011, w województwie mazowieckim 33,1% mężczyzn w wieku 15 lat  

i więcej stanowili kawalerowie (wzrost o 0,9 p. proc. w porównaniu  

z 2002 r.), natomiast odsetek panien stanowił 24,2% omawianej populacji 

(wzrost o 0,8 p. proc.). Strukturę kawalerów/panien według stanu cywilnego 

różnicuje również ujęcie terytorialne. W miastach największy udział odnoto-

wano w powiecie siedleckim (36,6%), natomiast na wsi w powiatach łosickim 

i przasnyskim (po 31,9%) oraz garwolińskim (31,7%). Najmniejszy udział 

kawalerów/panien odnotowano w powiecie legionowskim zarówno w mia-

stach (24,5%), jak i na wsi (25,6%). W porównaniu z wynikami poprzedniego 

spisu można zauważyć, że w ośmiu powiatach nastąpił spadek w grupie 

kawalerów/panien, najbardziej obniżył się w m. Siedlcach (o 2,5 p. proc.). 

Natomiast w pozostałych powiatach odnotowano wzrost, przy czym najwięk-

szy w powiecie łosickim (o 3,2 p. proc.). 

Kolejną grupę stanowią wdowcy/wdowy, których udział w ludności w wie-

ku 15 lat i więcej wyniósł 9,9%. Odsetek w tej grupie osób w porównaniu  

z wynikami z poprzedniego spisu kształtował się na podobnym poziomie, 

jednak w poszczególnych powiatach sytuacja była odmienna niż 9 lat wcze-

śniej. Wzrost miał miejsce w szesnastu powiatach, przy czym największy  

w m. Płocku i m. Ostrołęce (odpowiednio o 1,4 i o 1,0 p. proc.). W pozosta-

łych powiatach odsetek osób w tej grupie był mniejszy niż w 2002 r. Najbar-

dziej obniżył się w powiecie piaseczyńskim (o 0,8 p. proc.), a w dalszej ko-

lejności w powiatach płockim i siedleckim (o 0,5 p. proc.). 

W omawianej populacji, najmniej liczną grupę stanowiły osoby rozwie-

dzione 5,8% (4,6% w przypadku mężczyzn i 6,9% dla kobiet), których udział 

wzrósł o 1,2 p. proc. w stosunku do 2002 r. Udział osób rozwiedzionych  

w miastach był ponad dwukrotnie większy niż na wsi (7,4% wobec 2,9%). 

Analizując dane w latach 2002–2011 w ujęciu terytorialnym należy zauwa-

żyć, że w tej kategorii według stanu cywilnego prawnego w 2011 r. we 

wszystkich powiatach województwa odnotowano wzrost. Najwyższy –  

w m. Płocku (o 2,5 p. proc.), a najniższy – w powiatach siedleckim, ostrołęc-

kim i otwockim (o 0,6 p. proc.). 

Stan cywilny faktyczny 

Stan cywilny faktyczny, oprócz kategorii prawnych, wyodrębnia także 

dwie kategorie, tj. osoby żyjące w związkach partnerskich (kohabitacyjnych) 

oraz małżonków pozostających w separacji orzeczonej prawnie lub deklaro-

wanej. Analizując dane o faktycznym stanie cywilnym zestawione według 

płci należy pamiętać, że jest to deklaracja osób – np. kobieta, której małżeń-

stwo zostało rozwiązane przez sąd niejednokrotnie deklaruje, zgodnie ze 

swym odczuciem, że w dalszym ciągu jest zamężna. Podobnie panna, 

wdowa czy rozwiedziona żyjąca w związku partnerskim może zadeklarować, 

że jest zamężna.  

Ludność w wieku 15 lat i więcej według płci i stanu cywilnego  
faktycznego  

Stan cywilny faktyczny 

2002 2011 

ogółem męż-
czyźni kobiety ogółem męż-

czyźni kobiety 

w tys. 

O g ó ł e m ................. 4244,8 2011,9 2232,8 4459,9 2107,6 2352,3 
Kawalerowie/panny .... 1141,9 633,3 508,6 1207,3 667,6 539,7 
Żonaci/zamężne ......... 2360,7 1179,6 1181,1 2437,9 1221,5 1216,5 
Partnerzy/partnerki ..... 55,8 27,9 27,9 96,0 48,5 47,5 
Wdowcy/wdowy ......... 410,6 59,8 350,8 437,7 65,2 372,5 
Rozwiedzeni/  

/rozwiedzione ........... 178,2 64,8 113,4 231,6 82,3 149,3 
Separowani/  

/separowane ............ 46,3 20,5 25,8 29,2 12,5 16,7 
Nieustalony ................ 51,2 26,0 25,2 20,1 10,0 10,1 

 

Na podstawie analizy stanu cywilnego faktycznego mieszkańców woje-

wództwa mazowieckiego można stwierdzić, że najbardziej liczną grupę sta-

nowiły osoby pozostające w związkach małżeńskich – 2437,9 tys., tj. 54,7% 

ogółu ludności w wieku 15 lat i więcej. W miastach odsetek zamęż-



Komentarz analityczny

30

nych/żonatych stanowił 53,4%, na wsi – 56,9%. Najwyższy odsetek osób  

o stanie cywilnym żonaty/zamężna odnotowano w powiecie legionowskim – 

60,1%, a najniższy w m.st. Warszawie – 50,3%. Analogicznie jak w stanie 

cywilnym prawnym kawalerowie/panny to druga pod względem liczebności 

grupa – 1207,3 tys., tj. 27,1% ogółu omawianej populacji. Przy czym odse-

tek kawalerów/panien był wyższy na wsi niż w miastach i wyniósł 28,6% 

wobec 26,2%. W przekroju powiatów największy (31,1%) udział kawale-

rów/panien stwierdzono w powiecie łosickim, a najmniejszy w legionowskim 

(23,6%). Grupa osób owdowiałych, licząca 437,7 tys., była trzecią co do 

wielkości i stanowiła 9,8% ogółu ludności w wieku 15 lat i więcej (w miastach 

9,6%, a na wsi 10,2%). Największy udział tej grupy odnotowano w powiecie 

lipskim (12,4%), a najmniejszy w piaseczyńskim (7,8%). Kolejną grupą były 

osoby rozwiedzione – 231,6 tys., tj. 5,2% ogółu ludności w wieku 15 lat  

i więcej (w miastach stanowiły one 6,6%, a na wsi 2,6%). Najwyższy odse-

tek osób rozwiedzionych odnotowano w m.st. Warszawie (8,0%), a najniż-

szy w powiecie przysuskim (1,7%). Pozostawanie w związkach partnerskich, 

w spisie 2011, zadeklarowało 96,0 tys. osób, czyli 2,2% ogółu omawianej 

populacji. Ich udział w miastach był wyższy niż na wsi i wyniósł 2,8% wobec 

0,9%. Najwyższy wskaźnik dla osób tworzących związki partnerskie w wo-

jewództwie mazowieckim odnotowano w m.st. Warszawie (3,8%), najniższy 

zaś w powiecie przysuskim (0,2%). Małżonków pozostających w separacji 

było 29,2 tys., tj. 0,7% badanej populacji w województwie. Odsetek osób 

żyjących w separacji w miastach ukształtował się na tym samym poziomie 

co przeciętnie w województwie, a na wsi wyniósł 0,5%. Największy udział 

osób separowanych odnotowano w powiecie legionowskim i m.st. Warsza-

wie (po 0,8%), najmniejszy w siedleckim (0,3%).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ludność według poziomu wykształcenia 

W spisie z 2011 r. wszystkim osobom w wieku 13 lat i więcej ustalono 

najwyższy ukończony poziom wykształcenia, niezależnie czy był on uzyska-

ny w szkole dziennej, wieczorowej, czy w systemie zaocznym. Podstawą 

zaliczenia osoby do danego poziomu wykształcenia było posiadane świa-

dectwo lub dyplom ukończenia szkoły. W województwie mazowieckim  

w okresie międzyspisowym odsetek osób o wykształceniu co najmniej śred-

nim wzrósł z 48,2% w 2002 r. do 57,2% w 2011 r., tj. o 9,0 p. proc. Zwięk-

szył się udział osób z wykształceniem co najmniej średnim zarówno wśród 

mężczyzn, jak i kobiet; wśród mieszkańców miast, jak i mieszkańców wsi. 

Ludność w wieku 13 lat i więcej z wykształceniem co najmniej średnim 
według płci i miejsca zamieszkania  

Wyszczególnienie 

2002 2011 Zmiana w 
stosunku 
do 2002 r. 
w p. proc. 

w tys. 

w % ogółu 
ludności w 
wieku 13 

lat i więcej 

w tys. 

w % ogółu 
ludności w 
wieku 13 

lat i więcej 

O g ó ł e m ................  2114,7 48,2 2613,3 57,2 9,0 
mężczyźni ................  911,2 43,7 1135,8 52,5 8,8 
kobiety ....................  1203,6 52,3 1477,4 61,4 9,1 

Miasta ........................  1717,4 59,3 1989,6 67,3 8,0 
Wieś...........................  397,4 26,7 623,6 38,8 12,1 

 

W 2011 r. najwyższy udział osób w wieku 13 lat i więcej z wykształce-

niem co najmniej średnim odnotowano w m.st. Warszawie (75,5%), a na-

stępnie w powiatach: pruszkowskim (64,8%), piaseczyńskim (63,5%),  

m. Siedlcach (62,3%) i legionowskim (61,8%). Najniższy udział (33,3%) 

stwierdzono w powiecie ostrołęckim. Koncentrując się na zmianach, należy 

stwierdzić, że w okresie 2002–2011 we wszystkich powiatach województwa 

mazowieckiego widoczny był wzrost udziału osób z wykształceniem co naj-

mniej średnim. Najbardziej dynamiczny odnotowano w powiatach węgrow-

skim i piaseczyńskim (odpowiednio o 12,4 i 12,2 p. proc.).  

Analizując udział osób z wykształceniem co najmniej średnim w podziale 

na płeć można zaobserwować, że kobiety są lepiej wykształcone niż męż-

czyźni. Wyniki NSP 2011 pokazały, że 61,4% kobiet (wobec 52,5% męż-

czyzn) w wieku 13 lat i więcej posiadało wykształcenie co najmniej średnie  

(w stosunku do 2002 r. wzrost o 9,1 p. proc. dla kobiet wobec 8,8 p. proc. 

dla mężczyzn).  

Czynnikiem różnicującym omawianą populację jest także miejsce za-

mieszkania. Na przestrzeni 9 lat, pomimo wzrostu udziału osób z wykształ-

ceniem co najmniej średnim, szczególnie wśród ludności wiejskiej  

(o 12,1 p. proc.), w dalszym ciągu mieszkańcy wsi są gorzej wykształceni 

niż mieszkańcy miast. Najwyższy odsetek mieszkańców wsi z wykształce-

niem co najmniej średnim odnotowano w powiatach pruszkowskim (63,6%)  

i legionowskim (61,0%). Najniższy – w powiatach żuromińskim i białobrze-

skim (odpowiednio 28,1% i 28,8%).  

Ważnym elementem analizy omawianych zagadnień jest zbadanie wyż-

szego poziomu wykształcenia. Zwyczajowo za najbardziej miarodajny po-

ziom wykształcenia dla opisania zachodzących przemian uznaje się poziom 

wykształcenia wyższego, a konkretnie – udział ludności z dyplomem uczelni 

wyższej w ogólnej liczbie osób w wieku 13 lat i więcej. W województwie 

mazowieckim, według wyników spisu z 2011 r., liczba osób z wyższym wy-

kształceniem wyniosła 1076,1 tys., tj. 23,6% ogółu ludności w wieku 13 lat  

i więcej (wzrost o 9,8 p. proc. w stosunku do 2002 r.).  

W latach 2002–2011 największy wzrost udziału osób z wykształceniem 

wyższym odnotowano dla kobiet, a w podziale ze względu na miejsce za-

mieszkania dla mieszkańców miast (odpowiednio o 11,7 i 11,5 p. proc.). 

Ludność w wieku 13 lat i więcej z wykształceniem wyższym  
według płci i miejsca zamieszkania  

Wyszczególnienie 

2002 2011 Zmiana w 
stosunku 
do 2002 r. 
w p. proc. 

w tys. 

w % ogółu 
ludności w 
wieku 13 

lat i więcej 

w tys. 

w % ogółu 
ludności w 
wieku 13 

lat i więcej 

O g ó ł e m ................. 603,8 13,8 1076,1 23,6 9,8 
mężczyźni ................  277,6 13,3 454,1 21,0 7,7 
kobiety .................... 326,2 14,2 622,0 25,9 11,7 

Miasta ........................ 532,1 18,4 885,4 29,9 11,5 
Wieś ........................... 71,7 4,8 190,8 11,9 7,1 

 

Z przestrzennego punktu widzenia należy zauważyć, że udział ludności  
z wykształceniem wyższym różnicuje obszar województwa mazowieckiego. 
Szczególnie zaznacza się wysoki udział mieszkańców z wyższym wykształ-
ceniem w Warszawie oraz w powiatach bezpośrednio z nią sąsiadujących,  
a także mieszkańców miast na prawach powiatu. W 2011 r. najwyższy odse-
tek osób o tym poziomie wykształcenia odnotowano w m.st. Warszawie 
(37,8%) oraz w powiatach piaseczyńskim (28,2%) i pruszkowskim (26,3%). 
Najniższy – w powiatach ostrołęckim, żuromińskim i przysuskim (odpowied-
nio 9,6%, 9,7% i 9,8%). W odniesieniu do 2002 r. we wszystkich powiatach 
nastąpił wzrost udziału osób z omawianym wykształceniem, przy czym naj-
większy odnotowano w m.st. Warszawie (o 14,4 p. proc.) oraz w powiatach 
piaseczyńskim, legionowskim i warszawskim zachodnim (odpowiednio  
o 12,6, 11,4 i 11,0 p. proc.).  

W 2011 r., biorąc pod uwagę udział osób z wykształceniem wyższym  
w podziale na płeć można zaobserwować, że kobiety częściej niż mężczyźni 
posiadały dyplom wyższej uczelni (25,9% wobec 21,0%). Natomiast, biorąc 
pod uwagę miejsce zamieszkania można zauważyć, że zdecydowanie wię-
cej mieszkańców miast niż mieszkańców wsi posiadało wykształcenie wyż-
sze. Odsetek osób z wyższym wykształceniem wyniósł 29,9% w miastach 
wobec 11,9% na wsi. 
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nych/żonatych stanowił 53,4%, na wsi – 56,9%. Najwyższy odsetek osób  

o stanie cywilnym żonaty/zamężna odnotowano w powiecie legionowskim – 

60,1%, a najniższy w m.st. Warszawie – 50,3%. Analogicznie jak w stanie 

cywilnym prawnym kawalerowie/panny to druga pod względem liczebności 

grupa – 1207,3 tys., tj. 27,1% ogółu omawianej populacji. Przy czym odse-

tek kawalerów/panien był wyższy na wsi niż w miastach i wyniósł 28,6% 

wobec 26,2%. W przekroju powiatów największy (31,1%) udział kawale-

rów/panien stwierdzono w powiecie łosickim, a najmniejszy w legionowskim 

(23,6%). Grupa osób owdowiałych, licząca 437,7 tys., była trzecią co do 

wielkości i stanowiła 9,8% ogółu ludności w wieku 15 lat i więcej (w miastach 

9,6%, a na wsi 10,2%). Największy udział tej grupy odnotowano w powiecie 

lipskim (12,4%), a najmniejszy w piaseczyńskim (7,8%). Kolejną grupą były 

osoby rozwiedzione – 231,6 tys., tj. 5,2% ogółu ludności w wieku 15 lat  

i więcej (w miastach stanowiły one 6,6%, a na wsi 2,6%). Najwyższy odse-

tek osób rozwiedzionych odnotowano w m.st. Warszawie (8,0%), a najniż-

szy w powiecie przysuskim (1,7%). Pozostawanie w związkach partnerskich, 

w spisie 2011, zadeklarowało 96,0 tys. osób, czyli 2,2% ogółu omawianej 

populacji. Ich udział w miastach był wyższy niż na wsi i wyniósł 2,8% wobec 

0,9%. Najwyższy wskaźnik dla osób tworzących związki partnerskie w wo-

jewództwie mazowieckim odnotowano w m.st. Warszawie (3,8%), najniższy 

zaś w powiecie przysuskim (0,2%). Małżonków pozostających w separacji 

było 29,2 tys., tj. 0,7% badanej populacji w województwie. Odsetek osób 

żyjących w separacji w miastach ukształtował się na tym samym poziomie 

co przeciętnie w województwie, a na wsi wyniósł 0,5%. Największy udział 

osób separowanych odnotowano w powiecie legionowskim i m.st. Warsza-

wie (po 0,8%), najmniejszy w siedleckim (0,3%).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ludność według poziomu wykształcenia 

W spisie z 2011 r. wszystkim osobom w wieku 13 lat i więcej ustalono 

najwyższy ukończony poziom wykształcenia, niezależnie czy był on uzyska-

ny w szkole dziennej, wieczorowej, czy w systemie zaocznym. Podstawą 

zaliczenia osoby do danego poziomu wykształcenia było posiadane świa-

dectwo lub dyplom ukończenia szkoły. W województwie mazowieckim  

w okresie międzyspisowym odsetek osób o wykształceniu co najmniej śred-

nim wzrósł z 48,2% w 2002 r. do 57,2% w 2011 r., tj. o 9,0 p. proc. Zwięk-

szył się udział osób z wykształceniem co najmniej średnim zarówno wśród 

mężczyzn, jak i kobiet; wśród mieszkańców miast, jak i mieszkańców wsi. 

Ludność w wieku 13 lat i więcej z wykształceniem co najmniej średnim 
według płci i miejsca zamieszkania  

Wyszczególnienie 

2002 2011 Zmiana w 
stosunku 
do 2002 r. 
w p. proc. 

w tys. 

w % ogółu 
ludności w 
wieku 13 

lat i więcej 

w tys. 

w % ogółu 
ludności w 
wieku 13 

lat i więcej 

O g ó ł e m ................  2114,7 48,2 2613,3 57,2 9,0 
mężczyźni ................  911,2 43,7 1135,8 52,5 8,8 
kobiety ....................  1203,6 52,3 1477,4 61,4 9,1 

Miasta ........................  1717,4 59,3 1989,6 67,3 8,0 
Wieś...........................  397,4 26,7 623,6 38,8 12,1 

 

W 2011 r. najwyższy udział osób w wieku 13 lat i więcej z wykształce-

niem co najmniej średnim odnotowano w m.st. Warszawie (75,5%), a na-

stępnie w powiatach: pruszkowskim (64,8%), piaseczyńskim (63,5%),  

m. Siedlcach (62,3%) i legionowskim (61,8%). Najniższy udział (33,3%) 

stwierdzono w powiecie ostrołęckim. Koncentrując się na zmianach, należy 

stwierdzić, że w okresie 2002–2011 we wszystkich powiatach województwa 

mazowieckiego widoczny był wzrost udziału osób z wykształceniem co naj-

mniej średnim. Najbardziej dynamiczny odnotowano w powiatach węgrow-

skim i piaseczyńskim (odpowiednio o 12,4 i 12,2 p. proc.).  

Analizując udział osób z wykształceniem co najmniej średnim w podziale 

na płeć można zaobserwować, że kobiety są lepiej wykształcone niż męż-

czyźni. Wyniki NSP 2011 pokazały, że 61,4% kobiet (wobec 52,5% męż-

czyzn) w wieku 13 lat i więcej posiadało wykształcenie co najmniej średnie  

(w stosunku do 2002 r. wzrost o 9,1 p. proc. dla kobiet wobec 8,8 p. proc. 

dla mężczyzn).  

Czynnikiem różnicującym omawianą populację jest także miejsce za-

mieszkania. Na przestrzeni 9 lat, pomimo wzrostu udziału osób z wykształ-

ceniem co najmniej średnim, szczególnie wśród ludności wiejskiej  

(o 12,1 p. proc.), w dalszym ciągu mieszkańcy wsi są gorzej wykształceni 

niż mieszkańcy miast. Najwyższy odsetek mieszkańców wsi z wykształce-

niem co najmniej średnim odnotowano w powiatach pruszkowskim (63,6%)  

i legionowskim (61,0%). Najniższy – w powiatach żuromińskim i białobrze-

skim (odpowiednio 28,1% i 28,8%).  

Ważnym elementem analizy omawianych zagadnień jest zbadanie wyż-

szego poziomu wykształcenia. Zwyczajowo za najbardziej miarodajny po-

ziom wykształcenia dla opisania zachodzących przemian uznaje się poziom 

wykształcenia wyższego, a konkretnie – udział ludności z dyplomem uczelni 

wyższej w ogólnej liczbie osób w wieku 13 lat i więcej. W województwie 

mazowieckim, według wyników spisu z 2011 r., liczba osób z wyższym wy-

kształceniem wyniosła 1076,1 tys., tj. 23,6% ogółu ludności w wieku 13 lat  

i więcej (wzrost o 9,8 p. proc. w stosunku do 2002 r.).  

W latach 2002–2011 największy wzrost udziału osób z wykształceniem 

wyższym odnotowano dla kobiet, a w podziale ze względu na miejsce za-

mieszkania dla mieszkańców miast (odpowiednio o 11,7 i 11,5 p. proc.). 

Ludność w wieku 13 lat i więcej z wykształceniem wyższym  
według płci i miejsca zamieszkania  

Wyszczególnienie 

2002 2011 Zmiana w 
stosunku 
do 2002 r. 
w p. proc. 

w tys. 

w % ogółu 
ludności w 
wieku 13 

lat i więcej 

w tys. 

w % ogółu 
ludności w 
wieku 13 

lat i więcej 

O g ó ł e m ................. 603,8 13,8 1076,1 23,6 9,8 
mężczyźni ................  277,6 13,3 454,1 21,0 7,7 
kobiety .................... 326,2 14,2 622,0 25,9 11,7 

Miasta ........................ 532,1 18,4 885,4 29,9 11,5 
Wieś ........................... 71,7 4,8 190,8 11,9 7,1 

 

Z przestrzennego punktu widzenia należy zauważyć, że udział ludności  
z wykształceniem wyższym różnicuje obszar województwa mazowieckiego. 
Szczególnie zaznacza się wysoki udział mieszkańców z wyższym wykształ-
ceniem w Warszawie oraz w powiatach bezpośrednio z nią sąsiadujących,  
a także mieszkańców miast na prawach powiatu. W 2011 r. najwyższy odse-
tek osób o tym poziomie wykształcenia odnotowano w m.st. Warszawie 
(37,8%) oraz w powiatach piaseczyńskim (28,2%) i pruszkowskim (26,3%). 
Najniższy – w powiatach ostrołęckim, żuromińskim i przysuskim (odpowied-
nio 9,6%, 9,7% i 9,8%). W odniesieniu do 2002 r. we wszystkich powiatach 
nastąpił wzrost udziału osób z omawianym wykształceniem, przy czym naj-
większy odnotowano w m.st. Warszawie (o 14,4 p. proc.) oraz w powiatach 
piaseczyńskim, legionowskim i warszawskim zachodnim (odpowiednio  
o 12,6, 11,4 i 11,0 p. proc.).  

W 2011 r., biorąc pod uwagę udział osób z wykształceniem wyższym  
w podziale na płeć można zaobserwować, że kobiety częściej niż mężczyźni 
posiadały dyplom wyższej uczelni (25,9% wobec 21,0%). Natomiast, biorąc 
pod uwagę miejsce zamieszkania można zauważyć, że zdecydowanie wię-
cej mieszkańców miast niż mieszkańców wsi posiadało wykształcenie wyż-
sze. Odsetek osób z wyższym wykształceniem wyniósł 29,9% w miastach 
wobec 11,9% na wsi. 
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Osoby niepełnosprawne 

Spisy powszechne, jako jedyne badanie prowadzone przez statystykę 

publiczną, pozwalają uzyskać szeroką charakterystykę ludności niepełno-

sprawnej. Zgodnie z definicją przyjętą w spisach powszechnych za osobę 

niepełnosprawną uważa się osobę, która posiadała odpowiednie orzeczenie 

wydane przez organ do tego uprawniony lub osobę, która takiego orzecze-

nia nie posiadała, lecz odczuwała ograniczenie niepełnosprawności w wy-

konywaniu czynności podstawowych dla swojego wieku.  

Osoby niepełnosprawne według płci i miejsca zamieszkania  

Wyszczególnienie 2002 2011 2002 2011 
w tys. 2002=100 na 1000 ludności  

O g ó ł e m .........  580,7 515,7 88,8 113 98 
mężczyźni ........  274,3 237,7 86,6 111 94 
kobiety.............  306,4 278,0 90,8 115 101 

Miasta .................  363,9 349,6 96,1 110 103 
Wieś ...................  216,8 166,1 76,6 120 88 

 

Wyniki NSP 2011 wykazały, że liczba osób niepełnosprawnych w woje-

wództwie mazowieckim wyniosła 515,7 tys., tj. 9,8% ludności województwa. 

Wśród ogółu zbiorowości niepełnosprawnych przeważały kobiety (53,9%), 

natomiast mężczyźni stanowili 46,1% (w 2002 r. udział kobiet był nieco niż-

szy – 52,8%, mężczyzn wynosił 47,2%). W miastach mieszkało 349,6 tys. 

niepełnosprawnych, tj. 67,8% ogółu omawianej populacji (w 2002 r. – 62,7%). 

W latach 2002–2011 zbiorowość osób niepełnosprawnych zmniejszyła 

się o 11,2%. Zdecydowanie (o 23,4%) zmniejszyła się liczba niepełno-

sprawnych mieszkańców wsi. Zmniejszenie liczby osób niepełnosprawnych 

zarówno w miastach, jak i na wsi wpłynęło na zmianę wskaźnika określają-

cego liczbę osób niepełnosprawnych na 1000 ludności województwa.  

W 2011 r. na każde 1000 osób w województwie 98 było osobami niepeł-

nosprawnymi (w 2002 r. – 113 osób). Natężenie zjawiska niepełnosprawno-

ści było wyższe wśród kobiet (101) niż wśród mężczyzn (94); wśród miesz-

kańców miast (103) niż wśród mieszkańców wsi (88). W 2002 r. omawiany 

wskaźnik kształtował się odpowiednio: 115 dla kobiet i 111 dla mężczyzn 

oraz 110 dla mieszkańców miast i 120 dla mieszkańców wsi. 

Analizując zróżnicowanie terytorialne pod względem natężenia niepełno-

sprawności, wśród powiatów województwa mazowieckiego najwięcej osób 

niepełnosprawnych w przeliczeniu na 1000 ludności wystąpiło w powiecie 

lipskim – 147. W tym powiecie odnotowano również największe natężenia 

występowania niepełnosprawności zarówno wśród mężczyzn, jak i kobiet 

(odpowiednio 136 i 159 osób). Kolejnym powiatem o wysokim natężeniu 

występowania niepełnosprawności był powiat żyrardowski, gdzie na 1000 

osób 132 były niepełnosprawne. Wskaźnik występowania niepełnosprawno-

ści wśród mężczyzn wyniósł tam 126, a wśród kobiet – 139.  

Relatywnie najrzadziej problem niepełnosprawności (w przeliczeniu na 

1000 ludności) występował w powiatach: białobrzeskim (67), wołomińskim 

(68), płockim i wyszkowskim (po 69). Częstość występowania niepełno-

sprawności wśród mężczyzn i kobiet w wyżej wymienionych powiatach 

kształtowały się odpowiednio: białobrzeskim (68 i 66), wołomińskim (70 i 67), 

płockim (69 i 69) oraz wyszkowskim (70 i 67). 

Wśród mieszkańców miast problem niepełnosprawności (na 1000 ludno-

ści) występował najczęściej w powiecie siedleckim – 191 (186 dla mężczyzn 

i 196 dla kobiet), najrzadziej zaś w powiecie ostrołęckim – 21 (30 dla męż-

czyzn i 13 dla kobiet). Największe natężenie niepełnosprawności wśród 

mieszkańców wsi odnotowano w powiecie lipskim – 149 (136 dla mężczyzn  

i 159 dla kobiet), a najniższe w powiecie otwockim – 62 (63 dla mężczyzn  

i 61 dla kobiet). 

Zbiorowość osób niepełnosprawnych została podzielona na dwie pod-

stawowe grupy – osoby niepełnosprawne prawnie oraz osoby niepełno-

sprawne wyłącznie biologicznie. W 2011 r. liczba osób niepełnosprawnych 

prawnie wyniosła 303,3 tys. (tj. 58,8% ogółu osób niepełnosprawnych)  

i zmniejszyła się o 31,8% w porównaniu z 2002 r. Na znaczne zmniejszenie 

się zbiorowości osób niepełnosprawnych prawnie miały zapewne wpływ 

zmiany w przepisach prawnych i zaostrzenie przepisów dotyczących przy-

znawania rent z tytułu niezdolności do pracy i podobnych świadczeń. Zwięk-

szyła się natomiast zdecydowanie liczba osób niepełnosprawnych tylko bio-

logicznie z 135,9 tys. w 2002 r. do 212,4 tys. w 2011 r., tj. o 56,3%. 

Osoby niepełnosprawne według kategorii niepełnosprawności,  
płci i miejsca zamieszkania 

Wyszczególnienie 2002 2011 
w tys. 2002=100 

Niepełnosprawni prawnie 444,8 303,3 68,2 

mężczyźni ............................  224,6 155,7 69,3 

kobiety ..............................  220,1 147,6 67,0 

Miasta ..................................  279,8 213,1 76,2 

Wieś .....................................  165,0 90,2 54,7 

Niepełnosprawni tylko 
biologicznie ......................  135,9 212,4 156,3 

mężczyźni ............................  50,0 82,0 165,0 

kobiety ..............................  86,3 130,4 151,1 

Miasta ..................................  84,1 136,5 162,3 

Wieś .....................................  51,8 75,9 146,5 

Analizując populację osób niepełnosprawnych według kategorii niepełno-

sprawności w podziale na płeć zauważa się, że wśród ogółu niepełnospraw-

nych mężczyzn 65,5% stanowili niepełnosprawni prawnie i 34,5% niepełno-

sprawni wyłącznie biologicznie. Natomiast wśród ogółu niepełnosprawnych 

kobiet udziały te wyniosły odpowiednio 53,1% i 46,9%.  

Udziały osób niepełnosprawnych prawnie i wyłącznie biologicznie w uję-

ciu terytorialnym były zróżnicowane. Wśród ogółu niepełnosprawnych męż-

czyzn największy udział niepełnosprawnych prawnie odnotowano w powie-

cie sierpeckim (77,9%), natomiast niepełnosprawnych tylko biologicznie –  

w powiecie lipskim (46,4%). Wśród subpopulacji niepełnosprawnych kobiet 

największy udział niepełnosprawnych prawnie odnotowano w powiecie ży-

rardowskim (73,0%), a niepełnosprawnych wyłącznie biologicznie w powie-

cie przysuskim (62,6%). 

Miejsce zamieszkania również różnicuje zbiorowość osób niepełno-

sprawnych według kategorii niepełnosprawności. W województwie mazo-

wieckim, prawie we wszystkich powiatach, niepełnosprawni w miastach to  

w większości osoby niepełnosprawne prawnie (w powiecie ostrołęckim 

wszystkie osoby niepełnosprawne zamieszkujące tereny miejskie to osoby 

niepełnosprawne prawnie). Tylko w powiatach siedleckim i piaseczyńskim 

niepełnosprawni mieszkańcy miast w większości zadeklarowali niepełno-

sprawność wyłącznie biologiczną (odpowiednio 57,2% i 50,8%). Natomiast 

na wsi w dwudziestu sześciu powiatach większość stanowiły osoby niepeł-

nosprawne prawnie (najwyższy udział tych osób odnotowano w powiecie 

mławskim 70,2%), w pozostałych powiatach większość stanowiły osoby 

niepełnosprawne tylko biologicznie (najwyższy udział – w powiecie grójec-

kim 59,0%).  
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Osoby niepełnosprawne 

Spisy powszechne, jako jedyne badanie prowadzone przez statystykę 

publiczną, pozwalają uzyskać szeroką charakterystykę ludności niepełno-

sprawnej. Zgodnie z definicją przyjętą w spisach powszechnych za osobę 

niepełnosprawną uważa się osobę, która posiadała odpowiednie orzeczenie 

wydane przez organ do tego uprawniony lub osobę, która takiego orzecze-

nia nie posiadała, lecz odczuwała ograniczenie niepełnosprawności w wy-

konywaniu czynności podstawowych dla swojego wieku.  

Osoby niepełnosprawne według płci i miejsca zamieszkania  

Wyszczególnienie 2002 2011 2002 2011 
w tys. 2002=100 na 1000 ludności  

O g ó ł e m .........  580,7 515,7 88,8 113 98 
mężczyźni ........  274,3 237,7 86,6 111 94 
kobiety.............  306,4 278,0 90,8 115 101 

Miasta .................  363,9 349,6 96,1 110 103 
Wieś ...................  216,8 166,1 76,6 120 88 

 

Wyniki NSP 2011 wykazały, że liczba osób niepełnosprawnych w woje-

wództwie mazowieckim wyniosła 515,7 tys., tj. 9,8% ludności województwa. 

Wśród ogółu zbiorowości niepełnosprawnych przeważały kobiety (53,9%), 

natomiast mężczyźni stanowili 46,1% (w 2002 r. udział kobiet był nieco niż-

szy – 52,8%, mężczyzn wynosił 47,2%). W miastach mieszkało 349,6 tys. 

niepełnosprawnych, tj. 67,8% ogółu omawianej populacji (w 2002 r. – 62,7%). 

W latach 2002–2011 zbiorowość osób niepełnosprawnych zmniejszyła 

się o 11,2%. Zdecydowanie (o 23,4%) zmniejszyła się liczba niepełno-

sprawnych mieszkańców wsi. Zmniejszenie liczby osób niepełnosprawnych 

zarówno w miastach, jak i na wsi wpłynęło na zmianę wskaźnika określają-

cego liczbę osób niepełnosprawnych na 1000 ludności województwa.  

W 2011 r. na każde 1000 osób w województwie 98 było osobami niepeł-

nosprawnymi (w 2002 r. – 113 osób). Natężenie zjawiska niepełnosprawno-

ści było wyższe wśród kobiet (101) niż wśród mężczyzn (94); wśród miesz-

kańców miast (103) niż wśród mieszkańców wsi (88). W 2002 r. omawiany 

wskaźnik kształtował się odpowiednio: 115 dla kobiet i 111 dla mężczyzn 

oraz 110 dla mieszkańców miast i 120 dla mieszkańców wsi. 

Analizując zróżnicowanie terytorialne pod względem natężenia niepełno-

sprawności, wśród powiatów województwa mazowieckiego najwięcej osób 

niepełnosprawnych w przeliczeniu na 1000 ludności wystąpiło w powiecie 

lipskim – 147. W tym powiecie odnotowano również największe natężenia 

występowania niepełnosprawności zarówno wśród mężczyzn, jak i kobiet 

(odpowiednio 136 i 159 osób). Kolejnym powiatem o wysokim natężeniu 

występowania niepełnosprawności był powiat żyrardowski, gdzie na 1000 

osób 132 były niepełnosprawne. Wskaźnik występowania niepełnosprawno-

ści wśród mężczyzn wyniósł tam 126, a wśród kobiet – 139.  

Relatywnie najrzadziej problem niepełnosprawności (w przeliczeniu na 

1000 ludności) występował w powiatach: białobrzeskim (67), wołomińskim 

(68), płockim i wyszkowskim (po 69). Częstość występowania niepełno-

sprawności wśród mężczyzn i kobiet w wyżej wymienionych powiatach 

kształtowały się odpowiednio: białobrzeskim (68 i 66), wołomińskim (70 i 67), 

płockim (69 i 69) oraz wyszkowskim (70 i 67). 

Wśród mieszkańców miast problem niepełnosprawności (na 1000 ludno-

ści) występował najczęściej w powiecie siedleckim – 191 (186 dla mężczyzn 

i 196 dla kobiet), najrzadziej zaś w powiecie ostrołęckim – 21 (30 dla męż-

czyzn i 13 dla kobiet). Największe natężenie niepełnosprawności wśród 

mieszkańców wsi odnotowano w powiecie lipskim – 149 (136 dla mężczyzn  

i 159 dla kobiet), a najniższe w powiecie otwockim – 62 (63 dla mężczyzn  

i 61 dla kobiet). 

Zbiorowość osób niepełnosprawnych została podzielona na dwie pod-

stawowe grupy – osoby niepełnosprawne prawnie oraz osoby niepełno-

sprawne wyłącznie biologicznie. W 2011 r. liczba osób niepełnosprawnych 

prawnie wyniosła 303,3 tys. (tj. 58,8% ogółu osób niepełnosprawnych)  

i zmniejszyła się o 31,8% w porównaniu z 2002 r. Na znaczne zmniejszenie 

się zbiorowości osób niepełnosprawnych prawnie miały zapewne wpływ 

zmiany w przepisach prawnych i zaostrzenie przepisów dotyczących przy-

znawania rent z tytułu niezdolności do pracy i podobnych świadczeń. Zwięk-

szyła się natomiast zdecydowanie liczba osób niepełnosprawnych tylko bio-

logicznie z 135,9 tys. w 2002 r. do 212,4 tys. w 2011 r., tj. o 56,3%. 

Osoby niepełnosprawne według kategorii niepełnosprawności,  
płci i miejsca zamieszkania 

Wyszczególnienie 2002 2011 
w tys. 2002=100 

Niepełnosprawni prawnie 444,8 303,3 68,2 

mężczyźni ............................  224,6 155,7 69,3 

kobiety ..............................  220,1 147,6 67,0 

Miasta ..................................  279,8 213,1 76,2 

Wieś .....................................  165,0 90,2 54,7 

Niepełnosprawni tylko 
biologicznie ......................  135,9 212,4 156,3 

mężczyźni ............................  50,0 82,0 165,0 

kobiety ..............................  86,3 130,4 151,1 

Miasta ..................................  84,1 136,5 162,3 

Wieś .....................................  51,8 75,9 146,5 

Analizując populację osób niepełnosprawnych według kategorii niepełno-

sprawności w podziale na płeć zauważa się, że wśród ogółu niepełnospraw-

nych mężczyzn 65,5% stanowili niepełnosprawni prawnie i 34,5% niepełno-

sprawni wyłącznie biologicznie. Natomiast wśród ogółu niepełnosprawnych 

kobiet udziały te wyniosły odpowiednio 53,1% i 46,9%.  

Udziały osób niepełnosprawnych prawnie i wyłącznie biologicznie w uję-

ciu terytorialnym były zróżnicowane. Wśród ogółu niepełnosprawnych męż-

czyzn największy udział niepełnosprawnych prawnie odnotowano w powie-

cie sierpeckim (77,9%), natomiast niepełnosprawnych tylko biologicznie –  

w powiecie lipskim (46,4%). Wśród subpopulacji niepełnosprawnych kobiet 

największy udział niepełnosprawnych prawnie odnotowano w powiecie ży-

rardowskim (73,0%), a niepełnosprawnych wyłącznie biologicznie w powie-

cie przysuskim (62,6%). 

Miejsce zamieszkania również różnicuje zbiorowość osób niepełno-

sprawnych według kategorii niepełnosprawności. W województwie mazo-

wieckim, prawie we wszystkich powiatach, niepełnosprawni w miastach to  

w większości osoby niepełnosprawne prawnie (w powiecie ostrołęckim 

wszystkie osoby niepełnosprawne zamieszkujące tereny miejskie to osoby 

niepełnosprawne prawnie). Tylko w powiatach siedleckim i piaseczyńskim 

niepełnosprawni mieszkańcy miast w większości zadeklarowali niepełno-

sprawność wyłącznie biologiczną (odpowiednio 57,2% i 50,8%). Natomiast 

na wsi w dwudziestu sześciu powiatach większość stanowiły osoby niepeł-

nosprawne prawnie (najwyższy udział tych osób odnotowano w powiecie 

mławskim 70,2%), w pozostałych powiatach większość stanowiły osoby 

niepełnosprawne tylko biologicznie (najwyższy udział – w powiecie grójec-

kim 59,0%).  
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Aktywność ekonomiczna ludności  
w wieku 15 lat i więcej  

Aktywność ekonomiczna ludności 

Według wyników spisu, w marcu 2011 r. ludność województwa mazo-
wieckiego w wieku 15 lat i więcej spełniająca kryterium faktycznego za-
mieszkania liczyła 4459,9 tys. osób, z czego dla 142,4 tys. (3,2%) nie okre-
ślono statusu na rynku pracy. 

Wśród ogółu ludności województwa z określonym statusem na rynku 
pracy (4317,5 tys. osób) najliczniejszą grupę stanowiły osoby pracujące – 
2224,5 tys., tj. 51,5%. Mniejsza liczebnie (i o mniejszym udziale) była popu-
lacja biernych zawodowo – 1853,4 tys., tj. 42,9%. Natomiast najmniejszą 
zbiorowość stanowiły osoby bezrobotne – 239,6 tys., tj. 5,5%. 

Ludność z określonym statusem na rynku pracy według aktywności 
ekonomicznej 

Status na rynku pracy Ogółem Mężczyźni Kobiety 
Z liczby ogółem 

miasta wieś 

O g ó ł e m  w tys. 4317,5 2040,4 2277,1 2788,7 1528,8 
W %:      

pracujący ..............  51,5 57,7 46,0 52,0 50,7 
bezrobotni ............  5,5 6,6 4,6 5,6 5,5 
bierni zawodowo ..  42,9 35,7 49,4 42,5 43,8 
 

Wśród ludności z określonym statusem na rynku pracy przeważały kobie-
ty (52,7%), a biorąc pod uwagę miejsce zamieszkania – większość była 
mieszkańcami miast (64,6%). 

Struktura mężczyzn oraz kobiet według aktywności ekonomicznej znacz-
nie się różniła. Wśród mężczyzn ponad połowę (57,7%) stanowili pracujący, 
podczas gdy wśród kobiet najwięcej było osób biernych zawodowo (49,4%). 
Odsetek osób bezrobotnych w obu subpopulacjach kształtował się na po-
ziomie odpowiednio 6,6% i 4,6%. 

W miastach i na wsi struktura ludności w wieku 15 lat i więcej według ak-

tywności ekonomicznej kształtowała się podobnie – ponad połowę stanowiły 

osoby pracujące (w miastach – 52,0%, na wsi – 50,7%), udziały bezrobot-

nych były niemal identyczne (odpowiednio 5,6% i 5,5%), a odsetki biernych 

zawodowo wynosiły odpowiednio 42,5% i 43,8%.  

W poszczególnych powiatach struktura ludności według aktywności eko-

nomicznej różniła się znacząco. Powiatem o największym udziale pracują-

cych (57,4%) i jednocześnie najmniejszym udziale biernych zawodowo 

(38,2%) oraz stosunkowo małym odsetku bezrobotnych (4,4%) był piase-

czyński. Natomiast powiatem o najmniejszym odsetku pracujących (40,5%), 

największym udziale bezrobotnych (13,9%) i stosunkowo dużym udziale 

biernych zawodowo (45,5%) był szydłowiecki. 

Współczynnik aktywności zawodowej, określający udział aktywnych za-

wodowo (tj. pracujących i bezrobotnych łącznie) w ludności ogółem z okre-

ślonym statusem na rynku pracy, w marcu 2011 r. w województwie mazo-

wieckim wyniósł 57,1% i był zdecydowanie wyższy wśród mężczyzn niż 

wśród kobiet (64,3% wobec 50,6%). Mieszkańcy miast wykazywali się nieco 

wyższą aktywnością zawodową niż mieszkańcy wsi – współczynnik aktyw-

ności zawodowej dla ludności miejskiej wyniósł 57,5%, a dla ludności wiej-

skiej – 56,2%. 

We wszystkich powiatach (z wyjątkiem sierpeckiego) współczynnik ak-

tywności zawodowej przekroczył 50%, co oznacza, że częściej niż co druga 

osoba w wieku 15 lat i więcej (o określonym statusie na rynku pracy) praco-

wała lub poszukiwała pracy. W „najlepszej” sytuacji, z punktu widzenia ak-

tywności zawodowej ludności, był powiat piaseczyński ze współczynnikiem 

61,8%. Również w podziale ze względu na płeć oraz miejsce zamieszkania 

najwyższe współczynniki wystąpiły w tym powiecie (dla mężczyzn – 68,3%, 

dla kobiet – 55,9%, w miastach – 62,1%, na wsi – 61,5%). 

Pracujący 

W 2011 r. w województwie mazowieckim liczba pracujących wyniosła 

2224,5 tys. osób. Wśród pracujących przeważali mężczyźni – 1177,2 tys.,  

tj. 52,9%, natomiast kobiet było 1047,4 tys., tj. 47,1%. Prawie 2/3 populacji 
pracujących mieszkało w miastach. 

Wskaźnik zatrudnienia, mówiący o udziale osób pracujących w liczbie 

ludności w wieku 15 lat i więcej, w województwie ogółem wyniósł 51,5% i był 

znacznie zróżnicowany terytorialnie. Najwyższą wartość wskaźnika zanoto-

wano w powiecie piaseczyńskim (57,4%), a najniższą – w powiecie szydło-

wieckim (40,5%). Zatem różnica między najwyższym a najniższym wskaźni-

kiem zatrudnienia w układzie powiatów wyniosła 16,9 p. proc. We wszyst-

kich powiatach wskaźnik zatrudnienia mężczyzn był wyższy niż wskaźnik 

zatrudnienia kobiet, natomiast kształtował się odmiennie w zależności od 

miejsca zamieszkania. Najwyższy wskaźnik zatrudnienia zanotowano za-
równo wśród mieszkańców miast, jak i wsi powiatu piaseczyńskiego (57,5% 

i 57,4%), natomiast najniższy – w miastach powiatu płockiego (38,4%) oraz 

wśród mieszkańców wsi powiatu szydłowieckiego (40,1%). 

Pracujący według statusu zatrudnienia 

Status zatrudnienia Ogółem Mężczyźni Kobiety 
Z liczby ogółem 

miasta wieś 

O g ó ł e m a w tys.  ..  2224,5 1177,2 1047,4 1449,4 775,1 
W tym w %:      

pracownicy najemni 76,7 72,6 81,4 84,0 63,1 
pracujący na własny 

rachunek:      
pracodawcy ...........  3,9 5,0 2,7 4,5 2,9 
niezatrudniający 

pracowników .......  17,1 20,5 13,2 10,6 29,2 
pomagający człon-

kowie rodzin ..........  2,0 1,7 2,4 0,6 4,7 

a Łącznie z osobami o nieustalonym statusie zatrudnienia. 

Biorąc pod uwagę status zatrudnienia, ze względu na formę wykonywa-

nej pracy zawodowej, wśród ogółu pracujących najliczniejszą grupę stanowi-

li pracownicy najemni, których według wyników spisu było 1706,9 tys.,  

tj. 76,7%. Relatywnie więcej było pracowników najemnych wśród kobiet niż 

wśród mężczyzn, a także więcej wśród mieszkańców miast niż wsi. 

Pracujący na własny rachunek stanowili grupę liczącą 467,0 tys., czyli 

21,0% ogółu pracujących. W grupie tej liczba osób niezatrudniających pra-

cowników wynosiła 379,5 tys., a liczba pracodawców – 87,5 tys. Oznacza to, 

że nieco więcej niż co piąty pracujący na własny rachunek zatrudniał pra-

cowników najemnych. Odsetek ogółu pracujących na własny rachunek  

w ogólnej liczbie pracujących był wyższy wśród mężczyzn (25,5%) niż wśród 

kobiet (15,9%). 

W podziale według miejsca zamieszkania – wyraźnie większy odsetek 

pracujących na własny rachunek wystąpił wśród mieszkańców wsi (32,1%) 

niż miast (15,1%), przy czym dotyczyło to osób niezatrudniających pracow-

ników (29,2% wobec 10,6%). Znacznie wyższy był również wśród pracują-

cych mieszkańców wsi odsetek pomagających członków rodzin (4,7% wo-

bec 0,6% w miastach). Powyższe różnice mają związek z wysokim udziałem 

na wsi osób użytkujących indywidualne gospodarstwa rolne. 

We wszystkich powiatach w populacji pracujących większość stanowili 

pracownicy najemni, przy czym najwyższy odsetek takich osób odnotowano 

w m. Płocku (88,9%), a najniższy – w powiecie lipskim (50,0%). Najwięcej 

pracujących na własny rachunek (tj. pracodawców i osób niezatrudniających 

pracowników) było w powiecie lipskim (43,7%), natomiast pomagających 

członków rodzin – w powiecie ostrołęckim (8,2%). Najniższe odsetki oma-

wianych grup pracujących odnotowano w m. Płocku (odpowiednio 10,5%  

i 0,4%). Struktura pracujących według płci we wszystkich powiatach kształ-
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Aktywność ekonomiczna ludności  
w wieku 15 lat i więcej  

Aktywność ekonomiczna ludności 

Według wyników spisu, w marcu 2011 r. ludność województwa mazo-
wieckiego w wieku 15 lat i więcej spełniająca kryterium faktycznego za-
mieszkania liczyła 4459,9 tys. osób, z czego dla 142,4 tys. (3,2%) nie okre-
ślono statusu na rynku pracy. 

Wśród ogółu ludności województwa z określonym statusem na rynku 
pracy (4317,5 tys. osób) najliczniejszą grupę stanowiły osoby pracujące – 
2224,5 tys., tj. 51,5%. Mniejsza liczebnie (i o mniejszym udziale) była popu-
lacja biernych zawodowo – 1853,4 tys., tj. 42,9%. Natomiast najmniejszą 
zbiorowość stanowiły osoby bezrobotne – 239,6 tys., tj. 5,5%. 

Ludność z określonym statusem na rynku pracy według aktywności 
ekonomicznej 

Status na rynku pracy Ogółem Mężczyźni Kobiety 
Z liczby ogółem 

miasta wieś 

O g ó ł e m  w tys. 4317,5 2040,4 2277,1 2788,7 1528,8 
W %:      

pracujący ..............  51,5 57,7 46,0 52,0 50,7 
bezrobotni ............  5,5 6,6 4,6 5,6 5,5 
bierni zawodowo ..  42,9 35,7 49,4 42,5 43,8 
 

Wśród ludności z określonym statusem na rynku pracy przeważały kobie-
ty (52,7%), a biorąc pod uwagę miejsce zamieszkania – większość była 
mieszkańcami miast (64,6%). 

Struktura mężczyzn oraz kobiet według aktywności ekonomicznej znacz-
nie się różniła. Wśród mężczyzn ponad połowę (57,7%) stanowili pracujący, 
podczas gdy wśród kobiet najwięcej było osób biernych zawodowo (49,4%). 
Odsetek osób bezrobotnych w obu subpopulacjach kształtował się na po-
ziomie odpowiednio 6,6% i 4,6%. 

W miastach i na wsi struktura ludności w wieku 15 lat i więcej według ak-

tywności ekonomicznej kształtowała się podobnie – ponad połowę stanowiły 

osoby pracujące (w miastach – 52,0%, na wsi – 50,7%), udziały bezrobot-

nych były niemal identyczne (odpowiednio 5,6% i 5,5%), a odsetki biernych 

zawodowo wynosiły odpowiednio 42,5% i 43,8%.  

W poszczególnych powiatach struktura ludności według aktywności eko-

nomicznej różniła się znacząco. Powiatem o największym udziale pracują-

cych (57,4%) i jednocześnie najmniejszym udziale biernych zawodowo 

(38,2%) oraz stosunkowo małym odsetku bezrobotnych (4,4%) był piase-

czyński. Natomiast powiatem o najmniejszym odsetku pracujących (40,5%), 

największym udziale bezrobotnych (13,9%) i stosunkowo dużym udziale 

biernych zawodowo (45,5%) był szydłowiecki. 

Współczynnik aktywności zawodowej, określający udział aktywnych za-

wodowo (tj. pracujących i bezrobotnych łącznie) w ludności ogółem z okre-

ślonym statusem na rynku pracy, w marcu 2011 r. w województwie mazo-

wieckim wyniósł 57,1% i był zdecydowanie wyższy wśród mężczyzn niż 

wśród kobiet (64,3% wobec 50,6%). Mieszkańcy miast wykazywali się nieco 

wyższą aktywnością zawodową niż mieszkańcy wsi – współczynnik aktyw-

ności zawodowej dla ludności miejskiej wyniósł 57,5%, a dla ludności wiej-

skiej – 56,2%. 

We wszystkich powiatach (z wyjątkiem sierpeckiego) współczynnik ak-

tywności zawodowej przekroczył 50%, co oznacza, że częściej niż co druga 

osoba w wieku 15 lat i więcej (o określonym statusie na rynku pracy) praco-

wała lub poszukiwała pracy. W „najlepszej” sytuacji, z punktu widzenia ak-

tywności zawodowej ludności, był powiat piaseczyński ze współczynnikiem 

61,8%. Również w podziale ze względu na płeć oraz miejsce zamieszkania 

najwyższe współczynniki wystąpiły w tym powiecie (dla mężczyzn – 68,3%, 

dla kobiet – 55,9%, w miastach – 62,1%, na wsi – 61,5%). 

Pracujący 

W 2011 r. w województwie mazowieckim liczba pracujących wyniosła 

2224,5 tys. osób. Wśród pracujących przeważali mężczyźni – 1177,2 tys.,  

tj. 52,9%, natomiast kobiet było 1047,4 tys., tj. 47,1%. Prawie 2/3 populacji 
pracujących mieszkało w miastach. 

Wskaźnik zatrudnienia, mówiący o udziale osób pracujących w liczbie 

ludności w wieku 15 lat i więcej, w województwie ogółem wyniósł 51,5% i był 

znacznie zróżnicowany terytorialnie. Najwyższą wartość wskaźnika zanoto-

wano w powiecie piaseczyńskim (57,4%), a najniższą – w powiecie szydło-

wieckim (40,5%). Zatem różnica między najwyższym a najniższym wskaźni-

kiem zatrudnienia w układzie powiatów wyniosła 16,9 p. proc. We wszyst-

kich powiatach wskaźnik zatrudnienia mężczyzn był wyższy niż wskaźnik 

zatrudnienia kobiet, natomiast kształtował się odmiennie w zależności od 

miejsca zamieszkania. Najwyższy wskaźnik zatrudnienia zanotowano za-
równo wśród mieszkańców miast, jak i wsi powiatu piaseczyńskiego (57,5% 

i 57,4%), natomiast najniższy – w miastach powiatu płockiego (38,4%) oraz 

wśród mieszkańców wsi powiatu szydłowieckiego (40,1%). 

Pracujący według statusu zatrudnienia 

Status zatrudnienia Ogółem Mężczyźni Kobiety 
Z liczby ogółem 

miasta wieś 

O g ó ł e m a w tys.  ..  2224,5 1177,2 1047,4 1449,4 775,1 
W tym w %:      

pracownicy najemni 76,7 72,6 81,4 84,0 63,1 
pracujący na własny 

rachunek:      
pracodawcy ...........  3,9 5,0 2,7 4,5 2,9 
niezatrudniający 

pracowników .......  17,1 20,5 13,2 10,6 29,2 
pomagający człon-

kowie rodzin ..........  2,0 1,7 2,4 0,6 4,7 

a Łącznie z osobami o nieustalonym statusie zatrudnienia. 

Biorąc pod uwagę status zatrudnienia, ze względu na formę wykonywa-

nej pracy zawodowej, wśród ogółu pracujących najliczniejszą grupę stanowi-

li pracownicy najemni, których według wyników spisu było 1706,9 tys.,  

tj. 76,7%. Relatywnie więcej było pracowników najemnych wśród kobiet niż 

wśród mężczyzn, a także więcej wśród mieszkańców miast niż wsi. 

Pracujący na własny rachunek stanowili grupę liczącą 467,0 tys., czyli 

21,0% ogółu pracujących. W grupie tej liczba osób niezatrudniających pra-

cowników wynosiła 379,5 tys., a liczba pracodawców – 87,5 tys. Oznacza to, 

że nieco więcej niż co piąty pracujący na własny rachunek zatrudniał pra-

cowników najemnych. Odsetek ogółu pracujących na własny rachunek  

w ogólnej liczbie pracujących był wyższy wśród mężczyzn (25,5%) niż wśród 

kobiet (15,9%). 

W podziale według miejsca zamieszkania – wyraźnie większy odsetek 

pracujących na własny rachunek wystąpił wśród mieszkańców wsi (32,1%) 

niż miast (15,1%), przy czym dotyczyło to osób niezatrudniających pracow-

ników (29,2% wobec 10,6%). Znacznie wyższy był również wśród pracują-

cych mieszkańców wsi odsetek pomagających członków rodzin (4,7% wo-

bec 0,6% w miastach). Powyższe różnice mają związek z wysokim udziałem 

na wsi osób użytkujących indywidualne gospodarstwa rolne. 

We wszystkich powiatach w populacji pracujących większość stanowili 

pracownicy najemni, przy czym najwyższy odsetek takich osób odnotowano 

w m. Płocku (88,9%), a najniższy – w powiecie lipskim (50,0%). Najwięcej 

pracujących na własny rachunek (tj. pracodawców i osób niezatrudniających 

pracowników) było w powiecie lipskim (43,7%), natomiast pomagających 

członków rodzin – w powiecie ostrołęckim (8,2%). Najniższe odsetki oma-

wianych grup pracujących odnotowano w m. Płocku (odpowiednio 10,5%  

i 0,4%). Struktura pracujących według płci we wszystkich powiatach kształ-
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towała się podobnie, z tym że wśród kobiet większy był odsetek pracowni-

ków najemnych i pomagających członków rodzin, natomiast mniejszy – pra-

cujących na własny rachunek. Największy odsetek mężczyzn wykonujących 

pracę najemną odnotowano w m. Płocku (86,6%), pracujących na własny 

rachunek – w powiecie łosickim (47,1%), a pomagających członków rodziny 

– w makowskim (6,1%). Najwięcej kobiet wykonujących pracę najemną od-

notowano również w m. Płocku (91,6%), pracujących na własny rachunek – 

w powiecie lipskim (41,4%), a pomagających członków rodzin – w ostrołęc-

kim (12,6%). 

Bezrobotni 

W województwie mazowieckim w 2011 r. liczba bezrobotnych wyniosła 

239,6 tys. osób. Większość bezrobotnych stanowili mężczyźni – 134,6 tys., 

tj. 56,2%, natomiast bezrobotnych kobiet było – 104,9 tys., tj. 43,8%. Prawie 

65% ogółu bezrobotnych mieszkało w miastach. 

Bezrobocie w województwie jest bardzo zróżnicowane przestrzennie. 

Pomiędzy powiatami widoczne są znaczne różnice w skali zjawiska, mierzo-

nego zarówno bezwzględnymi wielkościami (co ma ścisły związek z liczbą 

ludności w danym powiecie, ale niekoniecznie świadczy o trudnej sytuacji na 

lokalnym rynku pracy), jak i względnymi. Skalę bezrobocia – dokładniej niż 

przy pomocy liczb bezwzględnych – określa stopa bezrobocia.  

W marcu 2011 r. stopa bezrobocia (udział bezrobotnych w liczbie aktyw-

nych zawodowo) w województwie wyniosła 9,7% (dla mężczyzn – 10,3%, 

dla kobiet – 9,1%). W miastach i na wsi kształtowała się na zbliżonym po-

ziomie (odpowiednio 9,7% i 9,8%). Największe natężenie bezrobocia wystą-

piło w powiecie szydłowieckim, w którym stopa bezrobocia wyniosła 25,5%. 

Trudna sytuacja była również w m. Radomiu (20,3%), a także w powiatach: 

radomskim (17,8%) i gostynińskim (16,2%). Natomiast najkorzystniej wyglą-

dała sytuacja w powiatach: grójeckim (6,3%), warszawskim zachodnim 

(6,4%) oraz m.st. Warszawie (6,7%). Rozpiętość pomiędzy najwyższą  

a najniższą stopą bezrobocia w układzie powiatów wyniosła 19,2 p. proc. 

Wśród kobiet i wśród mieszkańców miast najniższą stopę bezrobocia odno-

towano w powiecie warszawskim zachodnim (odpowiednio 5,7% i 6,4%),  

a wśród mężczyzn oraz mieszkańców wsi – w grójeckim (odpowiednio 6,5% 

i 5,0%). Natomiast najwyższe wartości stopy bezrobocia (bez względu na 

płeć oraz miejsce zamieszkania) wystąpiły w powiecie szydłowieckim.  

W siedemnastu powiatach województwa stopa bezrobocia wśród kobiet była 

wyższa niż wśród mężczyzn. Największą różnicę (na korzyść mężczyzn) 

zanotowano w powiecie szydłowieckim – 3,1 p. proc. W większości powia-

tów stopa bezrobocia wśród mieszkańców wsi była niższa niż wśród miesz-

kańców miast. 

Bezrobotni według okresu poszukiwania pracy 

Okres poszukiwania pracy Ogółem Mężczyźni Kobiety 
Z liczby ogółem 

miasta wieś 

O g ó ł e m a w tys.  ........  239,6 134,6 104,9 155,2 84,4 
W tym w %:      

do 1 miesiąca włącznie 6,1 5,6 6,7 7,0 4,5 
  2–  3 ............................  17,9 17,4 18,6 18,8 16,3 
  4–  6 ............................  23,9 23,9 23,6 23,1 25,0 
  7–12 ............................  28,9 29,4 28,2 27,0 32,4 
13–24 ............................  13,0 13,5 12,3 13,3 12,4 
powyżej 24 miesięcy .....  10,2 10,0 10,4 10,6 9,4 

a Łącznie z osobami o nieustalonym okresie poszukiwania pracy. 

 

Dla oceny skali bezrobocia istotne są informacje o długości okresu po-

szukiwania pracy przez osoby bezrobotne. Jeśli okres ten trwa dłużej niż  

1 rok, mówimy już o bezrobociu długotrwałym. Według NSP, w marcu 2011 r. 

wśród ogółu bezrobotnych w województwie mazowieckim osoby długotrwale 

bezrobotne stanowiły 23,2% (wśród mężczyzn – 23,5%, wśród kobiet – 

22,7%). Odsetek długotrwale bezrobotnych mieszkańców miast wyniósł 

23,9%, a analogiczny odsetek bezrobotnych mieszkańców wsi – 21,8%. 

Udziały tej kategorii bezrobotnych w liczbie bezrobotnych w poszczególnych 

powiatach świadczą o znacznym zróżnicowaniu terytorialnym tego zjawiska. 

W marcu 2011 r. najbardziej zagrożeni bezrobociem długotrwałym byli bez-

robotni w m. Radomiu, z których 34,4% poszukiwało pracy 13 miesięcy lub 

dłużej. Wysokie udziały długotrwale bezrobotnych odnotowano również  

w powiatach: zwoleńskim (33,4%), makowskim (32,3%), sierpeckim (30,9%) 

i przysuskim (30,0%). Natomiast najniższe udziały bezrobotnych długotrwale 

poszukujących pracy zanotowano w powiatach sochaczewskim (14,4%)  

i płockim (14,8%). W podziale ze względu na płeć największy odsetek długo-

trwale bezrobotnych mężczyzn wystąpił w powiecie makowskim (34,4%),  

a najmniejszy – w płockim (13,7). Wśród kobiet najwięcej długotrwale bez-

robotnych odnotowano w m. Radomiu (35,2%), a najmniej – w powiecie 

sochaczewskim (13,7%). 

Bierni zawodowo 

W marcu 2011 r. w województwie mazowieckim populacja biernych za-

wodowo liczyła 1853,4 tys. osób, co stanowiło 42,9% ogółu ludności woje-

wództwa w wieku 15 lat i więcej z określonym statusem na rynku pracy.  

Wśród ludności biernej zawodowo przeważały kobiety – 1124,8 tys.,  

tj. 60,7%. Kobiety także częściej niż mężczyźni pozostawały biernymi – na 

100 kobiet w wieku 15 lat i więcej przypadało 49 biernych zawodowo, pod-

czas gdy analogiczny wskaźnik dla mężczyzn wyniósł 36. Częstość wystę-

powania bierności zawodowej wśród mieszkańców miast i wsi nie różniła się 

znacząco – wskaźnik wyniósł odpowiednio 42 i 44. Warto dodać, że prawie 

64,0% biernych zawodowo mieszkało w miastach. 

Bierni zawodowo według wybranych przyczyn bierności 

Przyczyny bierności Ogółem Mężczyźni Kobiety 
Z liczby ogółem 

miasta wieś 

O g ó ł e m a w tys.  ........  1853,4 728,6 1124,8 1184,1 669,3 
W tym w %:      

emerytura......................  48,1 41,7 52,3 49,9 44,9 
nauka, uzupełnianie 

kwalifikacji ..................  20,2 24,9 17,1 19,0 22,2 
własna choroba, niepeł-

nosprawność ..............  9,9 13,3 7,7 9,6 10,4 
opieka nad dziećmi lub 

innymi osobami ...........  5,5 0,7 8,7 4,9 6,6 

a Łącznie z osobami, dla których nie ustalono przyczyn bierności zawodowej. 

 

Z punktu widzenia rynku pracy bardzo istotne jest rozpoznanie przyczyn 

bierności osób nieaktywnych zawodowo. Według wyników spisu, w woje-

wództwie wśród przyczyn bierności zawodowej najczęściej wymieniano 

emeryturę (48,1% ogółu biernych zawodowo) oraz naukę i uzupełnianie 

kwalifikacji (20,2%), stosunkowo rzadziej natomiast chorobę, niepełno-

sprawność (9,9%), czy opiekę nad dziećmi lub innymi osobami wymagają-

cymi opieki (5,5%). 

W miastach oraz na wsi najwięcej osób biernych zawodowo nie podej-

mowało pracy z powodu emerytury, z tym że odsetek tych osób w miastach 

był większy niż na wsi (49,9% wobec 44,9%). Wśród biernych zawodowo 

mieszkańców wsi większy był natomiast odsetek osób, dla których powodem 

bierności była nauka, uzupełnianie kwalifikacji (22,2% wobec 19,0% w mia-

stach), opieka nad dziećmi lub innymi osobami (6,6% wobec 4,9%) oraz 

choroba lub niepełnosprawność (10,4% wobec 9,6%). 

Kobiety zdecydowanie częściej niż mężczyźni jako przyczynę bierności 

podawały emeryturę (52,3% wobec 41,7%) oraz opiekę nad dziećmi lub 

innymi osobami (8,7% wobec 0,7%). Mężczyźni natomiast częściej niż ko-
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towała się podobnie, z tym że wśród kobiet większy był odsetek pracowni-

ków najemnych i pomagających członków rodzin, natomiast mniejszy – pra-

cujących na własny rachunek. Największy odsetek mężczyzn wykonujących 

pracę najemną odnotowano w m. Płocku (86,6%), pracujących na własny 

rachunek – w powiecie łosickim (47,1%), a pomagających członków rodziny 

– w makowskim (6,1%). Najwięcej kobiet wykonujących pracę najemną od-

notowano również w m. Płocku (91,6%), pracujących na własny rachunek – 

w powiecie lipskim (41,4%), a pomagających członków rodzin – w ostrołęc-

kim (12,6%). 

Bezrobotni 

W województwie mazowieckim w 2011 r. liczba bezrobotnych wyniosła 

239,6 tys. osób. Większość bezrobotnych stanowili mężczyźni – 134,6 tys., 

tj. 56,2%, natomiast bezrobotnych kobiet było – 104,9 tys., tj. 43,8%. Prawie 

65% ogółu bezrobotnych mieszkało w miastach. 

Bezrobocie w województwie jest bardzo zróżnicowane przestrzennie. 

Pomiędzy powiatami widoczne są znaczne różnice w skali zjawiska, mierzo-

nego zarówno bezwzględnymi wielkościami (co ma ścisły związek z liczbą 

ludności w danym powiecie, ale niekoniecznie świadczy o trudnej sytuacji na 

lokalnym rynku pracy), jak i względnymi. Skalę bezrobocia – dokładniej niż 

przy pomocy liczb bezwzględnych – określa stopa bezrobocia.  

W marcu 2011 r. stopa bezrobocia (udział bezrobotnych w liczbie aktyw-

nych zawodowo) w województwie wyniosła 9,7% (dla mężczyzn – 10,3%, 

dla kobiet – 9,1%). W miastach i na wsi kształtowała się na zbliżonym po-

ziomie (odpowiednio 9,7% i 9,8%). Największe natężenie bezrobocia wystą-

piło w powiecie szydłowieckim, w którym stopa bezrobocia wyniosła 25,5%. 

Trudna sytuacja była również w m. Radomiu (20,3%), a także w powiatach: 

radomskim (17,8%) i gostynińskim (16,2%). Natomiast najkorzystniej wyglą-

dała sytuacja w powiatach: grójeckim (6,3%), warszawskim zachodnim 

(6,4%) oraz m.st. Warszawie (6,7%). Rozpiętość pomiędzy najwyższą  

a najniższą stopą bezrobocia w układzie powiatów wyniosła 19,2 p. proc. 

Wśród kobiet i wśród mieszkańców miast najniższą stopę bezrobocia odno-

towano w powiecie warszawskim zachodnim (odpowiednio 5,7% i 6,4%),  

a wśród mężczyzn oraz mieszkańców wsi – w grójeckim (odpowiednio 6,5% 

i 5,0%). Natomiast najwyższe wartości stopy bezrobocia (bez względu na 

płeć oraz miejsce zamieszkania) wystąpiły w powiecie szydłowieckim.  

W siedemnastu powiatach województwa stopa bezrobocia wśród kobiet była 

wyższa niż wśród mężczyzn. Największą różnicę (na korzyść mężczyzn) 

zanotowano w powiecie szydłowieckim – 3,1 p. proc. W większości powia-

tów stopa bezrobocia wśród mieszkańców wsi była niższa niż wśród miesz-

kańców miast. 

Bezrobotni według okresu poszukiwania pracy 

Okres poszukiwania pracy Ogółem Mężczyźni Kobiety 
Z liczby ogółem 

miasta wieś 

O g ó ł e m a w tys.  ........  239,6 134,6 104,9 155,2 84,4 
W tym w %:      

do 1 miesiąca włącznie 6,1 5,6 6,7 7,0 4,5 
  2–  3 ............................  17,9 17,4 18,6 18,8 16,3 
  4–  6 ............................  23,9 23,9 23,6 23,1 25,0 
  7–12 ............................  28,9 29,4 28,2 27,0 32,4 
13–24 ............................  13,0 13,5 12,3 13,3 12,4 
powyżej 24 miesięcy .....  10,2 10,0 10,4 10,6 9,4 

a Łącznie z osobami o nieustalonym okresie poszukiwania pracy. 

 

Dla oceny skali bezrobocia istotne są informacje o długości okresu po-

szukiwania pracy przez osoby bezrobotne. Jeśli okres ten trwa dłużej niż  

1 rok, mówimy już o bezrobociu długotrwałym. Według NSP, w marcu 2011 r. 

wśród ogółu bezrobotnych w województwie mazowieckim osoby długotrwale 

bezrobotne stanowiły 23,2% (wśród mężczyzn – 23,5%, wśród kobiet – 

22,7%). Odsetek długotrwale bezrobotnych mieszkańców miast wyniósł 

23,9%, a analogiczny odsetek bezrobotnych mieszkańców wsi – 21,8%. 

Udziały tej kategorii bezrobotnych w liczbie bezrobotnych w poszczególnych 

powiatach świadczą o znacznym zróżnicowaniu terytorialnym tego zjawiska. 

W marcu 2011 r. najbardziej zagrożeni bezrobociem długotrwałym byli bez-

robotni w m. Radomiu, z których 34,4% poszukiwało pracy 13 miesięcy lub 

dłużej. Wysokie udziały długotrwale bezrobotnych odnotowano również  

w powiatach: zwoleńskim (33,4%), makowskim (32,3%), sierpeckim (30,9%) 

i przysuskim (30,0%). Natomiast najniższe udziały bezrobotnych długotrwale 

poszukujących pracy zanotowano w powiatach sochaczewskim (14,4%)  

i płockim (14,8%). W podziale ze względu na płeć największy odsetek długo-

trwale bezrobotnych mężczyzn wystąpił w powiecie makowskim (34,4%),  

a najmniejszy – w płockim (13,7). Wśród kobiet najwięcej długotrwale bez-

robotnych odnotowano w m. Radomiu (35,2%), a najmniej – w powiecie 

sochaczewskim (13,7%). 

Bierni zawodowo 

W marcu 2011 r. w województwie mazowieckim populacja biernych za-

wodowo liczyła 1853,4 tys. osób, co stanowiło 42,9% ogółu ludności woje-

wództwa w wieku 15 lat i więcej z określonym statusem na rynku pracy.  

Wśród ludności biernej zawodowo przeważały kobiety – 1124,8 tys.,  

tj. 60,7%. Kobiety także częściej niż mężczyźni pozostawały biernymi – na 

100 kobiet w wieku 15 lat i więcej przypadało 49 biernych zawodowo, pod-

czas gdy analogiczny wskaźnik dla mężczyzn wyniósł 36. Częstość wystę-

powania bierności zawodowej wśród mieszkańców miast i wsi nie różniła się 

znacząco – wskaźnik wyniósł odpowiednio 42 i 44. Warto dodać, że prawie 

64,0% biernych zawodowo mieszkało w miastach. 

Bierni zawodowo według wybranych przyczyn bierności 

Przyczyny bierności Ogółem Mężczyźni Kobiety 
Z liczby ogółem 

miasta wieś 

O g ó ł e m a w tys.  ........  1853,4 728,6 1124,8 1184,1 669,3 
W tym w %:      

emerytura......................  48,1 41,7 52,3 49,9 44,9 
nauka, uzupełnianie 

kwalifikacji ..................  20,2 24,9 17,1 19,0 22,2 
własna choroba, niepeł-

nosprawność ..............  9,9 13,3 7,7 9,6 10,4 
opieka nad dziećmi lub 

innymi osobami ...........  5,5 0,7 8,7 4,9 6,6 

a Łącznie z osobami, dla których nie ustalono przyczyn bierności zawodowej. 

 

Z punktu widzenia rynku pracy bardzo istotne jest rozpoznanie przyczyn 

bierności osób nieaktywnych zawodowo. Według wyników spisu, w woje-

wództwie wśród przyczyn bierności zawodowej najczęściej wymieniano 

emeryturę (48,1% ogółu biernych zawodowo) oraz naukę i uzupełnianie 

kwalifikacji (20,2%), stosunkowo rzadziej natomiast chorobę, niepełno-

sprawność (9,9%), czy opiekę nad dziećmi lub innymi osobami wymagają-

cymi opieki (5,5%). 

W miastach oraz na wsi najwięcej osób biernych zawodowo nie podej-

mowało pracy z powodu emerytury, z tym że odsetek tych osób w miastach 

był większy niż na wsi (49,9% wobec 44,9%). Wśród biernych zawodowo 

mieszkańców wsi większy był natomiast odsetek osób, dla których powodem 

bierności była nauka, uzupełnianie kwalifikacji (22,2% wobec 19,0% w mia-

stach), opieka nad dziećmi lub innymi osobami (6,6% wobec 4,9%) oraz 

choroba lub niepełnosprawność (10,4% wobec 9,6%). 

Kobiety zdecydowanie częściej niż mężczyźni jako przyczynę bierności 

podawały emeryturę (52,3% wobec 41,7%) oraz opiekę nad dziećmi lub 

innymi osobami (8,7% wobec 0,7%). Mężczyźni natomiast częściej niż ko-
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biety byli nieaktywni na rynku pracy z powodu kontynuowania nauki, uzupeł-

niania kwalifikacji (24,9% wobec 17,1%) oraz choroby, niepełnosprawności 

(13,3% wobec 7,7%). Prawidłowość ta wystąpiła we wszystkich powiatach.  

W układzie powiatów odsetek kobiet biernych zawodowo z powodu emery-

tury kształtował się od 44,3% w powiecie ciechanowskim do 59,5% w powie-
cie lipskim. Analogiczny odsetek dla mężczyzn najniższy był również w po-

wiecie ciechanowskim (32,4%), natomiast najwyższy – w m.st. Warszawie 

(47,1%). W powiecie żyrardowskim zarówno wśród kobiet, jak i mężczyzn 

odnotowano najmniejszy udział biernych zawodowo z tytułu nauki i uzupeł-

niania kwalifikacji (odpowiednio 14,1% i 21,9%). Najwięcej biernych zawo-

dowo kobiet z powodu kontynuowania nauki było w powiecie siedleckim 

(22,9%), a mężczyzn – w m. Siedlcach (30,2%). Własną chorobę lub niepeł-

nosprawność jako przyczynę bierności zawodowej najczęściej wymieniały 

kobiety w powiecie sochaczewskim (14,2%), natomiast mężczyźni – w po-

wiecie żyrardowskim (21,3%). Ten powód bierności zawodowej najrzadziej 
był wymieniany przez kobiety w powiecie przysuskim (4,3%), a przez męż-

czyzn – w m.st. Warszawie i powiecie grójeckim (po 10,9%). 

Na przyczyny bierności w istotny sposób wpływa wiek osób biernych za-

wodowo. Dla osób młodych głównym powodem bierności na rynku pracy 

jest nauka i uzupełnianie kwalifikacji, a dla osób starszych – emerytura,  

a także własna choroba lub niepełnosprawność. 

 

 

Źródła utrzymania ludności 

Na podstawie pozyskanych w spisach informacji o źródłach utrzymania 

badanych osób wyodrębniono dwie podstawowe kategorie ludności: ludność 

posiadającą własne źródła utrzymania oraz ludność pozostającą na utrzy-

maniu. Kategoria pierwsza obejmuje osoby utrzymujące się z dochodów 

uzyskiwanych z osobiście wykonywanej pracy najemnej lub na rachunek 

własny (zaliczono tu także pomagających, bez umownego wynagrodzenia,  

w prowadzeniu działalności gospodarczej – rolniczej i pozarolniczej – człon-

kowi wspólnego gospodarstwa domowego), osoby posiadające niezarobko-

we źródło, a także dochody z własności lub wynajmu. Do drugiej kategorii 

ludności zaliczono osoby, które nie posiadają własnych źródeł dochodów, 
lecz korzystają ze źródeł utrzymujących je osób. Poniższe zestawienie pre-

zentuje podział ludności ze względu na posiadane źródła utrzymania oraz 

zmiany zaistniałe w latach dzielących dwa ostatnie spisy. 

Ludność posiadająca własne źródło utrzymania oraz pozostająca na 
utrzymaniu  

Wyszczególnienie 2002 2011 Zmiana w latach 
2002–2011 2002 2011 

w tys. w % w odsetkach 

Posiadający własne 
źródło utrzymania..  3200,5 3581,8 381,3 11,9 100,0 100,0 

Mężczyźni ...................  1526,2 1714,9 188,7 12,4 47,7 47,9 
Kobiety ........................  1674,3 1866,8 192,6 11,5 52,3 52,1 
Pozostający na 

utrzymaniu .............  1820,5 1534,7 –285,8 –15,7 100,0 100,0 
Mężczyźni ...................  885,4 735,2 –150,2 –17,0 48,6 47,9 
Kobiety ........................  935,1 799,5 –135,6 –14,5 51,4 52,1 

 
W województwie mazowieckim w 2011 r. liczba osób posiadających wła-

sne źródło utrzymania była większa niż w 2002 r. o 381,3 tys. (o 11,9%). 

Udział osób deklarujących własny dochód w ogólnej liczbie ludności wyniósł 

68,0% i wzrósł w omawianym okresie o 5,5 p. proc.; przy czy nieco bardziej 

w przypadku mężczyzn niż kobiet (6,0 wobec 5,1 p. proc.). Analizując dane 

w ujęciu terytorialnym można stwierdzić, że chociaż we wszystkich powia-

tach województwa odsetek osób posiadających własne źródło utrzymania 

zwiększył się, to skala tego wzrostu była dość zróżnicowana. W m.st. War-

szawie, gdzie osób deklarujących własne źródło utrzymania było relatywnie 

najwięcej w województwie (73,0%), odnotowany wzrost w porównaniu  

z 2002 r. także należał do największych (wyniósł 8,1 p. proc.; taki sam wy-

stąpił jeszcze w m. Siedlcach). W powiecie ostrołęckim, gdzie osób posiada-

jących własny dochód było najmniej (58,8%), odnotowana zmiana była naj-

mniejsza (0,8 p. proc.). Spadek odsetka utrzymujących się z własnego źró-

dła dochodów miał miejsce tylko w zbiorowości kobiet w powiecie ostrołęc-

kim i lipskim.  

Zbiorowość osób pozostających na utrzymaniu była mniej liczna niż  

w 2002 r. (spadek o 285,8 tys., tj. o 15,7%). Udział utrzymywanych w ogól-

nej liczbie mieszkańców wyniósł 29,1% i zmniejszył się o 6,4 p. proc.  

(o 6,9 p. proc. dla mężczyzn i o 6,0 p. proc. dla kobiet). Spadek odnotowano 

we wszystkich powiatach, a w czternastu był większy niż średnio w woje-

wództwie. Największy miał miejsce w m. Siedlcach i m. Ostrołęce (odpo-

wiednio o 10,7 p. proc. i o 10,5 p. proc.), a najmniejszy – w powiecie piase-

czyńskim (o 3,3 p. proc.) oraz makowskim i zwoleńskim (po 4,1 p. proc.).   

Podstawowym źródłem utrzymania są dochody z pracy. Wyniki spisu wy-

kazały, że w 2011 r. były one podstawą utrzymania dla 41,6% ludności wo-

jewództwa (dla 46,3% mężczyzn i 37,4% kobiet). Ogółem odsetek ten 

wzrósł w ciągu 9 lat o 5,6 p. proc. W ujęciu terytorialnym stosunkowo naj-

więcej osób utrzymujących się z pracy było w m.st. Warszawie i powiecie 

piaseczyńskim (po 45,4%); ponadto odsetek ten był wyższy niż średnio 

jeszcze w dziesięciu powiatach. Relatywnie najmniej osób utrzymujących się 

z pracy odnotowano w powiatach: szydłowieckim (30,7%), przysuskim 

(33,3%), radomskim (33,7%) oraz w m. Radomiu i powiecie makowskim 

(odpowiednio 34,7% i 34,8%).  

W 2011 r. źródła niezarobkowe i pozostałe stanowiły podstawę utrzyma-

nia dla ponad 1/4 mieszkańców województwa. Udział utrzymujących się  

w taki sposób w ogólnej liczbie ludności wyniósł 26,4% (od 20,6% w powie-

cie piaseczyńskim do 30,9% w powiecie lipskim). Ogółem odsetek ten nie 

zmienił się w porównaniu z wynikami poprzedniego spisu, jednak w po-

szczególnych powiatach sytuacja różniła się od tej sprzed 9 lat. Wzrost miał 

miejsce w dwunastu powiatach, przy czym największy w m. Płocku i m. Sie-

dlcach (odpowiednio o 2,5 i o 2,3 p. proc.). W powiecie węgrowskim nie 

odnotowano zmian, natomiast w pozostałych – odsetek osób utrzymujących 
się ze źródeł innych niż praca był mniejszy niż w 2002 r. Najbardziej obniżył 

się w powiecie żyrardowskim (o 3,4 p. proc.), a w dalszej kolejności w po-

wiatach: mławskim (o 2,4 p. proc.), wyszkowskim (o 2,2 p. proc.) i ostrołęc-

kim (o 2,1 p. proc.).  

Wyniki ostatniego spisu pozwalają stwierdzić, że ogółem w województwie 

na 100 osób utrzymujących się z osobiście wykonywanej pracy przypadały 

średnio 63 osoby utrzymujące się z dochodów ze źródeł niezarobkowych  

i pozostałych. Najmniejszą wartość wskaźnik przyjął w powiecie piaseczyń-

skim (45 na 100), a ponad dwukrotnie wyższą – w szydłowieckim i przysu-
skim, gdzie na 100 osób z dochodami z pracy przypadało odpowiednio 97  

i 92 osoby utrzymujące się ze źródeł niezarobkowych. W 2002 r. na 100 

osób utrzymujących się z pracy przypadały 73 osoby utrzymujące się ze 

źródeł niezarobkowych, a więc w ciągu 9 lat omawiany wskaźnik obniżył się 

o 10 punktów. Największy spadek odnotowano w powiecie szydłowieckim  

(o 39 punktów), a następnie – w mławskim i żyrardowskim (28 i 26 punk-
tów). Nieznaczny wzrost (o 1 punkt) miał miejsce jedynie w powiecie 

ostrowskim. 
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biety byli nieaktywni na rynku pracy z powodu kontynuowania nauki, uzupeł-

niania kwalifikacji (24,9% wobec 17,1%) oraz choroby, niepełnosprawności 

(13,3% wobec 7,7%). Prawidłowość ta wystąpiła we wszystkich powiatach.  

W układzie powiatów odsetek kobiet biernych zawodowo z powodu emery-

tury kształtował się od 44,3% w powiecie ciechanowskim do 59,5% w powie-
cie lipskim. Analogiczny odsetek dla mężczyzn najniższy był również w po-

wiecie ciechanowskim (32,4%), natomiast najwyższy – w m.st. Warszawie 

(47,1%). W powiecie żyrardowskim zarówno wśród kobiet, jak i mężczyzn 

odnotowano najmniejszy udział biernych zawodowo z tytułu nauki i uzupeł-

niania kwalifikacji (odpowiednio 14,1% i 21,9%). Najwięcej biernych zawo-

dowo kobiet z powodu kontynuowania nauki było w powiecie siedleckim 

(22,9%), a mężczyzn – w m. Siedlcach (30,2%). Własną chorobę lub niepeł-

nosprawność jako przyczynę bierności zawodowej najczęściej wymieniały 

kobiety w powiecie sochaczewskim (14,2%), natomiast mężczyźni – w po-

wiecie żyrardowskim (21,3%). Ten powód bierności zawodowej najrzadziej 
był wymieniany przez kobiety w powiecie przysuskim (4,3%), a przez męż-

czyzn – w m.st. Warszawie i powiecie grójeckim (po 10,9%). 

Na przyczyny bierności w istotny sposób wpływa wiek osób biernych za-

wodowo. Dla osób młodych głównym powodem bierności na rynku pracy 

jest nauka i uzupełnianie kwalifikacji, a dla osób starszych – emerytura,  

a także własna choroba lub niepełnosprawność. 

 

 

Źródła utrzymania ludności 

Na podstawie pozyskanych w spisach informacji o źródłach utrzymania 

badanych osób wyodrębniono dwie podstawowe kategorie ludności: ludność 

posiadającą własne źródła utrzymania oraz ludność pozostającą na utrzy-

maniu. Kategoria pierwsza obejmuje osoby utrzymujące się z dochodów 

uzyskiwanych z osobiście wykonywanej pracy najemnej lub na rachunek 

własny (zaliczono tu także pomagających, bez umownego wynagrodzenia,  

w prowadzeniu działalności gospodarczej – rolniczej i pozarolniczej – człon-

kowi wspólnego gospodarstwa domowego), osoby posiadające niezarobko-

we źródło, a także dochody z własności lub wynajmu. Do drugiej kategorii 

ludności zaliczono osoby, które nie posiadają własnych źródeł dochodów, 
lecz korzystają ze źródeł utrzymujących je osób. Poniższe zestawienie pre-

zentuje podział ludności ze względu na posiadane źródła utrzymania oraz 

zmiany zaistniałe w latach dzielących dwa ostatnie spisy. 

Ludność posiadająca własne źródło utrzymania oraz pozostająca na 
utrzymaniu  

Wyszczególnienie 2002 2011 Zmiana w latach 
2002–2011 2002 2011 

w tys. w % w odsetkach 

Posiadający własne 
źródło utrzymania..  3200,5 3581,8 381,3 11,9 100,0 100,0 

Mężczyźni ...................  1526,2 1714,9 188,7 12,4 47,7 47,9 
Kobiety ........................  1674,3 1866,8 192,6 11,5 52,3 52,1 
Pozostający na 

utrzymaniu .............  1820,5 1534,7 –285,8 –15,7 100,0 100,0 
Mężczyźni ...................  885,4 735,2 –150,2 –17,0 48,6 47,9 
Kobiety ........................  935,1 799,5 –135,6 –14,5 51,4 52,1 

 
W województwie mazowieckim w 2011 r. liczba osób posiadających wła-

sne źródło utrzymania była większa niż w 2002 r. o 381,3 tys. (o 11,9%). 

Udział osób deklarujących własny dochód w ogólnej liczbie ludności wyniósł 

68,0% i wzrósł w omawianym okresie o 5,5 p. proc.; przy czy nieco bardziej 

w przypadku mężczyzn niż kobiet (6,0 wobec 5,1 p. proc.). Analizując dane 

w ujęciu terytorialnym można stwierdzić, że chociaż we wszystkich powia-

tach województwa odsetek osób posiadających własne źródło utrzymania 

zwiększył się, to skala tego wzrostu była dość zróżnicowana. W m.st. War-

szawie, gdzie osób deklarujących własne źródło utrzymania było relatywnie 

najwięcej w województwie (73,0%), odnotowany wzrost w porównaniu  

z 2002 r. także należał do największych (wyniósł 8,1 p. proc.; taki sam wy-

stąpił jeszcze w m. Siedlcach). W powiecie ostrołęckim, gdzie osób posiada-

jących własny dochód było najmniej (58,8%), odnotowana zmiana była naj-

mniejsza (0,8 p. proc.). Spadek odsetka utrzymujących się z własnego źró-

dła dochodów miał miejsce tylko w zbiorowości kobiet w powiecie ostrołęc-

kim i lipskim.  

Zbiorowość osób pozostających na utrzymaniu była mniej liczna niż  

w 2002 r. (spadek o 285,8 tys., tj. o 15,7%). Udział utrzymywanych w ogól-

nej liczbie mieszkańców wyniósł 29,1% i zmniejszył się o 6,4 p. proc.  

(o 6,9 p. proc. dla mężczyzn i o 6,0 p. proc. dla kobiet). Spadek odnotowano 

we wszystkich powiatach, a w czternastu był większy niż średnio w woje-

wództwie. Największy miał miejsce w m. Siedlcach i m. Ostrołęce (odpo-

wiednio o 10,7 p. proc. i o 10,5 p. proc.), a najmniejszy – w powiecie piase-

czyńskim (o 3,3 p. proc.) oraz makowskim i zwoleńskim (po 4,1 p. proc.).   

Podstawowym źródłem utrzymania są dochody z pracy. Wyniki spisu wy-

kazały, że w 2011 r. były one podstawą utrzymania dla 41,6% ludności wo-

jewództwa (dla 46,3% mężczyzn i 37,4% kobiet). Ogółem odsetek ten 

wzrósł w ciągu 9 lat o 5,6 p. proc. W ujęciu terytorialnym stosunkowo naj-

więcej osób utrzymujących się z pracy było w m.st. Warszawie i powiecie 

piaseczyńskim (po 45,4%); ponadto odsetek ten był wyższy niż średnio 

jeszcze w dziesięciu powiatach. Relatywnie najmniej osób utrzymujących się 

z pracy odnotowano w powiatach: szydłowieckim (30,7%), przysuskim 

(33,3%), radomskim (33,7%) oraz w m. Radomiu i powiecie makowskim 

(odpowiednio 34,7% i 34,8%).  

W 2011 r. źródła niezarobkowe i pozostałe stanowiły podstawę utrzyma-

nia dla ponad 1/4 mieszkańców województwa. Udział utrzymujących się  

w taki sposób w ogólnej liczbie ludności wyniósł 26,4% (od 20,6% w powie-

cie piaseczyńskim do 30,9% w powiecie lipskim). Ogółem odsetek ten nie 

zmienił się w porównaniu z wynikami poprzedniego spisu, jednak w po-

szczególnych powiatach sytuacja różniła się od tej sprzed 9 lat. Wzrost miał 

miejsce w dwunastu powiatach, przy czym największy w m. Płocku i m. Sie-

dlcach (odpowiednio o 2,5 i o 2,3 p. proc.). W powiecie węgrowskim nie 

odnotowano zmian, natomiast w pozostałych – odsetek osób utrzymujących 
się ze źródeł innych niż praca był mniejszy niż w 2002 r. Najbardziej obniżył 

się w powiecie żyrardowskim (o 3,4 p. proc.), a w dalszej kolejności w po-

wiatach: mławskim (o 2,4 p. proc.), wyszkowskim (o 2,2 p. proc.) i ostrołęc-

kim (o 2,1 p. proc.).  

Wyniki ostatniego spisu pozwalają stwierdzić, że ogółem w województwie 

na 100 osób utrzymujących się z osobiście wykonywanej pracy przypadały 

średnio 63 osoby utrzymujące się z dochodów ze źródeł niezarobkowych  

i pozostałych. Najmniejszą wartość wskaźnik przyjął w powiecie piaseczyń-

skim (45 na 100), a ponad dwukrotnie wyższą – w szydłowieckim i przysu-
skim, gdzie na 100 osób z dochodami z pracy przypadało odpowiednio 97  

i 92 osoby utrzymujące się ze źródeł niezarobkowych. W 2002 r. na 100 

osób utrzymujących się z pracy przypadały 73 osoby utrzymujące się ze 

źródeł niezarobkowych, a więc w ciągu 9 lat omawiany wskaźnik obniżył się 

o 10 punktów. Największy spadek odnotowano w powiecie szydłowieckim  

(o 39 punktów), a następnie – w mławskim i żyrardowskim (28 i 26 punk-
tów). Nieznaczny wzrost (o 1 punkt) miał miejsce jedynie w powiecie 

ostrowskim. 
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Zasoby migracyjne 

Kraj urodzenia 

Informacja o miejscu urodzenia w powiązaniu z miejscem zamieszkania 

pozwala na szerszy opis migracji wewnętrznych ludności. Z kolei włączenie 

do tematyki spisowej badania kraju urodzenia (imiennie) pozwala na pogłę-

bioną analizę migracji zagranicznych ludności, a w powiązaniu z danymi  

o obywatelstwie – na ocenę procesów asymilacji ludności, przemieszczeń 

międzynarodowych oraz ocenę zachowań promigracyjnych różnych spo-

łeczności. 

W polskich spisach ludności kraj urodzenia był przedmiotem badania już 

w okresie międzywojennym, tj. w spisach z 1921 oraz 1931 roku, aczkolwiek 

samo pytanie było sformułowane jako „miejsce urodzenia”. W okresie powo-

jennym miejsce urodzenia było przedmiotem badania w spisach z lat 1970 

oraz 1978 (wyłącznie w badaniu reprezentacyjnym). Formularze spisowe  

z 2002 i 2011 roku zawierały pytania bezpośrednio o kraj urodzenia. 

Zgodnie z przyjętą w NSP 2011 metodologią (opartą na rekomendacjach 

Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ i EUROSTAT-u), kraj urodzenia – 

ze względu na międzynarodową porównywalność danych – należało podać 

przy uwzględnieniu granic państw aktualnych w momencie spisu, a nie  

w momencie urodzenia osoby. Identyczna zasada obowiązywała w 2002 r. 

Oznacza to, że jeżeli osoba urodziła się w Wilnie, to – bez względu na rok 

jej urodzenia – jako kraj urodzenia należało wpisać Litwa. Regułę tę udało 

się zachować również w przypadku pobierania informacji z rejestrów, w któ-

rych na ogół jest wpisywana miejscowość urodzenia – miejscowości tej zo-

stał przyporządkowany kraj według aktualnych granic. 

W większości państw liczba urodzonych za granicą jest miarą imigracji 

do danego kraju. W Polsce natomiast fakt, że część osób urodziła się za 

granicą, wynika ze zmiany granic naszego kraju i przesiedleń ludności po  

II wojnie światowej. Należy o tym pamiętać i odpowiednio interpretować 

dane o ludności urodzonej za granicą. 

Wyniki spisu z 2011 r. wykazały, że 98,8% (5205,4 tys.) mieszkańców 

województwa mazowieckiego wskazało Polskę jako kraj swego urodzenia, 

niecałe 1,2% (60,7 tys.) urodziło się za granicą, a dla 0,05% ludności  

(2,5 tys.) kraj urodzenia nie został ustalony. Znaczna część osób, dla któ-

rych nie ustalono kraju urodzenia ma obywatelstwo polskie, część stanowią 

osoby bezdomne, dla których w spisie gromadzono jedynie podstawowe 

informacje, a rejestry nie dostarczyły danych o ich kraju urodzenia i obywa-

telstwie. Należy jednak domniemywać, że większość z nich to osoby uro-

dzone w Polsce, mające obywatelstwo polskie. 

Porównanie wyników dwóch ostatnich spisów w zakresie kraju urodzenia 

jest utrudnione ze względu na znaczną liczbę nieustalonych odpowiedzi  

w 2002 r. 

Ludność według miejsca urodzenia  

Miejsce urodzenia 
2002 2011 2002 2011 

w tys. w odsetkach 

O g ó ł e m .................................  5124,0 5268,7 100,0 100,0 

Polska ........................................  4944,7 5205,4 96,5 98,8 

Inny kraj (zagranica) ...................  50,4 60,7 1,0 1,2 

Nieustalone miejsce urodzenia ...  128,9 2,5 2,5 0,0 
 

Mieszkańcy województwa mazowieckiego, jako miejsce urodzenia – 

oprócz Polski – wymienili 129 państw (niejednokrotnie bardzo odległych od 

Polski). Spośród 60,7 tys. osób urodzonych za granicą prawie 75% urodziło 

się w 10 krajach. Największy odsetek stanowiły osoby urodzone na Ukrainie 

– 21,8%, a w następnej kolejności urodzone na Białorusi – 11,0% i w Niem-

czech – 8,3%. Zdecydowaną większość (78,7%) stanowiły osoby urodzone 

w Europie, przy czym urodzone w krajach należących do Unii Europejskiej – 

36,8%. 

Ludność według kraju urodzenia w 2011 r. 

Kraj urodzenia 
Ogółem Mężczyźni Kobiety 

Z liczby ogółem 

miasta wieś 

w tys. 

O g ó ł e m ................  5268,7 2522,1 2746,5 3381,7 1886,9 
Polska .......................  5205,4 2492,9 2712,5 3327,7 1877,7 
Inny kraj (zagranica) 60,7 27,6 33,1 51,7 9,0 

w tym:      
Ukraina ......................  13,2 4,4 8,8 11,5 1,7 
Białoruś .....................  6,6 2,4 4,3 6,0 0,6 
Niemcy ......................  5,1 2,5 2,6 4,1 0,9 
Rosja .........................  4,0 1,3 2,7 3,6 0,5 
Litwa ..........................  3,9 1,5 2,4 3,7 0,3 
Wielka Brytania .........  3,8 2,2 1,6 3,0 0,8 
Francja ......................  2,6 1,3 1,3 2,3 0,3 
Stany Zjednoczone ....  2,6 1,3 1,3 2,1 0,5 
Wietnam ....................  2,2 1,2 1,0 1,8 0,4 
Włochy .......................  1,4 0,8 0,6 1,1 0,2 
Nieustalone miejsce 

urodzenia ...............  2,5 1,6 0,9 2,3 0,3 
 

Oprócz oczywistej różnicy w liczebności wyodrębnionych na podstawie 

miejsca urodzenia subpopulacji (osób urodzonych w kraju i za granicą) wi-

doczne są również znaczne różnice w strukturach ich wieku, płci i charakte-

ru miejsca zamieszkania. 

Z danych zebranych w ostatnim spisie wynika, że 85,2% osób urodzo-

nych za granicą mieszka w miastach, podczas gdy wśród urodzonych  

w Polsce udział ten wynosi 63,9%. 

Wśród urodzonych za granicą przeważają kobiety, przy czym ich odsetek 

jest wyższy niż wśród urodzonych w Polsce (odpowiednio 54,6% wobec 

52,1%). Wynika to z faktu, że kobiety średnio żyją dłużej, a większość uro-

dzonych za granicą to osoby starsze. Mediana wieku ludności urodzonej za 

granicą wyniosła 46,3 lat, podczas gdy ludności urodzonej w Polsce – 38,1 

lat. Tak znaczna różnica wynika z faktu, że niemal 34% (20,4 tys.) ludności 

urodzonej za granicą urodziło się przed 1945 r., czyli przed zakończeniem  

II wojny światowej. 

Dane o osobach urodzonych za granicą według wieku (roku urodzenia) po-

twierdzają fakt, że liczba osób urodzonych poza Polską w dużej mierze wyni-

ka z uwarunkowań historycznych naszego kraju. Dane te wyraźnie pokazują 

historię migracji z Polski i do Polski. Jak już wspomniano, wśród urodzonych 

za granicą najwięcej jest osób starszych, tj. urodzonych przed 1945 r. Po-

nowny lekki wzrost liczby osób urodzonych za granicą daje się zaobserwo-

wać w połowie lat 70. ubiegłego wieku. Po wstąpieniu (w 2004 r.) Polski do 

Unii Europejskiej wyraźnie wzrosła liczba dzieci urodzonych za granicą, przy 

czym należy pamiętać, że dzieci te zostały wliczone do ludności wojewódz-

twa mazowieckiego, jeśli zostały tu zameldowane. Trzeba również zazna-

czyć, że większość z tych dzieci wraz z rodzicami nadal przebywa za grani-

cą. 

Zdecydowana większość (75%) urodzonych za granicą ma obywatelstwo 

polskie, a niespełna 25% (15,1 tys.) to cudzoziemcy. 

Województwo mazowieckie zajmowało drugie miejsce (po dolnośląskim) 

pod względem liczby osób urodzonych poza granicami Polski – tutaj miesz-
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Zasoby migracyjne 

Kraj urodzenia 

Informacja o miejscu urodzenia w powiązaniu z miejscem zamieszkania 

pozwala na szerszy opis migracji wewnętrznych ludności. Z kolei włączenie 

do tematyki spisowej badania kraju urodzenia (imiennie) pozwala na pogłę-

bioną analizę migracji zagranicznych ludności, a w powiązaniu z danymi  

o obywatelstwie – na ocenę procesów asymilacji ludności, przemieszczeń 

międzynarodowych oraz ocenę zachowań promigracyjnych różnych spo-

łeczności. 

W polskich spisach ludności kraj urodzenia był przedmiotem badania już 

w okresie międzywojennym, tj. w spisach z 1921 oraz 1931 roku, aczkolwiek 

samo pytanie było sformułowane jako „miejsce urodzenia”. W okresie powo-

jennym miejsce urodzenia było przedmiotem badania w spisach z lat 1970 

oraz 1978 (wyłącznie w badaniu reprezentacyjnym). Formularze spisowe  

z 2002 i 2011 roku zawierały pytania bezpośrednio o kraj urodzenia. 

Zgodnie z przyjętą w NSP 2011 metodologią (opartą na rekomendacjach 

Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ i EUROSTAT-u), kraj urodzenia – 

ze względu na międzynarodową porównywalność danych – należało podać 

przy uwzględnieniu granic państw aktualnych w momencie spisu, a nie  

w momencie urodzenia osoby. Identyczna zasada obowiązywała w 2002 r. 

Oznacza to, że jeżeli osoba urodziła się w Wilnie, to – bez względu na rok 

jej urodzenia – jako kraj urodzenia należało wpisać Litwa. Regułę tę udało 

się zachować również w przypadku pobierania informacji z rejestrów, w któ-

rych na ogół jest wpisywana miejscowość urodzenia – miejscowości tej zo-

stał przyporządkowany kraj według aktualnych granic. 

W większości państw liczba urodzonych za granicą jest miarą imigracji 

do danego kraju. W Polsce natomiast fakt, że część osób urodziła się za 

granicą, wynika ze zmiany granic naszego kraju i przesiedleń ludności po  

II wojnie światowej. Należy o tym pamiętać i odpowiednio interpretować 

dane o ludności urodzonej za granicą. 

Wyniki spisu z 2011 r. wykazały, że 98,8% (5205,4 tys.) mieszkańców 

województwa mazowieckiego wskazało Polskę jako kraj swego urodzenia, 

niecałe 1,2% (60,7 tys.) urodziło się za granicą, a dla 0,05% ludności  

(2,5 tys.) kraj urodzenia nie został ustalony. Znaczna część osób, dla któ-

rych nie ustalono kraju urodzenia ma obywatelstwo polskie, część stanowią 

osoby bezdomne, dla których w spisie gromadzono jedynie podstawowe 

informacje, a rejestry nie dostarczyły danych o ich kraju urodzenia i obywa-

telstwie. Należy jednak domniemywać, że większość z nich to osoby uro-

dzone w Polsce, mające obywatelstwo polskie. 

Porównanie wyników dwóch ostatnich spisów w zakresie kraju urodzenia 

jest utrudnione ze względu na znaczną liczbę nieustalonych odpowiedzi  

w 2002 r. 

Ludność według miejsca urodzenia  

Miejsce urodzenia 
2002 2011 2002 2011 

w tys. w odsetkach 

O g ó ł e m .................................  5124,0 5268,7 100,0 100,0 

Polska ........................................  4944,7 5205,4 96,5 98,8 

Inny kraj (zagranica) ...................  50,4 60,7 1,0 1,2 

Nieustalone miejsce urodzenia ...  128,9 2,5 2,5 0,0 
 

Mieszkańcy województwa mazowieckiego, jako miejsce urodzenia – 

oprócz Polski – wymienili 129 państw (niejednokrotnie bardzo odległych od 

Polski). Spośród 60,7 tys. osób urodzonych za granicą prawie 75% urodziło 

się w 10 krajach. Największy odsetek stanowiły osoby urodzone na Ukrainie 

– 21,8%, a w następnej kolejności urodzone na Białorusi – 11,0% i w Niem-

czech – 8,3%. Zdecydowaną większość (78,7%) stanowiły osoby urodzone 

w Europie, przy czym urodzone w krajach należących do Unii Europejskiej – 

36,8%. 

Ludność według kraju urodzenia w 2011 r. 

Kraj urodzenia 
Ogółem Mężczyźni Kobiety 

Z liczby ogółem 

miasta wieś 

w tys. 

O g ó ł e m ................  5268,7 2522,1 2746,5 3381,7 1886,9 
Polska .......................  5205,4 2492,9 2712,5 3327,7 1877,7 
Inny kraj (zagranica) 60,7 27,6 33,1 51,7 9,0 

w tym:      
Ukraina ......................  13,2 4,4 8,8 11,5 1,7 
Białoruś .....................  6,6 2,4 4,3 6,0 0,6 
Niemcy ......................  5,1 2,5 2,6 4,1 0,9 
Rosja .........................  4,0 1,3 2,7 3,6 0,5 
Litwa ..........................  3,9 1,5 2,4 3,7 0,3 
Wielka Brytania .........  3,8 2,2 1,6 3,0 0,8 
Francja ......................  2,6 1,3 1,3 2,3 0,3 
Stany Zjednoczone ....  2,6 1,3 1,3 2,1 0,5 
Wietnam ....................  2,2 1,2 1,0 1,8 0,4 
Włochy .......................  1,4 0,8 0,6 1,1 0,2 
Nieustalone miejsce 

urodzenia ...............  2,5 1,6 0,9 2,3 0,3 
 

Oprócz oczywistej różnicy w liczebności wyodrębnionych na podstawie 

miejsca urodzenia subpopulacji (osób urodzonych w kraju i za granicą) wi-

doczne są również znaczne różnice w strukturach ich wieku, płci i charakte-

ru miejsca zamieszkania. 

Z danych zebranych w ostatnim spisie wynika, że 85,2% osób urodzo-

nych za granicą mieszka w miastach, podczas gdy wśród urodzonych  

w Polsce udział ten wynosi 63,9%. 

Wśród urodzonych za granicą przeważają kobiety, przy czym ich odsetek 

jest wyższy niż wśród urodzonych w Polsce (odpowiednio 54,6% wobec 

52,1%). Wynika to z faktu, że kobiety średnio żyją dłużej, a większość uro-

dzonych za granicą to osoby starsze. Mediana wieku ludności urodzonej za 

granicą wyniosła 46,3 lat, podczas gdy ludności urodzonej w Polsce – 38,1 

lat. Tak znaczna różnica wynika z faktu, że niemal 34% (20,4 tys.) ludności 

urodzonej za granicą urodziło się przed 1945 r., czyli przed zakończeniem  

II wojny światowej. 

Dane o osobach urodzonych za granicą według wieku (roku urodzenia) po-

twierdzają fakt, że liczba osób urodzonych poza Polską w dużej mierze wyni-

ka z uwarunkowań historycznych naszego kraju. Dane te wyraźnie pokazują 

historię migracji z Polski i do Polski. Jak już wspomniano, wśród urodzonych 

za granicą najwięcej jest osób starszych, tj. urodzonych przed 1945 r. Po-

nowny lekki wzrost liczby osób urodzonych za granicą daje się zaobserwo-

wać w połowie lat 70. ubiegłego wieku. Po wstąpieniu (w 2004 r.) Polski do 

Unii Europejskiej wyraźnie wzrosła liczba dzieci urodzonych za granicą, przy 

czym należy pamiętać, że dzieci te zostały wliczone do ludności wojewódz-

twa mazowieckiego, jeśli zostały tu zameldowane. Trzeba również zazna-

czyć, że większość z tych dzieci wraz z rodzicami nadal przebywa za grani-

cą. 

Zdecydowana większość (75%) urodzonych za granicą ma obywatelstwo 

polskie, a niespełna 25% (15,1 tys.) to cudzoziemcy. 

Województwo mazowieckie zajmowało drugie miejsce (po dolnośląskim) 

pod względem liczby osób urodzonych poza granicami Polski – tutaj miesz-
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ka 9,0% ogółu takich osób w kraju. Tak wysoka lokata wynika z faktu, że  

w mazowieckim mieszka najwięcej cudzoziemców urodzonych za granicą 

(prawie 1/3 ogółu). Dla przykładu spisano tu 72% wszystkich mieszkańców 

Polski urodzonych w Wietnamie, 67% urodzonych w Chinach, a także ponad 

25% urodzonych: w Bułgarii, na Węgrzech i w Australii. 

Ponad 70% ludności województwa urodzonej poza granicami Polski 

mieszka w trzech powiatach – w m.st. Warszawie (62,1%), w powiecie pia-

seczyńskim (4,6%) i pruszkowskim (3,9%). W wymienionych jednostkach 

administracyjnych stwierdzono także relatywnie największą liczbę ludności 

urodzonej za granicą – wśród mieszkańców m.st. Warszawy 22 osoby na 

1000 wskazało jako miejsce urodzenia inny kraj niż Polska, w powiecie pia-

seczyńskim było to 17 osób, a w pruszkowskim – 15. Średnio na każdy 1000 

mieszkańców województwa przypadało 12 osób urodzonych za granicą. 

Obywatelstwo 

Obywatelstwo, jako przynależność państwowa osób, było badane w spi-

sach z lat 1921 i 1931, a po wojnie dopiero w 2002 i 2011 roku.  

Według aktualnie obowiązujących norm prawnych, cudzoziemcem w Pol-

sce jest osoba przebywająca na terytorium RP i nieposiadająca polskiego 

obywatelstwa. Zgodnie z tą definicją osoba posiadająca obywatelstwo polskie 

i obywatelstwo innego kraju nie jest cudzoziemcem. 

W NSP 2011 – w badaniu reprezentacyjnym – istniała możliwość poda-

nia trzech obywatelstw zarówno w przypadku obywateli polskich, jak i cu-

dzoziemców. 

Wyniki spisu z 2011 r. wykazały, że wśród mieszkańców województwa 

mazowieckiego 99,6% (5249,4 tys. osób) to obywatele Rzeczypospolitej 

Polskiej, a ponad 0,3% (17,5 tys.) stanowią cudzoziemcy, tj. osoby bez pol-

skiego obywatelstwa. Z ogółu cudzoziemców 17,2 tys. ma obywatelstwo 

niepolskie, natomiast 0,3 tys. osób określiło się jako bezpaństwowcy.  

W ostatnim spisie, dzięki wykorzystaniu rejestrów, tylko dla znikomej 

liczby osób (0,03%) nie udało się ustalić obywatelstwa (1,7 tys. w 2011 r. 

wobec 140,1 tys. w 2002 r.). Ze względu na znaczny udział nieustalonych 

odpowiedzi w 2002 r., porównanie wyników dwóch ostatnich spisów w za-

kresie obywatelstwa jest utrudnione. 

Ludność według obywatelstwa  

Obywatelstwo 
2002 2011 2002 2011 

w tys. w odsetkach 

O g ó ł e m ...........................  5124,0 5268,7 100,0 100,0 
Polskie a ................................  4975,9 5249,4 97,1 99,6 

wyłącznie polskie ...............  4947,0 5059,5 96,5 96,0 
polskie i inne ......................  28,9 22,3 0,6 0,4 

Niepolskie .............................  7,9 17,2 0,2 0,3 
Bezpaństwowcy ....................  0,1 0,3 0,0 0,0 
Nieustalone obywatelstwo ....  140,1 1,7 2,7 0,0 

a W 2011 r. dla 167,6 tys. osób z obywatelstwem polskim nie ustalono, czy mają również in-
ne obywatelstwo; w rejestrach jest zapisywane tylko jedno obywatelstwo. 

Należy zaznaczyć, że ogólna liczba cudzoziemców przebywających  

w województwie mazowieckim jest większa niż wspomniane 17,5 tys., po-

nieważ imigranci przebywający w Polsce czasowo (stali mieszkańcy innych 

krajów) nie są wliczani do ludności faktycznie zamieszkałej, prezentowanej 

w niniejszej publikacji. Część z tych osób – przebywający w Polsce 12 mie-

sięcy lub dłużej – należy do ludności rezydującej. 

Wśród cudzoziemców mieszkających w województwie mazowieckim są 

obywatele ponad 100 państw. Najwięcej jest obywateli Ukrainy, którzy sta-

nowią 23,3% ogółu osób z obywatelstwem niepolskim, a w dalszej kolejno-

ści są obywatele Wietnamu, Rosji, Białorusi i Chin. 

Większość osób z obywatelstwem niepolskim mieszka w miastach – 

81,0%; tam też mieszka 85,4% osób, które określiły się jako bezpaństwow-

cy. Dla porównania, odsetek osób z obywatelstwem polskim zamieszkałych 

w miastach wynosi 64,2%. 

Ludność według kraju obywatelstwa w 2011 r. 

Kraj obywatelstwa 
Ogółem Mężczyźni Kobiety 

Z liczby ogółem 

miasta wieś 

w tys. 

O g ó ł e m ................  5268,7 2522,1 2746,5 3381,7 1886,9 
Polskie ......................  5249,4 2512,1 2737,3 3365,9 1883,5 
Niepolskie ................  17,2 8,6 8,6 13,9 3,3 

w tym:      
Ukraina ......................  4,0 1,0 3,0 . . 
Wietnam ....................  1,9 1,1 0,8 . . 
Rosja .........................  1,3 0,5 0,8 . . 
Białoruś .....................  0,9 0,2 0,7 . . 
Chiny .........................  0,9 0,4 0,4 . . 
Wielka Brytania .........  0,7 0,5 0,2 . . 
Francja ......................  0,5 0,4 0,2 . . 
Niemcy ......................  0,5 0,4 0,1 . . 
Bezpaństwowcy .......  0,3 0,2 0,1 0,2 0,0 
Nieustalone obywa-

telstwo ....................  1,7 1,2 0,5 1,6 0,1 
 

Wśród cudzoziemców w zasadzie zachodzi równowaga płci – kobiety 

stanowią 49,9% tej subpopulacji. Dla osób z obywatelstwem polskim analo-

giczny odsetek wynosi 52,1%. Udział kobiet i mężczyzn różni się w zależno-

ści od obywatelstwa. Wśród obywateli Białorusi kobiety stanowią 76,5%, 

Ukrainy – 75,6%, Rosji – 63,2%, podczas gdy wśród obywateli Wielkiej Bry-

tanii – 25,7%, a Niemiec – tylko 21,4%. Znamienne jest, że wśród obywateli 

niektórych państw (np. Egiptu, Belgii, Portugalii, Tunezji) mieszkających  

w województwie mazowieckim w ogóle nie ma kobiet. 

Ponad 86% mieszkańców województwa mazowieckiego nieposiadają-

cych polskiego obywatelstwa urodziło się za granicą – są to imigranci, którzy 

przybyli do Polski. Osoby podejmujące migrację są zwykle stosunkowo mło-

de. W efekcie niemal 50% osób bez polskiego obywatelstwa jest w wieku 

wysokiej aktywności zawodowej (25–44 lata), podczas gdy wśród osób  

z polskim obywatelstwem odsetek ten wynosi tylko 30%. 

Mazowieckie jest województwem najchętniej wybieranym przez cudzo-

ziemców jako miejsce zamieszkania. Spisano tu najwięcej, bo 30,4% ogółu 

takich osób w kraju, natomiast w drugim w kolejności województwie dolno-

śląskim – już tylko 8,5%. Warto dodać, że w mazowieckim mieszka 86% 

wszystkich obywateli Chin mieszkających w Polsce na stałe, 73% obywateli 

Wietnamu, 44% obywateli Francji, 43% obywateli Wielkiej Brytanii, a także 

po około 30% obywateli Rosji i Ukrainy. 

Rozmieszczenie terytorialne ludności z obywatelstwem niepolskim jest 

nierównomierne. Zdecydowanie najwięcej, bo 61,4% tej subpopulacji miesz-

ka w m.st. Warszawie, podczas gdy w drugim w kolejności powiecie piase-

czyńskim – tylko 9,0%. Najmniej obcokrajowców mieszka w powiecie sier-

peckim, zwoleńskim i żuromińskim (po kilka osób). Te dysproporcje potwier-

dza również wskaźnik obrazujący liczbę osób bez polskiego obywatelstwa 

przypadającą na 10 tys. mieszkańców danego powiatu, który zawiera się  

w przedziale od 95,9 w piaseczyńskim do 0,2 w sierpeckim. Średni wskaźnik 

dla województwa wynosi 33,2. 

Wyniki spisu pokazują, że 22,3 tys. mieszkańców województwa mazo-

wieckiego, oprócz polskiego, posiada także inne obywatelstwo, z czego  

22,0 tys. osób ma jedno inne obywatelstwo, a 0,3 tys. osób – dwa inne. 
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ka 9,0% ogółu takich osób w kraju. Tak wysoka lokata wynika z faktu, że  

w mazowieckim mieszka najwięcej cudzoziemców urodzonych za granicą 

(prawie 1/3 ogółu). Dla przykładu spisano tu 72% wszystkich mieszkańców 

Polski urodzonych w Wietnamie, 67% urodzonych w Chinach, a także ponad 

25% urodzonych: w Bułgarii, na Węgrzech i w Australii. 

Ponad 70% ludności województwa urodzonej poza granicami Polski 

mieszka w trzech powiatach – w m.st. Warszawie (62,1%), w powiecie pia-

seczyńskim (4,6%) i pruszkowskim (3,9%). W wymienionych jednostkach 

administracyjnych stwierdzono także relatywnie największą liczbę ludności 

urodzonej za granicą – wśród mieszkańców m.st. Warszawy 22 osoby na 

1000 wskazało jako miejsce urodzenia inny kraj niż Polska, w powiecie pia-

seczyńskim było to 17 osób, a w pruszkowskim – 15. Średnio na każdy 1000 

mieszkańców województwa przypadało 12 osób urodzonych za granicą. 

Obywatelstwo 

Obywatelstwo, jako przynależność państwowa osób, było badane w spi-

sach z lat 1921 i 1931, a po wojnie dopiero w 2002 i 2011 roku.  

Według aktualnie obowiązujących norm prawnych, cudzoziemcem w Pol-

sce jest osoba przebywająca na terytorium RP i nieposiadająca polskiego 

obywatelstwa. Zgodnie z tą definicją osoba posiadająca obywatelstwo polskie 

i obywatelstwo innego kraju nie jest cudzoziemcem. 

W NSP 2011 – w badaniu reprezentacyjnym – istniała możliwość poda-

nia trzech obywatelstw zarówno w przypadku obywateli polskich, jak i cu-

dzoziemców. 

Wyniki spisu z 2011 r. wykazały, że wśród mieszkańców województwa 

mazowieckiego 99,6% (5249,4 tys. osób) to obywatele Rzeczypospolitej 

Polskiej, a ponad 0,3% (17,5 tys.) stanowią cudzoziemcy, tj. osoby bez pol-

skiego obywatelstwa. Z ogółu cudzoziemców 17,2 tys. ma obywatelstwo 

niepolskie, natomiast 0,3 tys. osób określiło się jako bezpaństwowcy.  

W ostatnim spisie, dzięki wykorzystaniu rejestrów, tylko dla znikomej 

liczby osób (0,03%) nie udało się ustalić obywatelstwa (1,7 tys. w 2011 r. 

wobec 140,1 tys. w 2002 r.). Ze względu na znaczny udział nieustalonych 

odpowiedzi w 2002 r., porównanie wyników dwóch ostatnich spisów w za-

kresie obywatelstwa jest utrudnione. 

Ludność według obywatelstwa  

Obywatelstwo 
2002 2011 2002 2011 

w tys. w odsetkach 

O g ó ł e m ...........................  5124,0 5268,7 100,0 100,0 
Polskie a ................................  4975,9 5249,4 97,1 99,6 

wyłącznie polskie ...............  4947,0 5059,5 96,5 96,0 
polskie i inne ......................  28,9 22,3 0,6 0,4 

Niepolskie .............................  7,9 17,2 0,2 0,3 
Bezpaństwowcy ....................  0,1 0,3 0,0 0,0 
Nieustalone obywatelstwo ....  140,1 1,7 2,7 0,0 

a W 2011 r. dla 167,6 tys. osób z obywatelstwem polskim nie ustalono, czy mają również in-
ne obywatelstwo; w rejestrach jest zapisywane tylko jedno obywatelstwo. 

Należy zaznaczyć, że ogólna liczba cudzoziemców przebywających  

w województwie mazowieckim jest większa niż wspomniane 17,5 tys., po-

nieważ imigranci przebywający w Polsce czasowo (stali mieszkańcy innych 

krajów) nie są wliczani do ludności faktycznie zamieszkałej, prezentowanej 

w niniejszej publikacji. Część z tych osób – przebywający w Polsce 12 mie-

sięcy lub dłużej – należy do ludności rezydującej. 

Wśród cudzoziemców mieszkających w województwie mazowieckim są 

obywatele ponad 100 państw. Najwięcej jest obywateli Ukrainy, którzy sta-

nowią 23,3% ogółu osób z obywatelstwem niepolskim, a w dalszej kolejno-

ści są obywatele Wietnamu, Rosji, Białorusi i Chin. 

Większość osób z obywatelstwem niepolskim mieszka w miastach – 

81,0%; tam też mieszka 85,4% osób, które określiły się jako bezpaństwow-

cy. Dla porównania, odsetek osób z obywatelstwem polskim zamieszkałych 

w miastach wynosi 64,2%. 

Ludność według kraju obywatelstwa w 2011 r. 

Kraj obywatelstwa 
Ogółem Mężczyźni Kobiety 

Z liczby ogółem 

miasta wieś 

w tys. 

O g ó ł e m ................  5268,7 2522,1 2746,5 3381,7 1886,9 
Polskie ......................  5249,4 2512,1 2737,3 3365,9 1883,5 
Niepolskie ................  17,2 8,6 8,6 13,9 3,3 

w tym:      
Ukraina ......................  4,0 1,0 3,0 . . 
Wietnam ....................  1,9 1,1 0,8 . . 
Rosja .........................  1,3 0,5 0,8 . . 
Białoruś .....................  0,9 0,2 0,7 . . 
Chiny .........................  0,9 0,4 0,4 . . 
Wielka Brytania .........  0,7 0,5 0,2 . . 
Francja ......................  0,5 0,4 0,2 . . 
Niemcy ......................  0,5 0,4 0,1 . . 
Bezpaństwowcy .......  0,3 0,2 0,1 0,2 0,0 
Nieustalone obywa-

telstwo ....................  1,7 1,2 0,5 1,6 0,1 
 

Wśród cudzoziemców w zasadzie zachodzi równowaga płci – kobiety 

stanowią 49,9% tej subpopulacji. Dla osób z obywatelstwem polskim analo-

giczny odsetek wynosi 52,1%. Udział kobiet i mężczyzn różni się w zależno-

ści od obywatelstwa. Wśród obywateli Białorusi kobiety stanowią 76,5%, 

Ukrainy – 75,6%, Rosji – 63,2%, podczas gdy wśród obywateli Wielkiej Bry-

tanii – 25,7%, a Niemiec – tylko 21,4%. Znamienne jest, że wśród obywateli 

niektórych państw (np. Egiptu, Belgii, Portugalii, Tunezji) mieszkających  

w województwie mazowieckim w ogóle nie ma kobiet. 

Ponad 86% mieszkańców województwa mazowieckiego nieposiadają-

cych polskiego obywatelstwa urodziło się za granicą – są to imigranci, którzy 

przybyli do Polski. Osoby podejmujące migrację są zwykle stosunkowo mło-

de. W efekcie niemal 50% osób bez polskiego obywatelstwa jest w wieku 

wysokiej aktywności zawodowej (25–44 lata), podczas gdy wśród osób  

z polskim obywatelstwem odsetek ten wynosi tylko 30%. 

Mazowieckie jest województwem najchętniej wybieranym przez cudzo-

ziemców jako miejsce zamieszkania. Spisano tu najwięcej, bo 30,4% ogółu 

takich osób w kraju, natomiast w drugim w kolejności województwie dolno-

śląskim – już tylko 8,5%. Warto dodać, że w mazowieckim mieszka 86% 

wszystkich obywateli Chin mieszkających w Polsce na stałe, 73% obywateli 

Wietnamu, 44% obywateli Francji, 43% obywateli Wielkiej Brytanii, a także 

po około 30% obywateli Rosji i Ukrainy. 

Rozmieszczenie terytorialne ludności z obywatelstwem niepolskim jest 

nierównomierne. Zdecydowanie najwięcej, bo 61,4% tej subpopulacji miesz-

ka w m.st. Warszawie, podczas gdy w drugim w kolejności powiecie piase-

czyńskim – tylko 9,0%. Najmniej obcokrajowców mieszka w powiecie sier-

peckim, zwoleńskim i żuromińskim (po kilka osób). Te dysproporcje potwier-

dza również wskaźnik obrazujący liczbę osób bez polskiego obywatelstwa 

przypadającą na 10 tys. mieszkańców danego powiatu, który zawiera się  

w przedziale od 95,9 w piaseczyńskim do 0,2 w sierpeckim. Średni wskaźnik 

dla województwa wynosi 33,2. 

Wyniki spisu pokazują, że 22,3 tys. mieszkańców województwa mazo-

wieckiego, oprócz polskiego, posiada także inne obywatelstwo, z czego  

22,0 tys. osób ma jedno inne obywatelstwo, a 0,3 tys. osób – dwa inne. 
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Osoby z podwójnym i potrójnym obywatelstwem, oprócz polskiego, mają 

najczęściej obywatelstwo amerykańskie (5,5 tys.), kanadyjskie (2,4 tys.), 

francuskie i niemieckie (po 1,9 tys.). Dane te obejmują wszystkie wskazania 

danego obywatelstwa, bez względu na to, czy obywatelstwo to zostało po-

dane jako drugie, czy trzecie. Oznacza to, że jeśli osoba posiadała dwa lub 

trzy spośród wymienionych obywatelstw, to została zaliczona do obywateli 

wszystkich krajów, których obywatelstwo posiada. Z analizy danych o oby-

watelstwie cudzoziemców wynika, że prawie 0,3 tys. posiada paszport wię-

cej niż jednego kraju. W sumie zatem liczby obywateli państw uwzględniają-

ce podwójne i potrójne obywatelstwo – bez względu na kolejność w jakiej je 

podano – są wyższe niż prezentowane w poprzedniej tablicy. 

Ludność z obywatelstwem obcym w 2011 r. 

Kraj obywatelstwa 
Ogółem 

Łącznie z oby-
watelstwem 

polskim 

Bez obywatel-
stwa polskiego  

w tys. 

O g ó ł e m ..............................  39,5 22,3 17,2 
z liczby ogółem a:    

Stany Zjednoczone .................  5,9 5,5 0,4 
Ukraina ....................................  4,6 0,6 4,0 
Kanada ....................................  2,5 2,4 0,1 
Francja ....................................  2,4 1,9 0,5 
Wietnam ..................................  2,4 0,5 1,9 
Niemcy ....................................  2,4 1,9 0,5 
Wielka Brytania .......................  2,1 1,4 0,7 
Rosja .......................................  1,8 0,5 1,3 
Białoruś ...................................  1,5 0,6 0,9 
Włochy ....................................  1,1 0,8 0,3 
Australia ..................................  1,0 1,0 0,1 

a Z uwzględnieniem obywatelstwa podwójnego i potrójnego. 

Powyższe liczby, dotyczące podwójnego i potrójnego obywatelstwa, mo-

gą być zaniżone ze względu na fakt, że dla wielu osób (168,8 tys.) nie usta-

lono czy mają więcej niż jedno obywatelstwo. Dane te pozyskiwano w bada-

niu reprezentacyjnym, którym nie były objęte osoby mieszkające w obiek-

tach zbiorowego zakwaterowania i bezdomni (razem 31,8 tys.). Nie zada-

wano tego pytania również części emigrantów przebywającym czasowo za 

granicą (123,1 tys.), a należy zaznaczyć, że wśród tej grupy istnieje znaczne 

prawdopodobieństwo posiadania podwójnego obywatelstwa – niejednokrot-

nie osoby te przebywają poza Polską już dosyć długo. W rejestrach informa-

cje o drugim lub trzecim obywatelstwie nie są odnotowywane, nie istniała 

zatem możliwość uzupełnienia tego typu danych. Należy również dodać, że 

dla osób, dla których obywatelstwo nie zostało ustalone (1,7 tys.) nie pozy-

skano również danych o liczbie obywatelstw. 

Migracje zagraniczne 

Imigranci przebywający czasowo powyżej 3 miesięcy 

Wyniki reprezentacyjnego badania zagranicznych migracji na pobyt cza-

sowy przeprowadzonego w ramach NSP 2011 wykazały, że w województwie 

mazowieckim przebywa czasowo 11,3 tys. stałych mieszkańców innych 

krajów, w tym 10,9 tys. przebywa w Polsce dłużej niż 3 miesiące. Spośród 

nich 7,5 tys. (69,1%) to imigranci długookresowi – przebywający w Polsce 

co najmniej 12 miesięcy, a 3,4 tys. (30,9%) to imigranci krótkookresowi – 

przebywający w naszym kraju od 3 do 12 miesięcy. Województwo mazo-

wieckie jest dla imigrantów atrakcyjnym miejscem zamieszkania – w mo-

mencie spisu mieszkało tu najwięcej, bo ponad 1/4 (27,1%) ogółu imigran-

tów w kraju. 

Imigranci przybyli z zagranicy przebywający w Polsce czasowo nie są 

włączani do stanów ludności faktycznie zamieszkałej, prezentowanych w tej 

publikacji, natomiast część z nich – przebywający 12 miesięcy lub dłużej – 

wchodzi w skład ludności rezydującej.  

Imigranci przebywający czasowo powyżej 3 miesięcy a 

Wyszczególnienie 
2002 2011 2002 2011 

w tys. w odsetkach 

O g ó ł e m .................................  9,0 10,9 100,0 100,0 
Mężczyźni ...................................  4,7 5,6 52,5 52,0 
Kobiety .......................................  4,3 5,2 47,5 48,0 
Miasta ........................................  7,7 8,9 86,0 81,9 
Mężczyźni ...................................  4,1 4,6 46,0 42,4 
Kobiety .......................................  3,6 4,3 40,0 39,5 
Wieś ...........................................  1,3 2,0 14,0 18,1 
Mężczyźni ...................................  0,6 1,0 6,5 9,6 
Kobiety .......................................  0,7 0,9 7,5 8,5 

a W NSP 2002 – imigranci na pobyt czasowy powyżej 2 miesięcy. 

W województwie mazowieckim zdecydowana większość imigrantów 

przebywa w miastach – w 2011 r. stanowili oni 81,9% ogółu imigrantów,  

a w 2002 r. – 86,0%. Odnotowany w latach 2002–2011 spadek odsetka 

imigrantów mieszkających w miastach (o 4,1 p. proc.) na korzyść wsi może 

wynikać m.in. z niższych na wsi niż w mieście kosztów utrzymania czy tań-

szego wynajmu mieszkań, co może mieć znaczenie zwłaszcza dla imigran-

tów spoza Unii Europejskiej.  

Rozmieszczenie imigrantów na terenie województwa mazowieckiego jest 

nierównomierne. Ponad 77% z nich przebywa na terenie trzech powiatów, 

przy czym najwięcej (63,2%) w m.st. Warszawie, a następnie w powiecie 

piaseczyńskim (9,3%) i pruszkowskim (5,0%). Najmniej imigrantów spisano 

w powiatach: przasnyskim, szydłowieckim i przysuskim (4–6 osób). 

Podobnie jak w 2002 r. najwięcej imigrantów przebywających czasowo  
w województwie mazowieckim jako kraj poprzedniego zamieszkania wska-
zało dwa sąsiednie państwa: Ukrainę (w 2011 r. – 27,7% ogółu, w 2002 r. – 
17,4%) oraz Białoruś (odpowiednio 7,0% i 6,6%). Na kolejnych miejscach – 
wśród krajów europejskich – znalazła się Francja i Wielka Brytania (z udzia-
łami wynoszącymi w 2011 r. stosownie 4,3% i 4,1%), a następnie: Rosja 
(3,5%), Bułgaria (3,0%) oraz Niemcy (2,8%). Łącznie osoby przybyłe z kra-
jów Europy stanowiły 67,3% ogółu imigrantów przebywających czasowo  
w naszym województwie (w 2002 r. – 64,9%).  

Liczną grupę imigrantów przebywających czasowo w województwie ma- 
zowieckim stanowią mieszkańcy Azji (21,5% ogółu; o 2,4 p. proc. więcej niż 
w 2002 r.), przy czym najwięcej osób przybyło z Wietnamu (0,7 tys.),  
a następnie z Chin (0,6 tys.). Mniej licznie reprezentowane kraje tego 
kontynentu to m.in.: Korea Południowa, Armenia i Indie, skąd przybyło po 
0,1 tys. osób.  

Z Ameryki Północnej i Środkowej pochodziło 5,3% imigrantów – najwię-
cej osób przyjechało ze Stanów Zjednoczonych (0,5 tys.). Taki sam odsetek 
ogółu imigrantów przebywających czasowo w województwie mazowieckim 
stanowili mieszkańcy Afryki. Należy dodać, że w stosunku do 2002 r. nastą-
pił wyraźny wzrost imigracji z krajów afrykańskich – o ile w 2002 r. było to 
0,3 tys. osób (3,1% wszystkich imigrantów), to w 2011 r. było 0,6 tys. osób 
(o 2,2 p. proc. więcej). Najwięcej osób przybyło z Nigerii (0,2 tys.). 

Najmniej imigrantów przyjechało z Ameryki Południowej oraz z Australii  
i Oceanii. 

W 2011 r. wśród imigrantów zamieszkałych w województwie mazowiec-
kim przeważali mężczyźni, stanowiąc 52,0% ogółu; odsetek ten był mniejszy 
o 0,5 p. proc. niż w 2002 r. W grupie imigrantów krótkookresowych męż-
czyzn było znacznie więcej niż kobiet (55,4% wobec 44,6%), natomiast  
w grupie imigrantów długookresowych występowała niemal równowaga płci 
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Osoby z podwójnym i potrójnym obywatelstwem, oprócz polskiego, mają 

najczęściej obywatelstwo amerykańskie (5,5 tys.), kanadyjskie (2,4 tys.), 

francuskie i niemieckie (po 1,9 tys.). Dane te obejmują wszystkie wskazania 

danego obywatelstwa, bez względu na to, czy obywatelstwo to zostało po-

dane jako drugie, czy trzecie. Oznacza to, że jeśli osoba posiadała dwa lub 

trzy spośród wymienionych obywatelstw, to została zaliczona do obywateli 

wszystkich krajów, których obywatelstwo posiada. Z analizy danych o oby-

watelstwie cudzoziemców wynika, że prawie 0,3 tys. posiada paszport wię-

cej niż jednego kraju. W sumie zatem liczby obywateli państw uwzględniają-

ce podwójne i potrójne obywatelstwo – bez względu na kolejność w jakiej je 

podano – są wyższe niż prezentowane w poprzedniej tablicy. 

Ludność z obywatelstwem obcym w 2011 r. 

Kraj obywatelstwa 
Ogółem 

Łącznie z oby-
watelstwem 

polskim 

Bez obywatel-
stwa polskiego  

w tys. 

O g ó ł e m ..............................  39,5 22,3 17,2 
z liczby ogółem a:    

Stany Zjednoczone .................  5,9 5,5 0,4 
Ukraina ....................................  4,6 0,6 4,0 
Kanada ....................................  2,5 2,4 0,1 
Francja ....................................  2,4 1,9 0,5 
Wietnam ..................................  2,4 0,5 1,9 
Niemcy ....................................  2,4 1,9 0,5 
Wielka Brytania .......................  2,1 1,4 0,7 
Rosja .......................................  1,8 0,5 1,3 
Białoruś ...................................  1,5 0,6 0,9 
Włochy ....................................  1,1 0,8 0,3 
Australia ..................................  1,0 1,0 0,1 

a Z uwzględnieniem obywatelstwa podwójnego i potrójnego. 

Powyższe liczby, dotyczące podwójnego i potrójnego obywatelstwa, mo-

gą być zaniżone ze względu na fakt, że dla wielu osób (168,8 tys.) nie usta-

lono czy mają więcej niż jedno obywatelstwo. Dane te pozyskiwano w bada-

niu reprezentacyjnym, którym nie były objęte osoby mieszkające w obiek-

tach zbiorowego zakwaterowania i bezdomni (razem 31,8 tys.). Nie zada-

wano tego pytania również części emigrantów przebywającym czasowo za 

granicą (123,1 tys.), a należy zaznaczyć, że wśród tej grupy istnieje znaczne 

prawdopodobieństwo posiadania podwójnego obywatelstwa – niejednokrot-

nie osoby te przebywają poza Polską już dosyć długo. W rejestrach informa-

cje o drugim lub trzecim obywatelstwie nie są odnotowywane, nie istniała 

zatem możliwość uzupełnienia tego typu danych. Należy również dodać, że 

dla osób, dla których obywatelstwo nie zostało ustalone (1,7 tys.) nie pozy-

skano również danych o liczbie obywatelstw. 

Migracje zagraniczne 

Imigranci przebywający czasowo powyżej 3 miesięcy 

Wyniki reprezentacyjnego badania zagranicznych migracji na pobyt cza-

sowy przeprowadzonego w ramach NSP 2011 wykazały, że w województwie 

mazowieckim przebywa czasowo 11,3 tys. stałych mieszkańców innych 

krajów, w tym 10,9 tys. przebywa w Polsce dłużej niż 3 miesiące. Spośród 

nich 7,5 tys. (69,1%) to imigranci długookresowi – przebywający w Polsce 

co najmniej 12 miesięcy, a 3,4 tys. (30,9%) to imigranci krótkookresowi – 

przebywający w naszym kraju od 3 do 12 miesięcy. Województwo mazo-

wieckie jest dla imigrantów atrakcyjnym miejscem zamieszkania – w mo-

mencie spisu mieszkało tu najwięcej, bo ponad 1/4 (27,1%) ogółu imigran-

tów w kraju. 

Imigranci przybyli z zagranicy przebywający w Polsce czasowo nie są 

włączani do stanów ludności faktycznie zamieszkałej, prezentowanych w tej 

publikacji, natomiast część z nich – przebywający 12 miesięcy lub dłużej – 

wchodzi w skład ludności rezydującej.  

Imigranci przebywający czasowo powyżej 3 miesięcy a 

Wyszczególnienie 
2002 2011 2002 2011 

w tys. w odsetkach 

O g ó ł e m .................................  9,0 10,9 100,0 100,0 
Mężczyźni ...................................  4,7 5,6 52,5 52,0 
Kobiety .......................................  4,3 5,2 47,5 48,0 
Miasta ........................................  7,7 8,9 86,0 81,9 
Mężczyźni ...................................  4,1 4,6 46,0 42,4 
Kobiety .......................................  3,6 4,3 40,0 39,5 
Wieś ...........................................  1,3 2,0 14,0 18,1 
Mężczyźni ...................................  0,6 1,0 6,5 9,6 
Kobiety .......................................  0,7 0,9 7,5 8,5 

a W NSP 2002 – imigranci na pobyt czasowy powyżej 2 miesięcy. 

W województwie mazowieckim zdecydowana większość imigrantów 

przebywa w miastach – w 2011 r. stanowili oni 81,9% ogółu imigrantów,  

a w 2002 r. – 86,0%. Odnotowany w latach 2002–2011 spadek odsetka 

imigrantów mieszkających w miastach (o 4,1 p. proc.) na korzyść wsi może 

wynikać m.in. z niższych na wsi niż w mieście kosztów utrzymania czy tań-

szego wynajmu mieszkań, co może mieć znaczenie zwłaszcza dla imigran-

tów spoza Unii Europejskiej.  

Rozmieszczenie imigrantów na terenie województwa mazowieckiego jest 

nierównomierne. Ponad 77% z nich przebywa na terenie trzech powiatów, 

przy czym najwięcej (63,2%) w m.st. Warszawie, a następnie w powiecie 

piaseczyńskim (9,3%) i pruszkowskim (5,0%). Najmniej imigrantów spisano 

w powiatach: przasnyskim, szydłowieckim i przysuskim (4–6 osób). 

Podobnie jak w 2002 r. najwięcej imigrantów przebywających czasowo  
w województwie mazowieckim jako kraj poprzedniego zamieszkania wska-
zało dwa sąsiednie państwa: Ukrainę (w 2011 r. – 27,7% ogółu, w 2002 r. – 
17,4%) oraz Białoruś (odpowiednio 7,0% i 6,6%). Na kolejnych miejscach – 
wśród krajów europejskich – znalazła się Francja i Wielka Brytania (z udzia-
łami wynoszącymi w 2011 r. stosownie 4,3% i 4,1%), a następnie: Rosja 
(3,5%), Bułgaria (3,0%) oraz Niemcy (2,8%). Łącznie osoby przybyłe z kra-
jów Europy stanowiły 67,3% ogółu imigrantów przebywających czasowo  
w naszym województwie (w 2002 r. – 64,9%).  

Liczną grupę imigrantów przebywających czasowo w województwie ma- 
zowieckim stanowią mieszkańcy Azji (21,5% ogółu; o 2,4 p. proc. więcej niż 
w 2002 r.), przy czym najwięcej osób przybyło z Wietnamu (0,7 tys.),  
a następnie z Chin (0,6 tys.). Mniej licznie reprezentowane kraje tego 
kontynentu to m.in.: Korea Południowa, Armenia i Indie, skąd przybyło po 
0,1 tys. osób.  

Z Ameryki Północnej i Środkowej pochodziło 5,3% imigrantów – najwię-
cej osób przyjechało ze Stanów Zjednoczonych (0,5 tys.). Taki sam odsetek 
ogółu imigrantów przebywających czasowo w województwie mazowieckim 
stanowili mieszkańcy Afryki. Należy dodać, że w stosunku do 2002 r. nastą-
pił wyraźny wzrost imigracji z krajów afrykańskich – o ile w 2002 r. było to 
0,3 tys. osób (3,1% wszystkich imigrantów), to w 2011 r. było 0,6 tys. osób 
(o 2,2 p. proc. więcej). Najwięcej osób przybyło z Nigerii (0,2 tys.). 

Najmniej imigrantów przyjechało z Ameryki Południowej oraz z Australii  
i Oceanii. 

W 2011 r. wśród imigrantów zamieszkałych w województwie mazowiec-
kim przeważali mężczyźni, stanowiąc 52,0% ogółu; odsetek ten był mniejszy 
o 0,5 p. proc. niż w 2002 r. W grupie imigrantów krótkookresowych męż-
czyzn było znacznie więcej niż kobiet (55,4% wobec 44,6%), natomiast  
w grupie imigrantów długookresowych występowała niemal równowaga płci 
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(odpowiednio 50,4% i 49,6%). Mężczyźni stanowili większość zarówno 
wśród imigrantów, którzy jako miejsce swojego czasowego przebywania 
wybrali miasta (51,7%), jak i wśród przebywających na wsi (52,9%).  

Liczebną przewagę mężczyzn nad kobietami odnotowano w przypadku 
większości krajów poprzedniego zamieszkania, ale np. wśród osób przyby-
łych z Ukrainy kobiet było ponad 2 razy więcej niż mężczyzn. Kobiety prze-
ważały także m.in. wśród przybyłych z: Rosji, Rumunii, Litwy, Białorusi, Ka-
zachstanu.  

Imigranci przebywający czasowo powyżej 3 miesięcy według kraju 
poprzedniego zamieszkania 

Kraj poprzedniego 
zamieszkania 

Ogółem Męż-
czyźni Kobiety 

Z liczby ogółem przebywający 

od 3 do 12 
miesięcy 

12 miesięcy 
i więcej 

w tys. 

O g ó ł e m .............  10,9 5,6 5,2 3,4 7,5 
w tym:      

Ukraina ...................  3,0 0,9 2,1 0,7 2,3 
Białoruś ..................  0,8 0,3 0,4 0,2 0,6 
Wietnam .................  0,7 0,5 0,2 0,2 0,5 
Chiny ......................  0,6 0,4 0,2 0,3 0,3 
Stany Zjednoczone 0,5 0,3 0,2 0,2 0,3 
Francja ...................  0,5 0,3 0,2 0,2 0,3 
Wielka Brytania ......  0,4 0,3 0,2 0,2 0,2 
Rosja ......................  0,4 0,1 0,2 0,1 0,3 
Bułgaria ..................  0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 
Niemcy ...................  0,3 0,2 0,1 0,1 0,2 

 

Imigranci są stosunkowo młodą subpopulacją, połowa z nich (50,3%) nie 
osiągnęła 30-ego roku życia. Co trzeci imigrant był w wieku 20–29 lat, przy 
czym mężczyźni najczęściej byli w wieku 25–29 lat (19,9%), a kobiety  
w wieku 20–24 lata (16,4%). Grupa wieku 20–29 lat była najliczniejsza za-
równo wśród imigrantów długookresowych, jak i krótkookresowych i stanowi-

ła odpowiednio 34,1% i 36,8%. W momencie spisu 83,6% imigrantów było  
w wieku produkcyjnym, w tym 70,5% – w wieku produkcyjnym mobilnym, 
tzn. poniżej 45. roku życia. 

Wśród imigrantów spisanych w województwie mazowieckim zdecydowa-

na większość (88,1%) to cudzoziemcy, czyli osoby nieposiadające polskiego 

obywatelstwa. Osoby posiadające obywatelstwo polskie, które mieszkają na 

stałe za granicą stanowiły 11,6% ogółu imigrantów. Część z nich (63,0%) 

miała wyłącznie obywatelstwo polskie, a część (37,0%) obywatelstwo pol-

skie i inne. 

Główna przyczyna przybycia imigrantów do Polski jest zależna od oby-

watelstwa – wśród cudzoziemców przebywających czasowo w wojewódz-

twie mazowieckim jest to praca (33,4%), natomiast wśród Polaków – sprawy 

rodzinne (37,3%). W celu edukacji przyjechało 11,4% cudzoziemców i 7,5% 

osób posiadających obywatelstwo polskie. 

Emigranci przebywający za granicą czasowo powyżej 3 miesięcy 

W ostatnich latach, zwłaszcza po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej  

i otwieraniu kolejnych rynków pracy przez kraje członkowskie Wspólnoty, 

zwiększyła się liczba wyjazdów Polaków za granicę. Rejestry i systemy ad-

ministracyjne nie dostarczają miarodajnych danych o skali wyjazdów, dlate-

go temat ten został podjęty w spisie ludności. 

Wyniki spisu ludności wykazały, że w końcu marca 2011 r. za granicą 

przebywało powyżej 3 miesięcy ok. 147,9 tys. osób mających stałe miejsce 

zamieszkania w województwie mazowieckim. Oznacza to, że średnio na 

każdy 1000 mieszkańców województwa przypadało 28 osób przebywają-

cych czasowo poza Polską. Analiza w układzie województw liczby emigran-

tów w stosunku do liczby mieszkańców pokazuje, że województwa mazo-

wieckiego dotyczył relatywnie najmniejszy odpływ, chociaż liczba osób, któ-

re stąd wyjechały jest znaczna. Dla porównania, wyniki spisu w 2002 r. wy-

kazały 54,9 tys. osób przebywających za granicą powyżej 2 miesięcy, co 

oznacza, że na 1000 mieszkańców województwa mazowieckiego za granicą 

przebywało czasowo 11 osób. 

Ponad 80% emigrantów, tj. 118,4 tys., przebywało za granicą 12 miesię-
cy lub dłużej – byli to emigranci długookresowi. Pozostali – 29,5 tys. osób – 
to emigranci krótkookresowi, czyli osoby przebywające za granicą od 3 do 
12 miesięcy. 

Osoby przebywające czasowo za granicą (nawet przez kilka lat) są włą-
czone do stanu ludności faktycznie zamieszkałej, prezentowanej w tej publi-
kacji. Część z tych osób prawdopodobnie traktuje już kraj obecnego prze-
bywania jako kraj swojego stałego zamieszkania, dopóki jednak osoby te nie 
dokonają formalności związanych z wymeldowaniem się z pobytu stałego  
w Polsce w związku z wyjazdem za granicę, są traktowane także jako lud-
ność faktycznie zamieszkała w Polsce. Emigranci długookresowi – przeby-
wających za granicą 12 miesięcy lub dłużej – są wykluczeni z ludności rezy-
dującej.  

Emigranci przebywający za granicą czasowo powyżej 3 miesięcy a 

Wyszczególnienie 
2002 2011 2002 2011 

w tys. w odsetkach 

O g ó ł e m .................................  54,9 147,9 100,0 100,0 
Mężczyźni ...................................  24,5 71,6 44,6 48,4 
Kobiety .......................................  30,4 76,2 55,4 51,6 
Miasta ........................................  44,3 113,3 80,7 76,6 
Mężczyźni ...................................  19,7 54,6 35,8 36,9 
Kobiety .......................................  24,7 58,7 44,9 39,7 
Wieś ...........................................  10,6 34,6 19,3 23,4 
Mężczyźni ...................................  4,8 17,1 8,7 11,5 
Kobiety .......................................  5,8 17,5 10,5 11,9 

a W NSP 2002 – emigranci na pobyt czasowy powyżej 2 miesięcy. 

Wśród emigrantów nieznacznie przeważały kobiety (stanowiąc 51,6% 

ogółu), ale ich odsetek był mniejszy niż w 2002 r. (o 3,8 p. proc.). Zmniejszył 

się również (o 4,1 p. proc.) odsetek osób mieszkających przed wyjazdem  

w miastach i wynosił 76,6%. Był on wyższy niż ogólny udział ludności woje-

wództwa mieszkającej w miastach (64,2%). Fakt ten wskazuje na większą 

skłonność do wyjazdu mieszkańców miast. Potwierdza to również analiza 

liczby emigrantów przypadających na 1000 ludności – wyższy wskaźnik 

odnotowano dla miast (33) niż dla wsi (18). 

Emigranci przebywający za granicą czasowo powyżej 3 miesięcy  
według kraju przebywania 

Kraj przebywania 
Ogółem Męż-

czyźni Kobiety 
Z liczby ogółem przebywający 

od 3 do 12 
miesięcy 

12 miesięcy  
i więcej 

w tys. 

O g ó ł e m ............  147,9 71,6 76,2 29,5 118,4 
w tym:      

Wielka Brytania ......  42,7 21,5 21,1 8,6 34,1 
Stany Zjednoczone 23,2 11,4 11,8 2,3 20,8 
Niemcy ...................  15,5 7,0 8,5 3,8 11,7 
Irlandia ...................  8,6 4,8 3,9 1,2 7,5 
Włochy ...................  7,4 2,6 4,8 1,6 5,8 
Kanada ..................  6,8 3,5 3,4 0,8 6,0 
Francja ...................  5,9 2,6 3,3 1,3 4,6 
Belgia .....................  5,8 2,7 3,0 1,5 4,3 
Holandia ................  4,4 2,3 2,1 1,5 3,0 
Norwegia ...............  4,3 2,4 1,9 1,0 3,2 

 

W marcu 2011 r. mieszkańcy województwa mazowieckiego przebywali 

czasowo na wszystkich kontynentach, jednak najwięcej osób przebywało  

w innych krajach europejskich. W Europie przebywało prawie 111,3 tys. 

osób (ponad 75% ogółu), z czego 104,1 tys. (70% ogółu) w krajach Unii 
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(odpowiednio 50,4% i 49,6%). Mężczyźni stanowili większość zarówno 
wśród imigrantów, którzy jako miejsce swojego czasowego przebywania 
wybrali miasta (51,7%), jak i wśród przebywających na wsi (52,9%).  

Liczebną przewagę mężczyzn nad kobietami odnotowano w przypadku 
większości krajów poprzedniego zamieszkania, ale np. wśród osób przyby-
łych z Ukrainy kobiet było ponad 2 razy więcej niż mężczyzn. Kobiety prze-
ważały także m.in. wśród przybyłych z: Rosji, Rumunii, Litwy, Białorusi, Ka-
zachstanu.  

Imigranci przebywający czasowo powyżej 3 miesięcy według kraju 
poprzedniego zamieszkania 

Kraj poprzedniego 
zamieszkania 

Ogółem Męż-
czyźni Kobiety 

Z liczby ogółem przebywający 

od 3 do 12 
miesięcy 

12 miesięcy 
i więcej 

w tys. 

O g ó ł e m .............  10,9 5,6 5,2 3,4 7,5 
w tym:      

Ukraina ...................  3,0 0,9 2,1 0,7 2,3 
Białoruś ..................  0,8 0,3 0,4 0,2 0,6 
Wietnam .................  0,7 0,5 0,2 0,2 0,5 
Chiny ......................  0,6 0,4 0,2 0,3 0,3 
Stany Zjednoczone 0,5 0,3 0,2 0,2 0,3 
Francja ...................  0,5 0,3 0,2 0,2 0,3 
Wielka Brytania ......  0,4 0,3 0,2 0,2 0,2 
Rosja ......................  0,4 0,1 0,2 0,1 0,3 
Bułgaria ..................  0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 
Niemcy ...................  0,3 0,2 0,1 0,1 0,2 

 

Imigranci są stosunkowo młodą subpopulacją, połowa z nich (50,3%) nie 
osiągnęła 30-ego roku życia. Co trzeci imigrant był w wieku 20–29 lat, przy 
czym mężczyźni najczęściej byli w wieku 25–29 lat (19,9%), a kobiety  
w wieku 20–24 lata (16,4%). Grupa wieku 20–29 lat była najliczniejsza za-
równo wśród imigrantów długookresowych, jak i krótkookresowych i stanowi-

ła odpowiednio 34,1% i 36,8%. W momencie spisu 83,6% imigrantów było  
w wieku produkcyjnym, w tym 70,5% – w wieku produkcyjnym mobilnym, 
tzn. poniżej 45. roku życia. 

Wśród imigrantów spisanych w województwie mazowieckim zdecydowa-

na większość (88,1%) to cudzoziemcy, czyli osoby nieposiadające polskiego 

obywatelstwa. Osoby posiadające obywatelstwo polskie, które mieszkają na 

stałe za granicą stanowiły 11,6% ogółu imigrantów. Część z nich (63,0%) 

miała wyłącznie obywatelstwo polskie, a część (37,0%) obywatelstwo pol-

skie i inne. 

Główna przyczyna przybycia imigrantów do Polski jest zależna od oby-

watelstwa – wśród cudzoziemców przebywających czasowo w wojewódz-

twie mazowieckim jest to praca (33,4%), natomiast wśród Polaków – sprawy 

rodzinne (37,3%). W celu edukacji przyjechało 11,4% cudzoziemców i 7,5% 

osób posiadających obywatelstwo polskie. 

Emigranci przebywający za granicą czasowo powyżej 3 miesięcy 

W ostatnich latach, zwłaszcza po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej  

i otwieraniu kolejnych rynków pracy przez kraje członkowskie Wspólnoty, 

zwiększyła się liczba wyjazdów Polaków za granicę. Rejestry i systemy ad-

ministracyjne nie dostarczają miarodajnych danych o skali wyjazdów, dlate-

go temat ten został podjęty w spisie ludności. 

Wyniki spisu ludności wykazały, że w końcu marca 2011 r. za granicą 

przebywało powyżej 3 miesięcy ok. 147,9 tys. osób mających stałe miejsce 

zamieszkania w województwie mazowieckim. Oznacza to, że średnio na 

każdy 1000 mieszkańców województwa przypadało 28 osób przebywają-

cych czasowo poza Polską. Analiza w układzie województw liczby emigran-

tów w stosunku do liczby mieszkańców pokazuje, że województwa mazo-

wieckiego dotyczył relatywnie najmniejszy odpływ, chociaż liczba osób, któ-

re stąd wyjechały jest znaczna. Dla porównania, wyniki spisu w 2002 r. wy-

kazały 54,9 tys. osób przebywających za granicą powyżej 2 miesięcy, co 

oznacza, że na 1000 mieszkańców województwa mazowieckiego za granicą 

przebywało czasowo 11 osób. 

Ponad 80% emigrantów, tj. 118,4 tys., przebywało za granicą 12 miesię-
cy lub dłużej – byli to emigranci długookresowi. Pozostali – 29,5 tys. osób – 
to emigranci krótkookresowi, czyli osoby przebywające za granicą od 3 do 
12 miesięcy. 

Osoby przebywające czasowo za granicą (nawet przez kilka lat) są włą-
czone do stanu ludności faktycznie zamieszkałej, prezentowanej w tej publi-
kacji. Część z tych osób prawdopodobnie traktuje już kraj obecnego prze-
bywania jako kraj swojego stałego zamieszkania, dopóki jednak osoby te nie 
dokonają formalności związanych z wymeldowaniem się z pobytu stałego  
w Polsce w związku z wyjazdem za granicę, są traktowane także jako lud-
ność faktycznie zamieszkała w Polsce. Emigranci długookresowi – przeby-
wających za granicą 12 miesięcy lub dłużej – są wykluczeni z ludności rezy-
dującej.  

Emigranci przebywający za granicą czasowo powyżej 3 miesięcy a 

Wyszczególnienie 
2002 2011 2002 2011 

w tys. w odsetkach 

O g ó ł e m .................................  54,9 147,9 100,0 100,0 
Mężczyźni ...................................  24,5 71,6 44,6 48,4 
Kobiety .......................................  30,4 76,2 55,4 51,6 
Miasta ........................................  44,3 113,3 80,7 76,6 
Mężczyźni ...................................  19,7 54,6 35,8 36,9 
Kobiety .......................................  24,7 58,7 44,9 39,7 
Wieś ...........................................  10,6 34,6 19,3 23,4 
Mężczyźni ...................................  4,8 17,1 8,7 11,5 
Kobiety .......................................  5,8 17,5 10,5 11,9 

a W NSP 2002 – emigranci na pobyt czasowy powyżej 2 miesięcy. 

Wśród emigrantów nieznacznie przeważały kobiety (stanowiąc 51,6% 

ogółu), ale ich odsetek był mniejszy niż w 2002 r. (o 3,8 p. proc.). Zmniejszył 

się również (o 4,1 p. proc.) odsetek osób mieszkających przed wyjazdem  

w miastach i wynosił 76,6%. Był on wyższy niż ogólny udział ludności woje-

wództwa mieszkającej w miastach (64,2%). Fakt ten wskazuje na większą 

skłonność do wyjazdu mieszkańców miast. Potwierdza to również analiza 

liczby emigrantów przypadających na 1000 ludności – wyższy wskaźnik 

odnotowano dla miast (33) niż dla wsi (18). 

Emigranci przebywający za granicą czasowo powyżej 3 miesięcy  
według kraju przebywania 

Kraj przebywania 
Ogółem Męż-

czyźni Kobiety 
Z liczby ogółem przebywający 

od 3 do 12 
miesięcy 

12 miesięcy  
i więcej 

w tys. 

O g ó ł e m ............  147,9 71,6 76,2 29,5 118,4 
w tym:      

Wielka Brytania ......  42,7 21,5 21,1 8,6 34,1 
Stany Zjednoczone 23,2 11,4 11,8 2,3 20,8 
Niemcy ...................  15,5 7,0 8,5 3,8 11,7 
Irlandia ...................  8,6 4,8 3,9 1,2 7,5 
Włochy ...................  7,4 2,6 4,8 1,6 5,8 
Kanada ..................  6,8 3,5 3,4 0,8 6,0 
Francja ...................  5,9 2,6 3,3 1,3 4,6 
Belgia .....................  5,8 2,7 3,0 1,5 4,3 
Holandia ................  4,4 2,3 2,1 1,5 3,0 
Norwegia ...............  4,3 2,4 1,9 1,0 3,2 

 

W marcu 2011 r. mieszkańcy województwa mazowieckiego przebywali 

czasowo na wszystkich kontynentach, jednak najwięcej osób przebywało  

w innych krajach europejskich. W Europie przebywało prawie 111,3 tys. 

osób (ponad 75% ogółu), z czego 104,1 tys. (70% ogółu) w krajach Unii 
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Europejskiej. Zdecydowanie najczęściej wybieranym krajem była Wielka 

Brytania, gdzie przebywało 42,7 tys. osób, tj. 28,9% wszystkich emigrantów. 

Niemcy, które w 2002 r. zajmowały pierwsze miejsce, uplasowały się tym 

razem na drugiej pozycji – przebywało tam 15,5 tys. osób (10,5% ogółu). 

Znaczna liczba emigrantów przebywała w Irlandii (8,6 tys.), we Włoszech 

(7,4 tys.) oraz we Francji (5,9 tys.). W Europie, ale poza krajami UE przeby-

wało 7,2 tys. osób, w tym najwięcej w Norwegii – 4,3 tys.  

Innym kontynentem nadal chętnie wybieranym przez mieszkańców wo-

jewództwa mazowieckiego była Ameryka Północna i Środkowa, gdzie prze-

bywało czasowo 30,5 tys. osób (20,6% ogółu emigrantów). Mimo zwiększe-

nia się bezwzględnej liczby emigrantów z województwa mazowieckiego 

przebywających na tym kontynencie, ich udział procentowy znacznie się 

zmniejszył w stosunku do 2002 r., wówczas przebywało tam 33,7% oma-

wianej populacji. W 2011 r. w Stanach Zjednoczonych przebywało 23,2 tys. 

osób (w 2002 r. – 14,5 tys.), co stanowiło 15,7% wszystkich emigrantów;  

w Kanadzie przebywało 6,8 tys. osób, tj. 4,6% ogółu emigrantów. Zwiększy-

ła się mobilność ludności, ale jednocześnie łatwość znalezienia pracy  

w bliższej odległości od Polski, otwarcie rynków pracy krajów UE spowodo-

wało, że relatywnie więcej osób wybrało kraje europejskie – 75,2% emigran-

tów z województwa mazowieckiego wobec 45,5% w 2002 r. W okresie mię-

dzyspisowym kierunki emigracji uległy zatem znacznej zmianie. 

Zdecydowanie mniej, bo 1,9% osób wybrało Australię i Oceanię (odsetek 

podobny jak w 2002 r.). Na tym kontynencie mieszkańcy województwa ma-

zowieckiego przebywali głównie w Australii (2,7 tys. osób). W Azji przebywa-

ło 1,4% ogółu emigrantów, w Afryce – 0,5%, a w Ameryce Południowej – 

0,3%. 

Najwięcej osób przebywających w 2011 r. za granicą mieszkało przed wy-

jazdem w m.st. Warszawie (57,9 tys., co stanowi 39,2% wszystkich emigran-

tów), dość dużo w Radomiu i powiecie radomskim (odpowiednio 11,1 tys.  

i 5,6 tys.). Najmniej osób (poniżej 1 tys.) pochodziło z powiatów: białobrze-

skiego, łosickiego, grójeckiego, żuromińskiego i pułtuskiego. 

Biorąc pod uwagę liczbę emigrantów w stosunku do liczby mieszkańców 

w danym powiecie, na pierwszym miejscu należy wymienić Ostrołękę, gdzie 

na 1000 ludności przypadało 81 osób przebywających za granicą. Następne 

miejsca zajmowały Radom i powiat szydłowiecki (po 50 osób) oraz powiat 

ostrołęcki (47).  

Jak już wcześniej wspomniano większą skłonnością do wyjazdu charak-

teryzują się mieszkańcy miast niż wsi. W dwudziestu jeden powiatach na 

1000 mieszkańców miast przypadało co najmniej 30 osób, które wyemigro-

wały, przy czym relatywnie najwięcej (poza wspomnianą już Ostrołęką) po-

chodziło z powiatu szydłowieckiego, ostrołęckiego i radomskiego (odpo-

wiednio: 85, 65 i 63). Na wsi wskaźnik natężenia emigracji na poziomie rów-

nym lub wyższym od 30 dotyczył tylko pięciu powiatów (najwyższy był  

w ostrołęckim – 46 na 1000). 

W spisie badano również przyczyny emigracji, przy czym ustalono je je-

dynie dla tych osób (24,7 tys.), dla których wypełniono tzw. „formularz długi”, 

czyli zebrano informacje w pełnym zakresie badania reprezentacyjnego.  

W zakresie głównych grup przyczyn (praca, edukacja, sprawy rodzinne) 

istniała możliwość podania bardziej szczegółowej odpowiedzi.  

Należy zaznaczyć, że wszystkie informacje o przyczynach wyjazdu zo-

stały podane przez pozostałych w kraju członków gospodarstwa domowego, 

do którego osoba należała przed wyjazdem. 

Najczęściej mieszkańcy województwa mazowieckiego wyjeżdżali za gra-

nicę z zamiarem podjęcia pracy. W tym celu wyjechało 2/3 emigrantów, dla 

których ustalono przyczynę wyjazdu. Odsetek ten był nieco niższy dla emi-

grantów krótkookresowych niż dla długookresowych – 63,1% wobec 67,2%. 

W przypadku 43% osób, które wyjechały w związku z pracą podano, że 

głównym powodem ich wyjazdu były wyższe zarobki za granicą. Nieco mniej 

osób (34,4%) wskazało na trudności w znalezieniu pracy w kraju, a 8,0% – 

na większe możliwości rozwoju zawodowego za granicą. Pozostałe przy-

czyny związane z pracą (ciekawa oferta pracy za granicą, oddelegowanie 

przez pracodawcę, prowadzenie działalności gospodarczej za granicą, pra-

ca w kraju niezgodna z kwalifikacjami) były wymieniane rzadziej. 

Zaobserwowano zróżnicowanie przyczyny emigracji związanej z pracą  

w zależności od płci i miejsca zamieszkania. Chęć podjęcia pracy była po-

wodem wyjazdu dla 77% mężczyzn i niemal 54% kobiet. Mieszkańcy wsi 

częściej wyjeżdżali do pracy (ok. 73%) niż mieszkańcy miast (63%). Podob-

ne zależności obserwowano również w 2002 r., tym razem jednak odsetki 

były zdecydowanie wyższe. 

Ponad 89% emigrantów, którzy wyjechali w związku z pracą przebywało 

w krajach europejskich, przy czym 80,5% w krajach Unii Europejskiej  

(w samej Wielkiej Brytanii 37,7%). W krajach UE udział osób przebywają-

cych w związku z pracą wynosił 70,6% ogółu tych, dla których ustalono 

przyczynę emigracji. W dwóch głównych krajach europejskich przyjmujących 

Polaków, tj. w Wielkiej Brytanii i Niemczech omawiany udział wynosił odpo-

wiednio 75,0% i 62,0%. 

Odnotowano również zróżnicowanie regionalne częstości występowania 

tej przyczyny, chociaż we wszystkich podregionach była ona najczęstsza. 

Stosunkowo często poszukiwali pracy za granicą mieszkańcy podregionu 

radomskiego (78,7%) i ciechanowsko-płockiego (77,3%). Około 85% emi-

grantów z powiatu zwoleńskiego, przysuskiego i sierpeckiego wyjechało  

w związku z pracą. Najrzadziej z zamiarem podjęcia pracy wyjeżdżali 

mieszkańcy powiatu grójeckiego (42,5%). 

Pod względem częstości występowania na drugim miejscu były wyjazdy 
spowodowane sprawami rodzinnymi – wskazało je 17,5% emigrantów, dla 
których ustalono przyczynę przebywania za granicą. W celach edukacyjnych 
wyjechało na okres ponad 3 miesięcy nieco ponad 9% osób.  

Za granicę wyjeżdżali ludzie stosunkowo młodzi. Około 81% wszystkich 
osób przebywających w 2011 r. za granicą powyżej 3 miesięcy było w wieku 
produkcyjnym, przy czym ponad 59% w wieku produkcyjnym mobilnym,  
tj. poniżej 45. roku życia. 

Najliczniejsza była grupa w wieku 25–29 lat (24,9 tys.) oraz 30–34 lata 
(23,8 tys.). Często na emigracji przebywały całe rodziny, stąd dosyć liczna 
grupa dzieci w wieku 0–14 lat (16,5 tys.) oraz młodzieży w wieku 15–19 lat 
(4,9 tys.). Niemal we wszystkich pięcioletnich grupach wieku przeważały 
kobiety; mężczyźni przeważali w grupie wiekowej 45–59 lat i 0–4 lata.  

Ze względu na fakt, że wyjechały głównie osoby w wieku produkcyjnym, 
to pozostała w województwie mazowieckim populacja osób w tym wieku 
uległa zmniejszeniu. Szczególnie duży ubytek ludności widoczny jest w gru-
pie osób w wieku produkcyjnym mobilnym – za granicą przebywało 4,2% 
ludności województwa w tym wieku. Porównanie piramidy wieku imigrantów  
i emigrantów prowadzi do wniosku, że osoby przybyłe z zagranicy a prze-
bywające czasowo w województwie mazowieckim nie zrekompensowały 
utraconych zasobów pracy.  

Ludność według okresu zamieszkiwania  
w miejscowości aktualnego zamieszkania 

Wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań przepro-
wadzonego w 2011 r. wykazały, że większość ludności województwa mazo-
wieckiego nie zmieniała swego miejsca zamieszkania – 3004,8 tys. osób,  
tj. 57,0% ogółu ludności nie opuszczało swojej miejscowości na okres 12 
miesięcy lub na dłużej. 
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Europejskiej. Zdecydowanie najczęściej wybieranym krajem była Wielka 

Brytania, gdzie przebywało 42,7 tys. osób, tj. 28,9% wszystkich emigrantów. 

Niemcy, które w 2002 r. zajmowały pierwsze miejsce, uplasowały się tym 

razem na drugiej pozycji – przebywało tam 15,5 tys. osób (10,5% ogółu). 

Znaczna liczba emigrantów przebywała w Irlandii (8,6 tys.), we Włoszech 

(7,4 tys.) oraz we Francji (5,9 tys.). W Europie, ale poza krajami UE przeby-

wało 7,2 tys. osób, w tym najwięcej w Norwegii – 4,3 tys.  

Innym kontynentem nadal chętnie wybieranym przez mieszkańców wo-

jewództwa mazowieckiego była Ameryka Północna i Środkowa, gdzie prze-

bywało czasowo 30,5 tys. osób (20,6% ogółu emigrantów). Mimo zwiększe-

nia się bezwzględnej liczby emigrantów z województwa mazowieckiego 

przebywających na tym kontynencie, ich udział procentowy znacznie się 

zmniejszył w stosunku do 2002 r., wówczas przebywało tam 33,7% oma-

wianej populacji. W 2011 r. w Stanach Zjednoczonych przebywało 23,2 tys. 

osób (w 2002 r. – 14,5 tys.), co stanowiło 15,7% wszystkich emigrantów;  

w Kanadzie przebywało 6,8 tys. osób, tj. 4,6% ogółu emigrantów. Zwiększy-

ła się mobilność ludności, ale jednocześnie łatwość znalezienia pracy  

w bliższej odległości od Polski, otwarcie rynków pracy krajów UE spowodo-

wało, że relatywnie więcej osób wybrało kraje europejskie – 75,2% emigran-

tów z województwa mazowieckiego wobec 45,5% w 2002 r. W okresie mię-

dzyspisowym kierunki emigracji uległy zatem znacznej zmianie. 

Zdecydowanie mniej, bo 1,9% osób wybrało Australię i Oceanię (odsetek 

podobny jak w 2002 r.). Na tym kontynencie mieszkańcy województwa ma-

zowieckiego przebywali głównie w Australii (2,7 tys. osób). W Azji przebywa-

ło 1,4% ogółu emigrantów, w Afryce – 0,5%, a w Ameryce Południowej – 

0,3%. 

Najwięcej osób przebywających w 2011 r. za granicą mieszkało przed wy-

jazdem w m.st. Warszawie (57,9 tys., co stanowi 39,2% wszystkich emigran-

tów), dość dużo w Radomiu i powiecie radomskim (odpowiednio 11,1 tys.  

i 5,6 tys.). Najmniej osób (poniżej 1 tys.) pochodziło z powiatów: białobrze-

skiego, łosickiego, grójeckiego, żuromińskiego i pułtuskiego. 

Biorąc pod uwagę liczbę emigrantów w stosunku do liczby mieszkańców 

w danym powiecie, na pierwszym miejscu należy wymienić Ostrołękę, gdzie 

na 1000 ludności przypadało 81 osób przebywających za granicą. Następne 

miejsca zajmowały Radom i powiat szydłowiecki (po 50 osób) oraz powiat 

ostrołęcki (47).  

Jak już wcześniej wspomniano większą skłonnością do wyjazdu charak-

teryzują się mieszkańcy miast niż wsi. W dwudziestu jeden powiatach na 

1000 mieszkańców miast przypadało co najmniej 30 osób, które wyemigro-

wały, przy czym relatywnie najwięcej (poza wspomnianą już Ostrołęką) po-

chodziło z powiatu szydłowieckiego, ostrołęckiego i radomskiego (odpo-

wiednio: 85, 65 i 63). Na wsi wskaźnik natężenia emigracji na poziomie rów-

nym lub wyższym od 30 dotyczył tylko pięciu powiatów (najwyższy był  

w ostrołęckim – 46 na 1000). 

W spisie badano również przyczyny emigracji, przy czym ustalono je je-

dynie dla tych osób (24,7 tys.), dla których wypełniono tzw. „formularz długi”, 

czyli zebrano informacje w pełnym zakresie badania reprezentacyjnego.  

W zakresie głównych grup przyczyn (praca, edukacja, sprawy rodzinne) 

istniała możliwość podania bardziej szczegółowej odpowiedzi.  

Należy zaznaczyć, że wszystkie informacje o przyczynach wyjazdu zo-

stały podane przez pozostałych w kraju członków gospodarstwa domowego, 

do którego osoba należała przed wyjazdem. 

Najczęściej mieszkańcy województwa mazowieckiego wyjeżdżali za gra-

nicę z zamiarem podjęcia pracy. W tym celu wyjechało 2/3 emigrantów, dla 

których ustalono przyczynę wyjazdu. Odsetek ten był nieco niższy dla emi-

grantów krótkookresowych niż dla długookresowych – 63,1% wobec 67,2%. 

W przypadku 43% osób, które wyjechały w związku z pracą podano, że 

głównym powodem ich wyjazdu były wyższe zarobki za granicą. Nieco mniej 

osób (34,4%) wskazało na trudności w znalezieniu pracy w kraju, a 8,0% – 

na większe możliwości rozwoju zawodowego za granicą. Pozostałe przy-

czyny związane z pracą (ciekawa oferta pracy za granicą, oddelegowanie 

przez pracodawcę, prowadzenie działalności gospodarczej za granicą, pra-

ca w kraju niezgodna z kwalifikacjami) były wymieniane rzadziej. 

Zaobserwowano zróżnicowanie przyczyny emigracji związanej z pracą  

w zależności od płci i miejsca zamieszkania. Chęć podjęcia pracy była po-

wodem wyjazdu dla 77% mężczyzn i niemal 54% kobiet. Mieszkańcy wsi 

częściej wyjeżdżali do pracy (ok. 73%) niż mieszkańcy miast (63%). Podob-

ne zależności obserwowano również w 2002 r., tym razem jednak odsetki 

były zdecydowanie wyższe. 

Ponad 89% emigrantów, którzy wyjechali w związku z pracą przebywało 

w krajach europejskich, przy czym 80,5% w krajach Unii Europejskiej  

(w samej Wielkiej Brytanii 37,7%). W krajach UE udział osób przebywają-

cych w związku z pracą wynosił 70,6% ogółu tych, dla których ustalono 

przyczynę emigracji. W dwóch głównych krajach europejskich przyjmujących 

Polaków, tj. w Wielkiej Brytanii i Niemczech omawiany udział wynosił odpo-

wiednio 75,0% i 62,0%. 

Odnotowano również zróżnicowanie regionalne częstości występowania 

tej przyczyny, chociaż we wszystkich podregionach była ona najczęstsza. 

Stosunkowo często poszukiwali pracy za granicą mieszkańcy podregionu 

radomskiego (78,7%) i ciechanowsko-płockiego (77,3%). Około 85% emi-

grantów z powiatu zwoleńskiego, przysuskiego i sierpeckiego wyjechało  

w związku z pracą. Najrzadziej z zamiarem podjęcia pracy wyjeżdżali 

mieszkańcy powiatu grójeckiego (42,5%). 

Pod względem częstości występowania na drugim miejscu były wyjazdy 
spowodowane sprawami rodzinnymi – wskazało je 17,5% emigrantów, dla 
których ustalono przyczynę przebywania za granicą. W celach edukacyjnych 
wyjechało na okres ponad 3 miesięcy nieco ponad 9% osób.  

Za granicę wyjeżdżali ludzie stosunkowo młodzi. Około 81% wszystkich 
osób przebywających w 2011 r. za granicą powyżej 3 miesięcy było w wieku 
produkcyjnym, przy czym ponad 59% w wieku produkcyjnym mobilnym,  
tj. poniżej 45. roku życia. 

Najliczniejsza była grupa w wieku 25–29 lat (24,9 tys.) oraz 30–34 lata 
(23,8 tys.). Często na emigracji przebywały całe rodziny, stąd dosyć liczna 
grupa dzieci w wieku 0–14 lat (16,5 tys.) oraz młodzieży w wieku 15–19 lat 
(4,9 tys.). Niemal we wszystkich pięcioletnich grupach wieku przeważały 
kobiety; mężczyźni przeważali w grupie wiekowej 45–59 lat i 0–4 lata.  

Ze względu na fakt, że wyjechały głównie osoby w wieku produkcyjnym, 
to pozostała w województwie mazowieckim populacja osób w tym wieku 
uległa zmniejszeniu. Szczególnie duży ubytek ludności widoczny jest w gru-
pie osób w wieku produkcyjnym mobilnym – za granicą przebywało 4,2% 
ludności województwa w tym wieku. Porównanie piramidy wieku imigrantów  
i emigrantów prowadzi do wniosku, że osoby przybyłe z zagranicy a prze-
bywające czasowo w województwie mazowieckim nie zrekompensowały 
utraconych zasobów pracy.  

Ludność według okresu zamieszkiwania  
w miejscowości aktualnego zamieszkania 

Wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań przepro-
wadzonego w 2011 r. wykazały, że większość ludności województwa mazo-
wieckiego nie zmieniała swego miejsca zamieszkania – 3004,8 tys. osób,  
tj. 57,0% ogółu ludności nie opuszczało swojej miejscowości na okres 12 
miesięcy lub na dłużej. 
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Nieco ponad 40% ogółu mieszkańców województwa to migranci, którzy 
przybyli lub powrócili do miejscowości obecnego zamieszkania (wcześniej 
mieszkali w innym miejscu przez co najmniej rok), przy czym 11,3% (593,6 tys.) 
migrowało w latach 2002–2011, czyli w ostatnim okresie międzyspisowym. 
Ponadto w czasie spisu 2,2% ludności przebywało poza granicami Polski 12 
miesięcy lub dłużej, czyli osób tych również nie można zaliczyć do mieszka-
jących od urodzenia. Zatem ludność mobilna stanowiła łącznie 42,5%. Dla 
0,4% ludności nie ustalono okresu zamieszkiwania w miejscowości aktual-
nego zamieszkania.  

Dla 95,7% ludności przybyłej w latach 2002–2011 poprzednim miejscem 
zamieszkania było inne miejsce w kraju, a tylko dla 4,3% zagranica. Zdecy-
dowanie dominowały więc migracje wewnętrzne. 

Ludność według okresu zamieszkiwania w obecnej miejscowości 

Wyszczególnienie 
Ogółem Miasta Wieś Ogółem Miasta Wieś 

w tys. w odsetkach 

Ludność ogółem a ......  5268,7 3381,7 1886,9 100,0 100,0 100,0 
Zamieszkała od uro-

dzenia b ......................  3004,8 1852,5 1152,2 57,0 54,8 61,1 
Przybyła do miejsco-

wości aktualnego za-
mieszkania bcd ............  2123,4 1419,8 703,6 40,3 42,0 37,3 
w 2001 r. lub wcze-
śniej .........................  1529,8 1052,1 477,7 29,0 31,1 25,3 

w latach 2002–2011 e 593,6 367,7 225,9 11,3 10,9 12,0 
z kraju ......................  568,0 345,8 222,2 10,8 10,2 11,8 
z zagranicy ..............  25,4 21,8 3,6 0,5 0,6 0,2 

Emigranci przebywają-
cy za granicą czaso-
wo 12 miesięcy lub 
dłużej .........................  118,4 90,9 27,4 2,2 2,7 1,5 

a W dalszym podziale nie uwzględniono osób o nieustalonym okresie zamieszkania  
w obecnej miejscowości. b Bez emigrantów przebywających za granicą czasowo 12 miesięcy 
lub dłużej. c Łącznie z osobami, które powróciły do miejscowości aktualnego zamieszkania po 
co najmniej rocznym pobycie poza tą miejscowością. d W dalszym podziale nie uwzględniono 
osób o nieustalonym okresie przybycia. e W dalszym podziale nie uwzględniono osób o nieu-
stalonym miejscu poprzedniego pobytu. 

W 2002 r. ludność zamieszkała od urodzenia stanowiła 58,4% całej po-
pulacji, a ludność przybyła – 38,8%.  

Przy porównywaniu wyników spisów 2002 i 2011 należy brać pod uwagę 
różnice w metodologii badania migracji w obu spisach. W 2011 r. badano 
zmianę miejscowości zamieszkania – osoba, która zmieniła miejscowość  
w ramach tej samej gminy wiejskiej lub części wiejskiej gminy miejsko- 

-wiejskiej również została zaliczona do migrantów. W NSP 2002 za migrację 
uważano natomiast zmianę gminy zamieszkania – łącznie ze zmianami  
w ramach gminy miejsko-wiejskiej, jeśli migracja odbywała się między czę-

ścią miejską a wiejską tej gminy lub odwrotnie. Innymi słowy w 2002 r. nie 
uwzględniano zmian miejsca zamieszkania w przypadkach, gdy osoba 
przemieściła się z jednej wsi do innej w tej samej gminie. Porównując liczbę 

osób, które przybyły lub powróciły do miejscowości obecnego zamieszkania 
w ostatnich dwóch okresach międzyspisowych (1989–2002 i 2002–2011) 
należy również uwzględniać długości badanych okresów. Dane uzyskane  
w obu spisach nie są zatem w pełni porównywalne. 

Nieco większą zasiedziałością charakteryzują się mieszkańcy wsi niż 
miast. W 2011 r. wśród ludności wiejskiej 61,1% stwierdziło, że mieszka od 
urodzenia, natomiast wśród ludności miejskiej – 54,8%. W 2002 r. dyspro-
porcje te były wyraźniejsze – od urodzenia mieszkało wówczas 68,9% 
mieszkańców wsi i 52,7% mieszkańców miast. W ostatnich latach obserwuje 
się dodatnie saldo migracji dla wsi, stąd wzrost odsetka ludności przybyłej 
na wsi.  

Zaobserwowano znaczne zróżnicowanie zasiedziałości w przekroju re-
gionalnym – bardziej zasiedziała jest ludność zamieszkała we wschodniej 
oraz południowej części województwa. Największy odsetek ludności za-
mieszkałej od urodzenia odnotowano w Radomiu (69,3%), w powiecie przy-
suskim (68,9%) i węgrowskim (68,8%), najmniejszy zaś w powiecie prusz-
kowskim (41,8%) i piaseczyńskim (42,0%).  

Migracje wewnętrzne ludności w latach 2002–2011 
W latach 2002–2011 przybyło lub powróciło (po nieobecności trwającej 

rok lub dłużej) do miejscowości aktualnego zamieszkania z innego miejsca 

w kraju na pobyt stały lub czasowy prawie 568,0 tys. osób, co stanowiło 

10,8% ludności województwa. 

Należy podkreślić, że liczba ta nie odpowiada liczbie migracji, jakie miały 

miejsce w tym okresie, ale przedstawia liczbę osób, które przynajmniej raz  

w badanym okresie zmieniły miejsce zamieszkania na terenie kraju po po-

bycie w innym miejscu w kraju przez co najmniej rok. W spisie w 2011 r. 

(podobnie jak w 2002 r.) badano ostatnią migrację osoby, zatem ostatnie 

migracje „przysłoniły” migracje z lat poprzednich.  

Najwięcej osób przemieściło się – podobnie jak w spisie 2002 – z miast 

do miast. Ogólna liczba osób, które w badanym okresie przeniosły się ze wsi 

do miast była mniejsza od liczby osób, które przeniosły się z miast na wieś. 

Zaobserwowano zatem wyraźne zmiany w stosunku do 2002 r., kiedy to 

liczba migracji ze wsi do miast przewyższała liczbę migracji z miast na wieś.  

Dość znaczna liczba osób, które przemieściły się ze wsi na wieś wynika 

m.in. z faktu, że – jak zaznaczono wcześniej – w 2011 r. badano również 

przemieszczenia pomiędzy wsiami w ramach tej samej gminy wiejskiej oraz 

w ramach części wiejskiej gminy miejsko-wiejskiej.  

Migracje wewnętrzne w latach 2002–2011 według kierunków 

Obecne miejsce  
zamieszkania 

Poprzednie miejsce zamieszkania 

ogółem miasta wieś ogółem miasta wieś 

w tys. w % ogółem 

O g ó ł e m ...................  568,0 365,4 202,6 100,0 64,3 35,7 

Miasta ...........................  345,8 245,0 100,7 60,9 43,1 17,7 

Wieś .............................  222,2 120,3 101,9 39,1 21,2 17,9 
 

Największy – co do wartości bezwzględnej – napływ i odpływ ludności 

odnotowano dla m.st. Warszawy (odpowiednio 177,7 tys. i 148,0 tys.). Wy-

nika to m.in. z faktu, że jest to największy – pod względem liczby ludności – 

powiat w województwie.  

Najwyższy odsetek ludności przybyłej w ogólnej liczbie ludności odnoto-

wano w powiecie piaseczyńskim (24,9%), a w następnej kolejności w legio-

nowskim (21,0%), warszawskim zachodnim (18,8%) i pruszkowskim (18,0%). 

Odsetek ten jest najniższy w Radomiu (3,4%) i nieco większy w Płocku 

(5,6%). Generalnie odsetek ludności napływowej – przybyłej w ostatnim 

okresie międzyspisowym – był największy w centralnej części województwa. 

Nieco inaczej przedstawia się przestrzenny rozkład udziału ludności na-

pływowej w ogólnej liczbie ludności dla miast i wsi. Wśród ludności miejskiej 

największy odsetek ludności napływowej był w powiecie piaseczyńskim 

(24,3%). Stosunkowo wysoki wskaźnik odnotowano także dla powiatu wo-

łomińskiego (19,3%). Najniższy udział zaobserwowano w powiecie ostrołęc-

kim (3,2%) i niewiele wyższy we wspomnianym wcześniej Radomiu (3,4%). 

Średnia wartość tego odsetka dla województwa wyniosła 10,2%.  

Wśród ludności wiejskiej odsetek ten był najwyższy w powiecie legio-

nowskim (26,8%) i piaseczyńskim (25,3%), najniższy zaś w przysuskim 

(5,9%), łosickim (6,0%) i sokołowskim (6,2%), przy średniej wartości dla 

województwa wynoszącej 11,8%.  

Wśród migracji wewnętrznych w latach 2002–2011 zdecydowanie prze-

ważały migracje wewnątrzwojewódzkie – w granicach naszego wojewódz-

twa migrowało 401,7 tys. osób. Tego typu migracje stanowiły zatem 70,7% 

napływu i 83,9% odpływu w ramach migracji wewnętrznych.  
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Nieco ponad 40% ogółu mieszkańców województwa to migranci, którzy 
przybyli lub powrócili do miejscowości obecnego zamieszkania (wcześniej 
mieszkali w innym miejscu przez co najmniej rok), przy czym 11,3% (593,6 tys.) 
migrowało w latach 2002–2011, czyli w ostatnim okresie międzyspisowym. 
Ponadto w czasie spisu 2,2% ludności przebywało poza granicami Polski 12 
miesięcy lub dłużej, czyli osób tych również nie można zaliczyć do mieszka-
jących od urodzenia. Zatem ludność mobilna stanowiła łącznie 42,5%. Dla 
0,4% ludności nie ustalono okresu zamieszkiwania w miejscowości aktual-
nego zamieszkania.  

Dla 95,7% ludności przybyłej w latach 2002–2011 poprzednim miejscem 
zamieszkania było inne miejsce w kraju, a tylko dla 4,3% zagranica. Zdecy-
dowanie dominowały więc migracje wewnętrzne. 

Ludność według okresu zamieszkiwania w obecnej miejscowości 

Wyszczególnienie 
Ogółem Miasta Wieś Ogółem Miasta Wieś 

w tys. w odsetkach 

Ludność ogółem a ......  5268,7 3381,7 1886,9 100,0 100,0 100,0 
Zamieszkała od uro-

dzenia b ......................  3004,8 1852,5 1152,2 57,0 54,8 61,1 
Przybyła do miejsco-

wości aktualnego za-
mieszkania bcd ............  2123,4 1419,8 703,6 40,3 42,0 37,3 
w 2001 r. lub wcze-
śniej .........................  1529,8 1052,1 477,7 29,0 31,1 25,3 

w latach 2002–2011 e 593,6 367,7 225,9 11,3 10,9 12,0 
z kraju ......................  568,0 345,8 222,2 10,8 10,2 11,8 
z zagranicy ..............  25,4 21,8 3,6 0,5 0,6 0,2 

Emigranci przebywają-
cy za granicą czaso-
wo 12 miesięcy lub 
dłużej .........................  118,4 90,9 27,4 2,2 2,7 1,5 

a W dalszym podziale nie uwzględniono osób o nieustalonym okresie zamieszkania  
w obecnej miejscowości. b Bez emigrantów przebywających za granicą czasowo 12 miesięcy 
lub dłużej. c Łącznie z osobami, które powróciły do miejscowości aktualnego zamieszkania po 
co najmniej rocznym pobycie poza tą miejscowością. d W dalszym podziale nie uwzględniono 
osób o nieustalonym okresie przybycia. e W dalszym podziale nie uwzględniono osób o nieu-
stalonym miejscu poprzedniego pobytu. 

W 2002 r. ludność zamieszkała od urodzenia stanowiła 58,4% całej po-
pulacji, a ludność przybyła – 38,8%.  

Przy porównywaniu wyników spisów 2002 i 2011 należy brać pod uwagę 
różnice w metodologii badania migracji w obu spisach. W 2011 r. badano 
zmianę miejscowości zamieszkania – osoba, która zmieniła miejscowość  
w ramach tej samej gminy wiejskiej lub części wiejskiej gminy miejsko- 

-wiejskiej również została zaliczona do migrantów. W NSP 2002 za migrację 
uważano natomiast zmianę gminy zamieszkania – łącznie ze zmianami  
w ramach gminy miejsko-wiejskiej, jeśli migracja odbywała się między czę-

ścią miejską a wiejską tej gminy lub odwrotnie. Innymi słowy w 2002 r. nie 
uwzględniano zmian miejsca zamieszkania w przypadkach, gdy osoba 
przemieściła się z jednej wsi do innej w tej samej gminie. Porównując liczbę 

osób, które przybyły lub powróciły do miejscowości obecnego zamieszkania 
w ostatnich dwóch okresach międzyspisowych (1989–2002 i 2002–2011) 
należy również uwzględniać długości badanych okresów. Dane uzyskane  
w obu spisach nie są zatem w pełni porównywalne. 

Nieco większą zasiedziałością charakteryzują się mieszkańcy wsi niż 
miast. W 2011 r. wśród ludności wiejskiej 61,1% stwierdziło, że mieszka od 
urodzenia, natomiast wśród ludności miejskiej – 54,8%. W 2002 r. dyspro-
porcje te były wyraźniejsze – od urodzenia mieszkało wówczas 68,9% 
mieszkańców wsi i 52,7% mieszkańców miast. W ostatnich latach obserwuje 
się dodatnie saldo migracji dla wsi, stąd wzrost odsetka ludności przybyłej 
na wsi.  

Zaobserwowano znaczne zróżnicowanie zasiedziałości w przekroju re-
gionalnym – bardziej zasiedziała jest ludność zamieszkała we wschodniej 
oraz południowej części województwa. Największy odsetek ludności za-
mieszkałej od urodzenia odnotowano w Radomiu (69,3%), w powiecie przy-
suskim (68,9%) i węgrowskim (68,8%), najmniejszy zaś w powiecie prusz-
kowskim (41,8%) i piaseczyńskim (42,0%).  

Migracje wewnętrzne ludności w latach 2002–2011 
W latach 2002–2011 przybyło lub powróciło (po nieobecności trwającej 

rok lub dłużej) do miejscowości aktualnego zamieszkania z innego miejsca 

w kraju na pobyt stały lub czasowy prawie 568,0 tys. osób, co stanowiło 

10,8% ludności województwa. 

Należy podkreślić, że liczba ta nie odpowiada liczbie migracji, jakie miały 

miejsce w tym okresie, ale przedstawia liczbę osób, które przynajmniej raz  

w badanym okresie zmieniły miejsce zamieszkania na terenie kraju po po-

bycie w innym miejscu w kraju przez co najmniej rok. W spisie w 2011 r. 

(podobnie jak w 2002 r.) badano ostatnią migrację osoby, zatem ostatnie 

migracje „przysłoniły” migracje z lat poprzednich.  

Najwięcej osób przemieściło się – podobnie jak w spisie 2002 – z miast 

do miast. Ogólna liczba osób, które w badanym okresie przeniosły się ze wsi 

do miast była mniejsza od liczby osób, które przeniosły się z miast na wieś. 

Zaobserwowano zatem wyraźne zmiany w stosunku do 2002 r., kiedy to 

liczba migracji ze wsi do miast przewyższała liczbę migracji z miast na wieś.  

Dość znaczna liczba osób, które przemieściły się ze wsi na wieś wynika 

m.in. z faktu, że – jak zaznaczono wcześniej – w 2011 r. badano również 

przemieszczenia pomiędzy wsiami w ramach tej samej gminy wiejskiej oraz 

w ramach części wiejskiej gminy miejsko-wiejskiej.  

Migracje wewnętrzne w latach 2002–2011 według kierunków 

Obecne miejsce  
zamieszkania 

Poprzednie miejsce zamieszkania 

ogółem miasta wieś ogółem miasta wieś 

w tys. w % ogółem 

O g ó ł e m ...................  568,0 365,4 202,6 100,0 64,3 35,7 

Miasta ...........................  345,8 245,0 100,7 60,9 43,1 17,7 

Wieś .............................  222,2 120,3 101,9 39,1 21,2 17,9 
 

Największy – co do wartości bezwzględnej – napływ i odpływ ludności 

odnotowano dla m.st. Warszawy (odpowiednio 177,7 tys. i 148,0 tys.). Wy-

nika to m.in. z faktu, że jest to największy – pod względem liczby ludności – 

powiat w województwie.  

Najwyższy odsetek ludności przybyłej w ogólnej liczbie ludności odnoto-

wano w powiecie piaseczyńskim (24,9%), a w następnej kolejności w legio-

nowskim (21,0%), warszawskim zachodnim (18,8%) i pruszkowskim (18,0%). 

Odsetek ten jest najniższy w Radomiu (3,4%) i nieco większy w Płocku 

(5,6%). Generalnie odsetek ludności napływowej – przybyłej w ostatnim 

okresie międzyspisowym – był największy w centralnej części województwa. 

Nieco inaczej przedstawia się przestrzenny rozkład udziału ludności na-

pływowej w ogólnej liczbie ludności dla miast i wsi. Wśród ludności miejskiej 

największy odsetek ludności napływowej był w powiecie piaseczyńskim 

(24,3%). Stosunkowo wysoki wskaźnik odnotowano także dla powiatu wo-

łomińskiego (19,3%). Najniższy udział zaobserwowano w powiecie ostrołęc-

kim (3,2%) i niewiele wyższy we wspomnianym wcześniej Radomiu (3,4%). 

Średnia wartość tego odsetka dla województwa wyniosła 10,2%.  

Wśród ludności wiejskiej odsetek ten był najwyższy w powiecie legio-

nowskim (26,8%) i piaseczyńskim (25,3%), najniższy zaś w przysuskim 

(5,9%), łosickim (6,0%) i sokołowskim (6,2%), przy średniej wartości dla 

województwa wynoszącej 11,8%.  

Wśród migracji wewnętrznych w latach 2002–2011 zdecydowanie prze-

ważały migracje wewnątrzwojewódzkie – w granicach naszego wojewódz-

twa migrowało 401,7 tys. osób. Tego typu migracje stanowiły zatem 70,7% 

napływu i 83,9% odpływu w ramach migracji wewnętrznych.  
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Migracje wewnątrzwojewódzkie wyraźnie przeważały w każdym powiecie 

z wyjątkiem m.st. Warszawy, chociaż w poszczególnych powiatach propor-

cje były różne. W przypadku migracji wewnętrznych odległość pomiędzy 

poprzednim i nowym miejscem zamieszkania zazwyczaj odgrywa znaczącą 

rolę – najczęstsze są migracje na niezbyt duże odległości. 

Największy udział migracji wewnątrzwojewódzkich w napływie ogółem 

odnotowano w powiecie płońskim (94,4%), najmniejszy zaś w m.st. War-

szawie (40,1%). Dzieje się tak dlatego, że Warszawa „przyciąga” ludność  

z całego kraju i udział migracji międzywojewódzkich jest tu zdecydowanie 

większy niż w innych powiatach.  

W skali całego województwa w ramach migracji wewnątrzwojewódzkich, 

podobnie jak w latach 1989–2002, najwięcej ludności przemieściło się  

z miast do miast. W przypadku napływu kierunek ten przeważał w czterech 

powiatach – w m.st. Warszawie (stanowiąc 73,6%), w wołomińskim (63,5%), 

otwockim (52,1%) i pruszkowskim (42,4%). W siedmiu powiatach przeważał 

kierunek z miast na wieś, w czterech powiatach dominowały przemieszcze-

nia ze wsi do miast, a w dwudziestu siedmiu powiatach – ze wsi na wieś  

(w tym zmiana wsi w ramach tej samej gminy). 

W ruchu wewnątrzwojewódzkim dodatnie saldo dla miast wystąpiło  

w trzynastu powiatach (największe w wołomińskim i piaseczyńskim). W po-

zostałych dwudziestu dziewięciu powiatach saldo było ujemne, czyli wiel-

kość odpływu z miast na wieś przewyższała wielkość napływu ze wsi do 

miast.  

W ruchu międzywojewódzkim największy – co do wartości bezwzględnej 

– napływ odnotowano w m.st. Warszawie (106,4 tys. osób), natomiast naj-

mniejszy w powiecie białobrzeskim (0,2 tys.). Wielkości napływu zależą 

głównie od szeroko pojmowanej atrakcyjności danego obszaru, w tym od 

możliwości zatrudnienia czy podjęcia studiów.  

Największe odpływy zaobserwowano z Warszawy (31,9 tys. osób), Ra-

domia (3,4 tys.) i Płocka (2,4 tys.), najmniejsze zaś z powiatu białobrzeskie-

go (0,2 tys.), węgrowskiego (0,3 tys.) i pułtuskiego (0,4 tys.). Wielkości od-

pływów zależne są głównie od liczby ludności powiatu, czyli potencjału mi-

gracyjnego danego obszaru. W przypadku Warszawy, która ma zdecydowa-

nie charakter „przyciągający” znaczny odpływ jest wynikiem m.in. tego, że 

część osób po ukończeniu studiów powraca do miejsca swego pochodzenia.  

W latach 2002–2011 (biorąc pod uwagę ostatnią migrację osób) osiem-

naście powiatów miało dodatnie saldo migracji, czyli wielkość napływu mi-

gracyjnego do tych powiatów przewyższała wielkość odpływu z tych jedno-

stek terytorialnych. Największe saldo wynoszące 74,5 tys. osób odnotowano 

w m.st. Warszawie, a w dalszej kolejności w powiecie piaseczyńskim  

(4,9 tys.), wołomińskim (4,0 tys.) i pruszkowskim (3,5 tys.). W badanym 

okresie najniższym saldem migracji charakteryzowały się powiaty ciecha-

nowski i radomski (odpowiednio minus 0,9 tys. i minus 0,7 tys. osób). 

Interesujące są kierunki migracji międzywojewódzkich. Analiza migracji 

według województwa poprzedniego i obecnego zamieszkania pozwala 

stwierdzić, że najwięcej przemieszczeń odbywa się pomiędzy wojewódz-

twami sąsiadującymi ze sobą (podobnie było w latach 1989–2002). 

W latach 2002–2011 największy napływ ludności do województwa ma-

zowieckiego zaobserwowano z województwa lubelskiego – 31,6 tys. osób. 

W odwrotnym kierunku – z mazowieckiego do lubelskiego – odpłynęło  

10,1 tys. osób; województwo mazowieckie zyskało zatem w tym przypadku 

21,5 tys. osób. Znaczny napływ ludności wystąpił również z województwa 

łódzkiego (18,0 tys. osób), warmińsko-mazurskiego (14,8 tys.) i podlaskiego  

(13,8 tys.), natomiast największy odpływ (poza wspomnianym już lubelskim) 

miał miejsce do województw: łódzkiego (8,9 tys.), warmińsko-mazurskiego 

(8,1 tys.), pomorskiego (6,9 tys.) i małopolskiego (6,1 tys.).  

Najmniejsze przepływy ludności obserwowano zwykle w przypadku du-

żych odległości – najmniejszy napływ do województwa mazowieckiego na-

stąpił z województwa opolskiego i lubuskiego, tak samo było z przepływami 

w odwrotnym kierunku. Na wielkość strumieni – oprócz odległości – ma 

również wpływ stosunkowo mała liczba ludności tych województw. 

W ramach migracji międzywojewódzkich ludność najczęściej przemiesz-

czała się z miast do miast. Przemieszczenia te stanowiły 68,4% napływu  

i 58,2% odpływu w ramach migracji międzywojewódzkich. Najmniej migracji 

odnotowano w kierunku ze wsi na wieś – stanowiły one odpowiednio 4,9% 

napływu i 8,2% odpływu. Tak więc w przypadku migracji międzywojewódz-

kich widać większe zróżnicowanie częstości występowania poszczególnych 

kierunków, niż w przypadku migracji wewnątrzwojewódzkich.  

Inna jest proporcja pomiędzy liczbami przemieszeń z miast na wieś i ze 

wsi do miast w porównaniu z migracjami wewnątrzwojewódzkimi, w wyniku 

czego dla migracji międzywojewódzkich saldo w miastach jest dodatnie 

(86,1 tys.), natomiast dla migracji wewnątrzwojewódzkich jest ujemne (mi-

nus 35,4 tys.). 

Ogólne saldo migracji wewnętrznych było dodatnie zarówno w miastach 

(50,7 tys.), jak i na wsi (38,7 tys.). Dodatnie saldo w miastach wystąpiło  

w czternastu powiatach województwa mazowieckiego, przy czym najwyższe 

było w m.st. Warszawie (29,7 tys.), powiecie wołomińskim (15,9 tys.) i pia-

seczyńskim (10,0 tys.). Saldo dla wsi było dodatnie w piętnastu powiatach; 

najwyższe w piaseczyńskim (13,3 tys.), legionowskim (8,8 tys.) i warszaw-

skim zachodnim (8,1 tys.).  

Nieco inaczej przedstawia się ogólne saldo migracji w przeliczeniu na 

1000 mieszkańców. W miastach stosunkowo największy przyrost ludności 

miał miejsce w powiecie piaseczyńskim (132) i wołomińskim (107); Warsza-

wa (ze wskaźnikiem 17) zajmowała dziewiątą lokatę. Na wsi największy 

przyrost ludności odnotowano w powiecie legionowskim (177) i piaseczyń-

skim (150). 

Wśród ludności napływowej przeważały kobiety – stanowiły one 54,1% 

wszystkich migrujących osób. Zdecydowana większość osób, które migro-

wały w latach 2002–2011 była w momencie spisu w wieku produkcyjnym – 

79,6%, w tym w wieku mobilnym – 68,6%. Najwięcej było osób w wieku  

25–29 lat (19,5%), przy czym najliczniejsza pięcioletnia grupa wiekowa 

mężczyzn to 30–34 lata (19,2%), a kobiet – 25–29 lat (21,5%). Porównanie 

napływu i odpływu według wieku migrantów prowadzi do wniosku, że z tytułu 

migracji międzywojewódzkich mazowieckie zyskało 89,4 tys. osób, w tym 

78,0 tys. w wieku produkcyjnym mobilnym.  

Najczęściej główną przyczyną migracji wewnętrznych były sprawy ro-

dzinne – z tego powodu w badanym okresie zmieniło miejsce zamieszkania 

40,5% migrujących osób. Przyczyny te przeważały w przypadku migracji 

wewnątrzwojewódzkich (42,3%) i miały znaczny udział w przypadku zmiany 

województwa zamieszkania (35,4%). W tej grupie przyczyn najczęściej 

wskazywane było założenie rodziny (19,2% ogółu migrantów) i towarzysze-

nie rodzinie zmieniającej miejsce zamieszkania z innych przyczyn (13,4%).  
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Migracje wewnątrzwojewódzkie wyraźnie przeważały w każdym powiecie 

z wyjątkiem m.st. Warszawy, chociaż w poszczególnych powiatach propor-

cje były różne. W przypadku migracji wewnętrznych odległość pomiędzy 

poprzednim i nowym miejscem zamieszkania zazwyczaj odgrywa znaczącą 

rolę – najczęstsze są migracje na niezbyt duże odległości. 

Największy udział migracji wewnątrzwojewódzkich w napływie ogółem 

odnotowano w powiecie płońskim (94,4%), najmniejszy zaś w m.st. War-

szawie (40,1%). Dzieje się tak dlatego, że Warszawa „przyciąga” ludność  

z całego kraju i udział migracji międzywojewódzkich jest tu zdecydowanie 

większy niż w innych powiatach.  

W skali całego województwa w ramach migracji wewnątrzwojewódzkich, 

podobnie jak w latach 1989–2002, najwięcej ludności przemieściło się  

z miast do miast. W przypadku napływu kierunek ten przeważał w czterech 

powiatach – w m.st. Warszawie (stanowiąc 73,6%), w wołomińskim (63,5%), 

otwockim (52,1%) i pruszkowskim (42,4%). W siedmiu powiatach przeważał 

kierunek z miast na wieś, w czterech powiatach dominowały przemieszcze-

nia ze wsi do miast, a w dwudziestu siedmiu powiatach – ze wsi na wieś  

(w tym zmiana wsi w ramach tej samej gminy). 

W ruchu wewnątrzwojewódzkim dodatnie saldo dla miast wystąpiło  

w trzynastu powiatach (największe w wołomińskim i piaseczyńskim). W po-

zostałych dwudziestu dziewięciu powiatach saldo było ujemne, czyli wiel-

kość odpływu z miast na wieś przewyższała wielkość napływu ze wsi do 

miast.  

W ruchu międzywojewódzkim największy – co do wartości bezwzględnej 

– napływ odnotowano w m.st. Warszawie (106,4 tys. osób), natomiast naj-

mniejszy w powiecie białobrzeskim (0,2 tys.). Wielkości napływu zależą 

głównie od szeroko pojmowanej atrakcyjności danego obszaru, w tym od 

możliwości zatrudnienia czy podjęcia studiów.  

Największe odpływy zaobserwowano z Warszawy (31,9 tys. osób), Ra-

domia (3,4 tys.) i Płocka (2,4 tys.), najmniejsze zaś z powiatu białobrzeskie-

go (0,2 tys.), węgrowskiego (0,3 tys.) i pułtuskiego (0,4 tys.). Wielkości od-

pływów zależne są głównie od liczby ludności powiatu, czyli potencjału mi-

gracyjnego danego obszaru. W przypadku Warszawy, która ma zdecydowa-

nie charakter „przyciągający” znaczny odpływ jest wynikiem m.in. tego, że 

część osób po ukończeniu studiów powraca do miejsca swego pochodzenia.  

W latach 2002–2011 (biorąc pod uwagę ostatnią migrację osób) osiem-

naście powiatów miało dodatnie saldo migracji, czyli wielkość napływu mi-

gracyjnego do tych powiatów przewyższała wielkość odpływu z tych jedno-

stek terytorialnych. Największe saldo wynoszące 74,5 tys. osób odnotowano 

w m.st. Warszawie, a w dalszej kolejności w powiecie piaseczyńskim  

(4,9 tys.), wołomińskim (4,0 tys.) i pruszkowskim (3,5 tys.). W badanym 

okresie najniższym saldem migracji charakteryzowały się powiaty ciecha-

nowski i radomski (odpowiednio minus 0,9 tys. i minus 0,7 tys. osób). 

Interesujące są kierunki migracji międzywojewódzkich. Analiza migracji 

według województwa poprzedniego i obecnego zamieszkania pozwala 

stwierdzić, że najwięcej przemieszczeń odbywa się pomiędzy wojewódz-

twami sąsiadującymi ze sobą (podobnie było w latach 1989–2002). 

W latach 2002–2011 największy napływ ludności do województwa ma-

zowieckiego zaobserwowano z województwa lubelskiego – 31,6 tys. osób. 

W odwrotnym kierunku – z mazowieckiego do lubelskiego – odpłynęło  

10,1 tys. osób; województwo mazowieckie zyskało zatem w tym przypadku 

21,5 tys. osób. Znaczny napływ ludności wystąpił również z województwa 

łódzkiego (18,0 tys. osób), warmińsko-mazurskiego (14,8 tys.) i podlaskiego  

(13,8 tys.), natomiast największy odpływ (poza wspomnianym już lubelskim) 

miał miejsce do województw: łódzkiego (8,9 tys.), warmińsko-mazurskiego 

(8,1 tys.), pomorskiego (6,9 tys.) i małopolskiego (6,1 tys.).  

Najmniejsze przepływy ludności obserwowano zwykle w przypadku du-

żych odległości – najmniejszy napływ do województwa mazowieckiego na-

stąpił z województwa opolskiego i lubuskiego, tak samo było z przepływami 

w odwrotnym kierunku. Na wielkość strumieni – oprócz odległości – ma 

również wpływ stosunkowo mała liczba ludności tych województw. 

W ramach migracji międzywojewódzkich ludność najczęściej przemiesz-

czała się z miast do miast. Przemieszczenia te stanowiły 68,4% napływu  

i 58,2% odpływu w ramach migracji międzywojewódzkich. Najmniej migracji 

odnotowano w kierunku ze wsi na wieś – stanowiły one odpowiednio 4,9% 

napływu i 8,2% odpływu. Tak więc w przypadku migracji międzywojewódz-

kich widać większe zróżnicowanie częstości występowania poszczególnych 

kierunków, niż w przypadku migracji wewnątrzwojewódzkich.  

Inna jest proporcja pomiędzy liczbami przemieszeń z miast na wieś i ze 

wsi do miast w porównaniu z migracjami wewnątrzwojewódzkimi, w wyniku 

czego dla migracji międzywojewódzkich saldo w miastach jest dodatnie 

(86,1 tys.), natomiast dla migracji wewnątrzwojewódzkich jest ujemne (mi-

nus 35,4 tys.). 

Ogólne saldo migracji wewnętrznych było dodatnie zarówno w miastach 

(50,7 tys.), jak i na wsi (38,7 tys.). Dodatnie saldo w miastach wystąpiło  

w czternastu powiatach województwa mazowieckiego, przy czym najwyższe 

było w m.st. Warszawie (29,7 tys.), powiecie wołomińskim (15,9 tys.) i pia-

seczyńskim (10,0 tys.). Saldo dla wsi było dodatnie w piętnastu powiatach; 

najwyższe w piaseczyńskim (13,3 tys.), legionowskim (8,8 tys.) i warszaw-

skim zachodnim (8,1 tys.).  

Nieco inaczej przedstawia się ogólne saldo migracji w przeliczeniu na 

1000 mieszkańców. W miastach stosunkowo największy przyrost ludności 

miał miejsce w powiecie piaseczyńskim (132) i wołomińskim (107); Warsza-

wa (ze wskaźnikiem 17) zajmowała dziewiątą lokatę. Na wsi największy 

przyrost ludności odnotowano w powiecie legionowskim (177) i piaseczyń-

skim (150). 

Wśród ludności napływowej przeważały kobiety – stanowiły one 54,1% 

wszystkich migrujących osób. Zdecydowana większość osób, które migro-

wały w latach 2002–2011 była w momencie spisu w wieku produkcyjnym – 

79,6%, w tym w wieku mobilnym – 68,6%. Najwięcej było osób w wieku  

25–29 lat (19,5%), przy czym najliczniejsza pięcioletnia grupa wiekowa 

mężczyzn to 30–34 lata (19,2%), a kobiet – 25–29 lat (21,5%). Porównanie 

napływu i odpływu według wieku migrantów prowadzi do wniosku, że z tytułu 

migracji międzywojewódzkich mazowieckie zyskało 89,4 tys. osób, w tym 

78,0 tys. w wieku produkcyjnym mobilnym.  

Najczęściej główną przyczyną migracji wewnętrznych były sprawy ro-

dzinne – z tego powodu w badanym okresie zmieniło miejsce zamieszkania 

40,5% migrujących osób. Przyczyny te przeważały w przypadku migracji 

wewnątrzwojewódzkich (42,3%) i miały znaczny udział w przypadku zmiany 

województwa zamieszkania (35,4%). W tej grupie przyczyn najczęściej 

wskazywane było założenie rodziny (19,2% ogółu migrantów) i towarzysze-

nie rodzinie zmieniającej miejsce zamieszkania z innych przyczyn (13,4%).  
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Gospodarstwa domowe i rodziny11 

Zmiany stanu i struktury demograficznej ludności w bezpośredni sposób 

wpływają na rozwój liczby gospodarstw domowych oraz ich strukturę według 

wielkości. Wzrostowi liczby gospodarstw domowych sprzyjają również takie 

czynniki, jak poziom oraz powszechność posiadania własnych dochodów 

czy dostępność zasobów mieszkaniowych. 

W województwie mazowieckim w latach 2002–2011 liczba gospodarstw 

domowych zwiększyła się o 24,2 tys. (do 1943,2 tys.). W miastach gospo-

darstw domowych było więcej o 41,1 tys., a na wsi – mniej o 16,8 tys. Liczba 

osób w gospodarstwach domowych zwiększyła się zarówno w miastach, jak 

i na wsi odpowiednio o 95,0 tys. i o 78,7 tys.  

W miastach tempo przyrostu ludności tworzącej gospodarstwa domowe 

było wolniejsze od tempa przyrostu gospodarstw, co wpłynęło na niewielkie 

zmniejszenie się przeciętnej wielkości gospodarstw domowych (z 2,43 oso-

by w 2002 r. do 2,42 w 2011 r.). Na wsi ubytkowi gospodarstw domowych 

towarzyszył relatywnie znaczny przyrost ludności, co z kolei spowodowało, 

że średnia liczba osób w gospodarstwie domowym zwiększyła się z 3,14 do 

3,37 osoby.  

W województwie mazowieckim najczęściej występują gospodarstwa jed-

noosobowe oraz dwuosobowe, przy czym zdecydowana większość tych 

gospodarstw zamieszkuje miasta (w 2011 r. odpowiednio 80,6% i 77,7%). 

Na wsi częściej występują gospodarstwa najliczniejsze (pięcioosobowe  

i większe) – 58,7% takich gospodarstw spisano na terenach wiejskich. 

                                                           
11 Zamieszkujące w mieszkaniach lub pomieszczeniach niebędących mieszkaniami; 
bez zamieszkujących w obiektach zbiorowego zakwaterowania.  

Gospodarstwa domowe i ludność  

Wyszczególnienie 2002 2011 Zmiana w latach 
2002–2011 2002 2011 

w tys. w % w odsetkach 

Gospodarstwa domowe 
O g ó ł e m ................ 1919,0 1943,2 24,2 1,3 100,0 100,0 

według liczby osób:       
1 ................................  551,4 531,4 –20,0 –3,6 28,7 27,3 
2 ................................  470,0 504,6 34,7 7,4 24,5 26,0 
3 ................................  368,1 373,0 4,9 1,3 19,2 19,2 
4 ................................  316,7 297,1 –19,7 –6,2 16,5 15,3 
5 i więcej ....................  212,8 237,1 24,3 11,4 11,1 12,2 
Miasta .......................  1344,9 1385,9 41,1 3,1 100,0 100,0 

według liczby osób:       
1 ................................  432,6 428,6 –4,0 –0,9 32,2 30,9 
2 ................................  342,8 392,1 49,3 14,4 25,5 28,3 
3 ................................  267,5 275,6 8,1 3,0 19,9 19,9 
4 ................................  209,5 191,7 –17,8 –8,5 15,6 13,8 
5 i więcej ....................  92,5 97,9 5,5 5,9 6,9 7,1 
Wieś ..........................  574,1 557,3 –16,8 –2,9 100,0 100,0 

według liczby osób:       
1 ................................  118,8 102,8 –16,0 –13,4 20,7 18,5 
2 ................................  127,2 112,5 –14,7 –11,5 22,2 20,2 
3 ................................  100,6 97,4 –3,2 –3,2 17,5 17,5 
4 ................................  107,2 105,4 –1,8 –1,7 18,7 18,9 
5 i więcej ....................  120,3 139,1 18,8 15,6 21,0 25,0 

Ludność w gospodarstwach domowych 

O g ó ł e m ................  5061,9 5235,6 173,7 3,4 100,0 100,0 
Miasta ........................  3261,6 3356,6 95,0 2,9 64,4 64,1 
Wieś...........................  1800,4 1879,1 78,7 4,4 35,6 35,9 

Przeciętna liczba osób w gospodarstwie domowym 

O g ó ł e m ................  2,64 2,69 0,05 X x x 
Miasta ........................  2,43 2,42 –0,01 X x x 
Wieś...........................  3,14 3,37 0,23 x x x 

 

Gospodarstwa jedno- i dwuosobowe stanowiły łącznie 53,3% ogółu go-

spodarstw domowych. W miastach odsetek tych gospodarstw był większy  

i wynosił 59,2%, natomiast na wsi był zdecydowanie mniejszy – 38,6%. Na 

obszarach wiejskich kilkakrotnie częściej niż w miastach występowały go-

spodarstwa duże, czteroosobowe i większe. Na wsi stanowiły one 43,9% 

ogółu gospodarstw (18,9% czteroosobowe i 25,0% co najmniej pięciooso-

bowe), podczas gdy w miastach – 20,9% (odpowiednio 13,8% i 7,1%).   

W porównaniu z 2002 r. przyrost gospodarstw domowych w miastach do-

tyczył gospodarstw dwuosobowych, trzyosobowych oraz pięcioosobowych  

i większych, przy czym najwięcej przybyło gospodarstw dwuosobowych  

(49,3 tys.; wzrost o 14,4%). Tak znaczny przyrost gospodarstw dwuosobo-

wych spowodował, że ich odsetek w strukturze ogółu gospodarstw miejskich 

wzrósł o 2,8 p. proc. (z 25,5% do 28,3%). 

Na wsi przyrost gospodarstw domowych w porównaniu z 2002 r. dotyczył 

wyłącznie gospodarstw liczących pięć i więcej osób. Gospodarstw tych było 

więcej o 18,8 tys. (o 15,6%), a ich udział w ogólnej liczbie gospodarstw wiej-

skich zwiększył się o 4,0 p. proc. (z 21,0% do 25,0%). 

Struktura gospodarstw domowych według liczby osób jest bardzo zróżni-

cowana terytorialnie. Miasta na prawach powiatu charakteryzują się zarów-

no najwyższym poziomem odsetka gospodarstw jedno- i dwuosobowych, jak 

i najniższym poziomem odsetka gospodarstw pięcioosobowych i większych. 

I tak pierwsza grupa gospodarstw domowych w tych miastach stanowiła 

łącznie od 51,0% w Radomiu do 66,6% w Warszawie, a druga – od 4,2%  

w Warszawie do 10,8% w Radomiu. Wśród powiatów ziemskich najwięcej 

gospodarstw jedno- i dwuosobowych było w powiecie żyrardowskim 

(51,7%), a najmniej w powiecie ostrołęckim (34,0%). Powiat ostrołęcki cha-

rakteryzował się również największym udziałem (31,8%) gospodarstw pię-

cioosobowych i większych, natomiast najmniej takich gospodarstw domo-

wych było w powiecie pruszkowskim (10,7%). Należy dodać, że znaczny 

udział gospodarstw jednoosobowych występuje zarówno w powiatach  

o młodej, jak i starej strukturze ludności.  

Jak już wspomniano wielkość gospodarstw domowych jest zróżnicowana 

w zależności od miejsca zamieszkania. We wszystkich powiatach woje-

wództwa mazowieckiego gospodarstwo domowe na wsi liczyło przeciętnie 

co najmniej trzy osoby – od 3,02 osoby w powiecie lipskim do 3,79 osoby  

w powiecie sierpeckim. W miastach taki poziom wskaźnika odnotowano 

tylko w trzech powiatach: węgrowskim – 3,08, garwolińskim – 3,09 i ostro-

łęckim – 3,13. W pozostałych powiatach gospodarstwo domowe w miastach 

liczyło przeciętnie od 2,18 osoby w Warszawie do 2,97 osoby w powiecie 

wyszkowskim.  

Spośród członków gospodarstwa domowego – na podstawie informacji  

o osobach, tj. o stosunku pokrewieństwa do reprezentanta gospodarstwa 

domowego, czyim dzieckiem lub partnerem jest osoba, stanu cywilnego  

i daty zawarcia związku małżeńskiego – wyłaniane są rodziny.  

Rodziny w gospodarstwach domowych  

Wyszczególnienie 2002 2011 Zmiana w latach 
2002–2011 2002 2011 

w tys. w % w odsetkach 

O g ó ł e m 
O g ó ł e m ................. 1403,3 1494,6 91,3 6,5 100,0 100,0 
Miasta ........................ 921,6 972,7 51,1 5,5 65,7 65,1 
Wieś ........................... 481,7 521,9 40,1 8,3 34,3 34,9 

W tym rodziny z dziećmi do lat 24 pozostającymi na utrzymaniu 
O g ó ł e m ................. 782,7 741,9 –40,8 –5,2 100,0 100,0 
Miasta ........................ 505,3 460,8 –44,6 –8,8 64,6 62,1 
Wieś ........................... 277,4 281,1 3,7 1,3 35,4 37,9 

Przeciętna liczba dzieci do lat 24 pozostających na utrzymaniu a 
O g ó ł e m ................. 1,74 1,62 –0,12 X x x 
Miasta ........................ 1,58 1,51 –0,07 X x x 
Wieś ........................... 2,01 1,80 –0,21 x x x 

 

a Dotyczy rodzin z dziećmi do lat 24 pozostającymi na utrzymaniu.
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Gospodarstwa domowe i rodziny11 

Zmiany stanu i struktury demograficznej ludności w bezpośredni sposób 

wpływają na rozwój liczby gospodarstw domowych oraz ich strukturę według 

wielkości. Wzrostowi liczby gospodarstw domowych sprzyjają również takie 

czynniki, jak poziom oraz powszechność posiadania własnych dochodów 

czy dostępność zasobów mieszkaniowych. 

W województwie mazowieckim w latach 2002–2011 liczba gospodarstw 

domowych zwiększyła się o 24,2 tys. (do 1943,2 tys.). W miastach gospo-

darstw domowych było więcej o 41,1 tys., a na wsi – mniej o 16,8 tys. Liczba 

osób w gospodarstwach domowych zwiększyła się zarówno w miastach, jak 

i na wsi odpowiednio o 95,0 tys. i o 78,7 tys.  

W miastach tempo przyrostu ludności tworzącej gospodarstwa domowe 

było wolniejsze od tempa przyrostu gospodarstw, co wpłynęło na niewielkie 

zmniejszenie się przeciętnej wielkości gospodarstw domowych (z 2,43 oso-

by w 2002 r. do 2,42 w 2011 r.). Na wsi ubytkowi gospodarstw domowych 

towarzyszył relatywnie znaczny przyrost ludności, co z kolei spowodowało, 

że średnia liczba osób w gospodarstwie domowym zwiększyła się z 3,14 do 

3,37 osoby.  

W województwie mazowieckim najczęściej występują gospodarstwa jed-

noosobowe oraz dwuosobowe, przy czym zdecydowana większość tych 

gospodarstw zamieszkuje miasta (w 2011 r. odpowiednio 80,6% i 77,7%). 

Na wsi częściej występują gospodarstwa najliczniejsze (pięcioosobowe  

i większe) – 58,7% takich gospodarstw spisano na terenach wiejskich. 

                                                           
11 Zamieszkujące w mieszkaniach lub pomieszczeniach niebędących mieszkaniami; 
bez zamieszkujących w obiektach zbiorowego zakwaterowania.  

Gospodarstwa domowe i ludność  

Wyszczególnienie 2002 2011 Zmiana w latach 
2002–2011 2002 2011 

w tys. w % w odsetkach 

Gospodarstwa domowe 
O g ó ł e m ................ 1919,0 1943,2 24,2 1,3 100,0 100,0 

według liczby osób:       
1 ................................  551,4 531,4 –20,0 –3,6 28,7 27,3 
2 ................................  470,0 504,6 34,7 7,4 24,5 26,0 
3 ................................  368,1 373,0 4,9 1,3 19,2 19,2 
4 ................................  316,7 297,1 –19,7 –6,2 16,5 15,3 
5 i więcej ....................  212,8 237,1 24,3 11,4 11,1 12,2 
Miasta .......................  1344,9 1385,9 41,1 3,1 100,0 100,0 

według liczby osób:       
1 ................................  432,6 428,6 –4,0 –0,9 32,2 30,9 
2 ................................  342,8 392,1 49,3 14,4 25,5 28,3 
3 ................................  267,5 275,6 8,1 3,0 19,9 19,9 
4 ................................  209,5 191,7 –17,8 –8,5 15,6 13,8 
5 i więcej ....................  92,5 97,9 5,5 5,9 6,9 7,1 
Wieś ..........................  574,1 557,3 –16,8 –2,9 100,0 100,0 

według liczby osób:       
1 ................................  118,8 102,8 –16,0 –13,4 20,7 18,5 
2 ................................  127,2 112,5 –14,7 –11,5 22,2 20,2 
3 ................................  100,6 97,4 –3,2 –3,2 17,5 17,5 
4 ................................  107,2 105,4 –1,8 –1,7 18,7 18,9 
5 i więcej ....................  120,3 139,1 18,8 15,6 21,0 25,0 

Ludność w gospodarstwach domowych 

O g ó ł e m ................  5061,9 5235,6 173,7 3,4 100,0 100,0 
Miasta ........................  3261,6 3356,6 95,0 2,9 64,4 64,1 
Wieś...........................  1800,4 1879,1 78,7 4,4 35,6 35,9 

Przeciętna liczba osób w gospodarstwie domowym 

O g ó ł e m ................  2,64 2,69 0,05 X x x 
Miasta ........................  2,43 2,42 –0,01 X x x 
Wieś...........................  3,14 3,37 0,23 x x x 

 

Gospodarstwa jedno- i dwuosobowe stanowiły łącznie 53,3% ogółu go-

spodarstw domowych. W miastach odsetek tych gospodarstw był większy  

i wynosił 59,2%, natomiast na wsi był zdecydowanie mniejszy – 38,6%. Na 

obszarach wiejskich kilkakrotnie częściej niż w miastach występowały go-

spodarstwa duże, czteroosobowe i większe. Na wsi stanowiły one 43,9% 

ogółu gospodarstw (18,9% czteroosobowe i 25,0% co najmniej pięciooso-

bowe), podczas gdy w miastach – 20,9% (odpowiednio 13,8% i 7,1%).   

W porównaniu z 2002 r. przyrost gospodarstw domowych w miastach do-

tyczył gospodarstw dwuosobowych, trzyosobowych oraz pięcioosobowych  

i większych, przy czym najwięcej przybyło gospodarstw dwuosobowych  

(49,3 tys.; wzrost o 14,4%). Tak znaczny przyrost gospodarstw dwuosobo-

wych spowodował, że ich odsetek w strukturze ogółu gospodarstw miejskich 

wzrósł o 2,8 p. proc. (z 25,5% do 28,3%). 

Na wsi przyrost gospodarstw domowych w porównaniu z 2002 r. dotyczył 

wyłącznie gospodarstw liczących pięć i więcej osób. Gospodarstw tych było 

więcej o 18,8 tys. (o 15,6%), a ich udział w ogólnej liczbie gospodarstw wiej-

skich zwiększył się o 4,0 p. proc. (z 21,0% do 25,0%). 

Struktura gospodarstw domowych według liczby osób jest bardzo zróżni-

cowana terytorialnie. Miasta na prawach powiatu charakteryzują się zarów-

no najwyższym poziomem odsetka gospodarstw jedno- i dwuosobowych, jak 

i najniższym poziomem odsetka gospodarstw pięcioosobowych i większych. 

I tak pierwsza grupa gospodarstw domowych w tych miastach stanowiła 

łącznie od 51,0% w Radomiu do 66,6% w Warszawie, a druga – od 4,2%  

w Warszawie do 10,8% w Radomiu. Wśród powiatów ziemskich najwięcej 

gospodarstw jedno- i dwuosobowych było w powiecie żyrardowskim 

(51,7%), a najmniej w powiecie ostrołęckim (34,0%). Powiat ostrołęcki cha-

rakteryzował się również największym udziałem (31,8%) gospodarstw pię-

cioosobowych i większych, natomiast najmniej takich gospodarstw domo-

wych było w powiecie pruszkowskim (10,7%). Należy dodać, że znaczny 

udział gospodarstw jednoosobowych występuje zarówno w powiatach  

o młodej, jak i starej strukturze ludności.  

Jak już wspomniano wielkość gospodarstw domowych jest zróżnicowana 

w zależności od miejsca zamieszkania. We wszystkich powiatach woje-

wództwa mazowieckiego gospodarstwo domowe na wsi liczyło przeciętnie 

co najmniej trzy osoby – od 3,02 osoby w powiecie lipskim do 3,79 osoby  

w powiecie sierpeckim. W miastach taki poziom wskaźnika odnotowano 

tylko w trzech powiatach: węgrowskim – 3,08, garwolińskim – 3,09 i ostro-

łęckim – 3,13. W pozostałych powiatach gospodarstwo domowe w miastach 

liczyło przeciętnie od 2,18 osoby w Warszawie do 2,97 osoby w powiecie 

wyszkowskim.  

Spośród członków gospodarstwa domowego – na podstawie informacji  

o osobach, tj. o stosunku pokrewieństwa do reprezentanta gospodarstwa 

domowego, czyim dzieckiem lub partnerem jest osoba, stanu cywilnego  

i daty zawarcia związku małżeńskiego – wyłaniane są rodziny.  

Rodziny w gospodarstwach domowych  

Wyszczególnienie 2002 2011 Zmiana w latach 
2002–2011 2002 2011 

w tys. w % w odsetkach 

O g ó ł e m 
O g ó ł e m ................. 1403,3 1494,6 91,3 6,5 100,0 100,0 
Miasta ........................ 921,6 972,7 51,1 5,5 65,7 65,1 
Wieś ........................... 481,7 521,9 40,1 8,3 34,3 34,9 

W tym rodziny z dziećmi do lat 24 pozostającymi na utrzymaniu 
O g ó ł e m ................. 782,7 741,9 –40,8 –5,2 100,0 100,0 
Miasta ........................ 505,3 460,8 –44,6 –8,8 64,6 62,1 
Wieś ........................... 277,4 281,1 3,7 1,3 35,4 37,9 

Przeciętna liczba dzieci do lat 24 pozostających na utrzymaniu a 
O g ó ł e m ................. 1,74 1,62 –0,12 X x x 
Miasta ........................ 1,58 1,51 –0,07 X x x 
Wieś ........................... 2,01 1,80 –0,21 x x x 

 

a Dotyczy rodzin z dziećmi do lat 24 pozostającymi na utrzymaniu.
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W 2011 r. w województwie mazowieckim wśród ogółu gospodarstw do-

mowych wyodrębniono 1357,4 tys. gospodarstw rodzinnych (69,9%), w któ-

rych zamieszkiwało 1494,6 tys. rodzin. Rodzin z dziećmi było 1095,2 tys.,  

w tym 741,9 tys. to rodziny z dziećmi do lat 24 pozostającymi na utrzymaniu.  

W porównaniu z 2002 r. liczba rodzin w gospodarstwach domowych ogó-

łem zwiększyła się o 91,3 tys. (o 6,5%); przyrost rodzin wystąpił zarówno  

w miastach, jak i na wsi. Rodzin z dziećmi do lat 24 na utrzymaniu było 

mniej o 40,8 tys. (o 5,2%), przy czym liczba rodzin zamieszkujących w mia-

stach zmniejszyła się o 44,6 tys. (o 8,8%), natomiast na wsi – zwiększyła się 

o 3,7 tys. (o 1,3%). Zmniejszyła się również przeciętna liczba dzieci w rodzinie; 

większy spadek wystąpił na wsi (z 2,01 do 1,80) niż w miastach (z 1,58 do 1,51).   

W 2011 r. w żadnym powiecie województwa mazowieckiego (również  

w podziale na miasta i wieś) przeciętna liczba dzieci do lat 24 na utrzymaniu 

nie przekroczyła 2,00, podczas gdy w 2002 r. w trzynastu powiatach wskaźnik 

ten wyniósł co najmniej 2,00. Najwyższą przeciętną liczbą dzieci do lat 24 na 

utrzymaniu charakteryzowały się powiaty: ostrołęcki (1,97), siedlecki (1,91), 

białobrzeski i garwoliński (po 1,86). Najmniejsza przeciętna liczba dzieci wy-

stępowała w dwóch miastach na prawach powiatu, tj. w Warszawie (1,46)  

i Płocku (1,47) oraz w powiatach pruszkowskim (1,54) i legionowskim (1,55). 

We wszystkich powiatach województwa mazowieckiego omawiany wskaźnik 

był mniejszy niż w 2002 r. Najmniejszy spadek przeciętnej liczby dzieci do lat 

24 na utrzymaniu odnotowano w Warszawie i w powiecie pruszkowskim (od-

powiednio o 0,01 i o 0,04), a największy – w powiecie łosickim (o 0,28). Spa-

dek wartości wskaźnika o co najmniej 0,20 wystąpił w dwudziestu powiatach.  

W 2011 r. co czwartą rodzinę z dziećmi do lat 24 pozostającymi na 

utrzymaniu tworzył samotny rodzic z co najmniej jednym dzieckiem. W po-

równaniu z 2002 r. odsetek takich rodzin zwiększył się o 4,0 p. proc.  

(z 20,6% do 24,6%). Największy udział rodzin niepełnych w omawianej zbio-

rowości odnotowano w Warszawie (30,7%), a najmniejszy w powiecie ostro-

łęckim (14,7%). Należy dodać, że w dwudziestu sześciu powiatach udział 

ten wynosił co najmniej 20%.  

Mieszkania zamieszkane 

Wyniki spisu wykazały, że w 2011 r. w województwie mazowieckim 

mieszkania zamieszkane (stale i czasowo) stanowiły 88,1% wszystkich za-

sobów mieszkaniowych, przy czym w miastach było to relatywnie więcej niż 

na wsi (89,1% wobec 85,5%). W porównaniu z 2002 r. odsetek ten zmniej-

szył się o 3,5 p. proc. (w miastach o 3,4; na wsi o 3,9 p. proc.). Poniższe 

zestawienie przedstawia liczbę mieszkań zamieszkanych w miastach i na 

wsi uzyskaną w dwóch ostatnich spisach oraz zmiany odnotowane w latach 

2002–2011.  

Mieszkania zamieszkane  

Wyszczególnienie 2002 2011 Zmiana w latach  
2002–2011 

w tys. w % 

Mieszkania zamieszkane a 1662,8 1820,2 157,4 9,5 
miasta ...............................  1177,8 1315,5 137,7 11,7 
wieś ..................................  485,0 504,7 19,7 4,1 

W tym zamieszkane stale ....  1641,6 1817,3 175,7 10,7 
miasta ...............................  1164,8 1313,1 148,2 12,7 
wieś ..................................  476,8 504,3 27,5 5,8 

a Stale i czasowo.  

 

Chociaż w 2011 r. liczba mieszkań zamieszkanych (tak w miastach, jak  

i na wsi) wzrosła w porównaniu z poprzednim spisem, to dane w ujęciu tery-

torialnym wskazują, że zarówno kierunek, jak i skala zmian w poszczegól-

nych powiatach są wyraźnie zróżnicowane. Większe zmiany obserwuje się 

na wsi niż w miastach. Zwraca uwagę fakt, że na terenach wiejskich aż  

w osiemnastu powiatach odnotowano spadek liczby mieszkań zamieszka-

nych, podczas gdy w miastach – tylko w dwóch. Na wsi największy spadek 

wystąpił w powiecie sokołowskim (o 12,6%), a w dalszej kolejności w łosic-

kim, lipskim i żuromińskim (odpowiednio o 7,8%, 7,3% i 7,1%); największy 

wzrost stwierdzono w powiecie legionowskim (o 44,1%). Na terenach miej-

skich spadek odnotowano tylko w powiecie płockim i siedleckim (po 2,6%), 

natomiast największy wzrost wystąpił w powiecie piaseczyńskim (o 41,1%).  

Istotne różnice między miastem a wsią dotyczą również wielkości miesz-

kań oraz jej zmian w analizowanym okresie, a także standardu mieszkań,  

a co za tym idzie – warunków mieszkaniowych ludności. Opisując warunki 

mieszkaniowe posłużono się m.in. przeciętną powierzchnią użytkową miesz-

kania oraz średnią powierzchnią mieszkania przypadającą na jedną osobę.  

Powierzchnia użytkowa w mieszkaniach a 

Wyszczególnienie 

Przeciętna powierzchnia użytkowa (w m2) 
1 mieszkania na 1 osobę 

2002 2011 zmiana do 
2002 r. 2002 2011 zmiana do 

2002 r. 

O g ó ł e m ......  66,3 70,8 4,5 21,5 24,7 3,2 

Miasta ..............  59,3 62,8 3,5 21,2 24,7 3,5 

Wieś .................  83,4 92,6 9,2 22,1 24,7 2,6 

a Zamieszkanych stale.  

 

Mieszkania zlokalizowane na terenach wiejskich są większe niż w mia-

stach; w 2002 r. różnica wyniosła 24,1 m2, a w 2011 r. zwiększyła się do 

29,8 m2. Wyniki ostatniego spisu wykazały, że przeciętna powierzchnia użyt-

kowa mieszkań na wsi wyniosła 92,6 m2, tj. wzrosła w porównaniu z po-

przednim spisem o 9,2 m2. Najbardziej – w powiecie grodziskim (o 21,2 m2)  

i warszawskim zachodnim (o 19,4 m2), a najmniej – w ostrowskim (o 3,9 m2) 

oraz makowskim, przasnyskim i przysuskim (odpowiednio o 4,4 m2; 4,5 m2  

i 4,6 m2). W miastach w 2011 r. mieszkanie miało średnio 62,8 m2, tj.  

o 3,5 m2 więcej niż 9 lat wcześniej. Największy wzrost zanotowano w powie-

cie mińskim (o 10,3 m2) oraz garwolińskim i warszawskim zachodnim (odpo-

wiednio o 8,3 m2 i o 7,8 m2). Niewielki spadek (o 0,3 m2) przeciętnej po-

wierzchni użytkowej mieszkania nastąpił jedynie w powiecie piaseczyńskim.  

Jak już wspomniano wcześniej miernikiem opisującym warunki mieszka-

niowe ludności jest m.in. przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania 

przypadająca na jedną osobę. W 2011 r. w województwie mazowieckim 

wyniosła ona 24,7 m2 i była taka sama dla miast i dla wsi, jednak w po-

szczególnych powiatach badany wskaźnik różnił się w zależności od terenu. 

W dziewiętnastu powiatach powierzchnia przypadająca na jedną osobę była 

większa w miastach niż na wsi, a różnica wahała się od 0,2 m2 w powiecie 

węgrowskim do 4,3 m2 w żuromińskim. W powiatach, w których większa 

powierzchnia na osobę przypadała na terenach wiejskich, zróżnicowanie 

było bardziej wyraźne i wyniosło od 0,1 m2 w powiecie radomskim i makow-

skim do 11,2 m2 w pruszkowskim.  

Na terenie miast największą powierzchnią użytkową przypadającą na oso-

bę charakteryzowały się mieszkania w powiecie warszawskim zachodnim 

(31,6 m2) oraz piaseczyńskim i grodziskim (odpowiednio 28,4 m2 i 28,3 m2),  

a najmniejszą – w m. Radomiu (21,0 m2) oraz w powiecie nowodworskim  

i radomskim (po 21,3 m2).  

Na wsi największa powierzchnia użytkowa mieszkania na jedną osobę 

przypadała w powiecie pruszkowskim (36,3 m2); większa niż 30 m2 wystąpiła 

ponadto w powiatach: piaseczyńskim (34,2 m2), warszawskim zachodnim 

(33,4 m2), legionowskim (32,9 m m2) i grodziskim (30,1 m2). Najmniejszą od-

notowano w powiecie przasnyskim (20,9 m2) oraz sierpeckim i szydłowieckim 

(po 21,1 m2).  
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W 2011 r. w województwie mazowieckim wśród ogółu gospodarstw do-

mowych wyodrębniono 1357,4 tys. gospodarstw rodzinnych (69,9%), w któ-

rych zamieszkiwało 1494,6 tys. rodzin. Rodzin z dziećmi było 1095,2 tys.,  

w tym 741,9 tys. to rodziny z dziećmi do lat 24 pozostającymi na utrzymaniu.  

W porównaniu z 2002 r. liczba rodzin w gospodarstwach domowych ogó-

łem zwiększyła się o 91,3 tys. (o 6,5%); przyrost rodzin wystąpił zarówno  

w miastach, jak i na wsi. Rodzin z dziećmi do lat 24 na utrzymaniu było 

mniej o 40,8 tys. (o 5,2%), przy czym liczba rodzin zamieszkujących w mia-

stach zmniejszyła się o 44,6 tys. (o 8,8%), natomiast na wsi – zwiększyła się 

o 3,7 tys. (o 1,3%). Zmniejszyła się również przeciętna liczba dzieci w rodzinie; 

większy spadek wystąpił na wsi (z 2,01 do 1,80) niż w miastach (z 1,58 do 1,51).   

W 2011 r. w żadnym powiecie województwa mazowieckiego (również  

w podziale na miasta i wieś) przeciętna liczba dzieci do lat 24 na utrzymaniu 

nie przekroczyła 2,00, podczas gdy w 2002 r. w trzynastu powiatach wskaźnik 

ten wyniósł co najmniej 2,00. Najwyższą przeciętną liczbą dzieci do lat 24 na 

utrzymaniu charakteryzowały się powiaty: ostrołęcki (1,97), siedlecki (1,91), 

białobrzeski i garwoliński (po 1,86). Najmniejsza przeciętna liczba dzieci wy-

stępowała w dwóch miastach na prawach powiatu, tj. w Warszawie (1,46)  

i Płocku (1,47) oraz w powiatach pruszkowskim (1,54) i legionowskim (1,55). 

We wszystkich powiatach województwa mazowieckiego omawiany wskaźnik 

był mniejszy niż w 2002 r. Najmniejszy spadek przeciętnej liczby dzieci do lat 

24 na utrzymaniu odnotowano w Warszawie i w powiecie pruszkowskim (od-

powiednio o 0,01 i o 0,04), a największy – w powiecie łosickim (o 0,28). Spa-

dek wartości wskaźnika o co najmniej 0,20 wystąpił w dwudziestu powiatach.  

W 2011 r. co czwartą rodzinę z dziećmi do lat 24 pozostającymi na 

utrzymaniu tworzył samotny rodzic z co najmniej jednym dzieckiem. W po-

równaniu z 2002 r. odsetek takich rodzin zwiększył się o 4,0 p. proc.  

(z 20,6% do 24,6%). Największy udział rodzin niepełnych w omawianej zbio-

rowości odnotowano w Warszawie (30,7%), a najmniejszy w powiecie ostro-

łęckim (14,7%). Należy dodać, że w dwudziestu sześciu powiatach udział 

ten wynosił co najmniej 20%.  

Mieszkania zamieszkane 

Wyniki spisu wykazały, że w 2011 r. w województwie mazowieckim 

mieszkania zamieszkane (stale i czasowo) stanowiły 88,1% wszystkich za-

sobów mieszkaniowych, przy czym w miastach było to relatywnie więcej niż 

na wsi (89,1% wobec 85,5%). W porównaniu z 2002 r. odsetek ten zmniej-

szył się o 3,5 p. proc. (w miastach o 3,4; na wsi o 3,9 p. proc.). Poniższe 

zestawienie przedstawia liczbę mieszkań zamieszkanych w miastach i na 

wsi uzyskaną w dwóch ostatnich spisach oraz zmiany odnotowane w latach 

2002–2011.  

Mieszkania zamieszkane  

Wyszczególnienie 2002 2011 Zmiana w latach  
2002–2011 

w tys. w % 

Mieszkania zamieszkane a 1662,8 1820,2 157,4 9,5 
miasta ...............................  1177,8 1315,5 137,7 11,7 
wieś ..................................  485,0 504,7 19,7 4,1 

W tym zamieszkane stale ....  1641,6 1817,3 175,7 10,7 
miasta ...............................  1164,8 1313,1 148,2 12,7 
wieś ..................................  476,8 504,3 27,5 5,8 

a Stale i czasowo.  

 

Chociaż w 2011 r. liczba mieszkań zamieszkanych (tak w miastach, jak  

i na wsi) wzrosła w porównaniu z poprzednim spisem, to dane w ujęciu tery-

torialnym wskazują, że zarówno kierunek, jak i skala zmian w poszczegól-

nych powiatach są wyraźnie zróżnicowane. Większe zmiany obserwuje się 

na wsi niż w miastach. Zwraca uwagę fakt, że na terenach wiejskich aż  

w osiemnastu powiatach odnotowano spadek liczby mieszkań zamieszka-

nych, podczas gdy w miastach – tylko w dwóch. Na wsi największy spadek 

wystąpił w powiecie sokołowskim (o 12,6%), a w dalszej kolejności w łosic-

kim, lipskim i żuromińskim (odpowiednio o 7,8%, 7,3% i 7,1%); największy 

wzrost stwierdzono w powiecie legionowskim (o 44,1%). Na terenach miej-

skich spadek odnotowano tylko w powiecie płockim i siedleckim (po 2,6%), 

natomiast największy wzrost wystąpił w powiecie piaseczyńskim (o 41,1%).  

Istotne różnice między miastem a wsią dotyczą również wielkości miesz-

kań oraz jej zmian w analizowanym okresie, a także standardu mieszkań,  

a co za tym idzie – warunków mieszkaniowych ludności. Opisując warunki 

mieszkaniowe posłużono się m.in. przeciętną powierzchnią użytkową miesz-

kania oraz średnią powierzchnią mieszkania przypadającą na jedną osobę.  

Powierzchnia użytkowa w mieszkaniach a 

Wyszczególnienie 

Przeciętna powierzchnia użytkowa (w m2) 
1 mieszkania na 1 osobę 

2002 2011 zmiana do 
2002 r. 2002 2011 zmiana do 

2002 r. 

O g ó ł e m ......  66,3 70,8 4,5 21,5 24,7 3,2 

Miasta ..............  59,3 62,8 3,5 21,2 24,7 3,5 

Wieś .................  83,4 92,6 9,2 22,1 24,7 2,6 

a Zamieszkanych stale.  

 

Mieszkania zlokalizowane na terenach wiejskich są większe niż w mia-

stach; w 2002 r. różnica wyniosła 24,1 m2, a w 2011 r. zwiększyła się do 

29,8 m2. Wyniki ostatniego spisu wykazały, że przeciętna powierzchnia użyt-

kowa mieszkań na wsi wyniosła 92,6 m2, tj. wzrosła w porównaniu z po-

przednim spisem o 9,2 m2. Najbardziej – w powiecie grodziskim (o 21,2 m2)  

i warszawskim zachodnim (o 19,4 m2), a najmniej – w ostrowskim (o 3,9 m2) 

oraz makowskim, przasnyskim i przysuskim (odpowiednio o 4,4 m2; 4,5 m2  

i 4,6 m2). W miastach w 2011 r. mieszkanie miało średnio 62,8 m2, tj.  

o 3,5 m2 więcej niż 9 lat wcześniej. Największy wzrost zanotowano w powie-

cie mińskim (o 10,3 m2) oraz garwolińskim i warszawskim zachodnim (odpo-

wiednio o 8,3 m2 i o 7,8 m2). Niewielki spadek (o 0,3 m2) przeciętnej po-

wierzchni użytkowej mieszkania nastąpił jedynie w powiecie piaseczyńskim.  

Jak już wspomniano wcześniej miernikiem opisującym warunki mieszka-

niowe ludności jest m.in. przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania 

przypadająca na jedną osobę. W 2011 r. w województwie mazowieckim 

wyniosła ona 24,7 m2 i była taka sama dla miast i dla wsi, jednak w po-

szczególnych powiatach badany wskaźnik różnił się w zależności od terenu. 

W dziewiętnastu powiatach powierzchnia przypadająca na jedną osobę była 

większa w miastach niż na wsi, a różnica wahała się od 0,2 m2 w powiecie 

węgrowskim do 4,3 m2 w żuromińskim. W powiatach, w których większa 

powierzchnia na osobę przypadała na terenach wiejskich, zróżnicowanie 

było bardziej wyraźne i wyniosło od 0,1 m2 w powiecie radomskim i makow-

skim do 11,2 m2 w pruszkowskim.  

Na terenie miast największą powierzchnią użytkową przypadającą na oso-

bę charakteryzowały się mieszkania w powiecie warszawskim zachodnim 

(31,6 m2) oraz piaseczyńskim i grodziskim (odpowiednio 28,4 m2 i 28,3 m2),  

a najmniejszą – w m. Radomiu (21,0 m2) oraz w powiecie nowodworskim  

i radomskim (po 21,3 m2).  

Na wsi największa powierzchnia użytkowa mieszkania na jedną osobę 

przypadała w powiecie pruszkowskim (36,3 m2); większa niż 30 m2 wystąpiła 

ponadto w powiatach: piaseczyńskim (34,2 m2), warszawskim zachodnim 

(33,4 m2), legionowskim (32,9 m m2) i grodziskim (30,1 m2). Najmniejszą od-

notowano w powiecie przasnyskim (20,9 m2) oraz sierpeckim i szydłowieckim 

(po 21,1 m2).  



Komentarz analityczny
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O warunkach mieszkaniowych ludności świadczy również stopień wypo-

sażenia mieszkań w instalacje techniczno-sanitarne. Analiza danych uzy-

skanych w spisie wskazuje na różnice między standardem mieszkań w mia-

stach i na wsi; w województwie ogółem odsetek mieszkań wyposażonych  

w poszczególne instalacje zawsze jest wyższy w miastach. Najmniejsza 

różnica dotyczy wyposażenia mieszkań w wodociąg. Odsetek mieszkań 

wyposażonych w tę podstawową instalację był wyższy w miastach niż na 

wsi o 9,8 p. proc. (98,6% wobec 88,8%). W przypadku wyposażenia w ustęp 

spłukiwany różnica wyniosła 15,5 p. proc. (97,8% wobec 82,3%), a w przy-

padku łazienki – 17,4 p. proc. (96,3% wobec 78,9%). Największa różnica  

(o 21,9 p. proc.) odnosi się do wyposażenia w centralne ogrzewanie –  

w 2011 r. posiadało je 92,0% mieszkań zlokalizowanych w miastach i 70,1% 

mieszkań na terenie wsi.  
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