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27.09.2022 r. 

INFORMACJE SYGNALNE 

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

4,0%
Spadek liczby ludności 
w porównaniu z wynikami 
NSP 2011 

9,5%
Wzrost liczby mieszkań 
w porównaniu z wynikami 
NSP 2011 

Według ostatecznych wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021, 
populacja mieszkańców województwa podlaskiego liczyła 1154,3 tys. osób. Liczba ludności 
zmniejszyła się o 4,0% w porównaniu z zanotowaną podczas spisu przeprowadzonego 
w 2011 r. Na terenie województwa podlaskiego zlokalizowanych było 460,9 tys. mieszkań, 
tj. o 9,5% więcej w odniesieniu do wyników spisu z 2011 r. 

Stan i struktura demograficzna ludności 

Według wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021, w wojewódz-
twie podlaskim 31 marca 2021 r. mieszkały 1154283 osoby. Mieszkańcy regionu stanowili 3,0% 
ogółu ludności Polski. Od poprzedniego spisu powszechnego, tj. od dnia 31 marca 2011 r., 
liczba ludności zmniejszyła się o 48082 osoby, tj. o 4,0% (w kraju spadek wyniósł 1,2%). Pod 
względem liczby mieszkańców województwo uplasowało się na 14 miejscu w kraju, a mniej-
szą liczbę ludności zanotowano tylko w województwach lubuskim i opolskim. 

W ciągu dekady liczba 
ludności województwa 
zmniejszyła się o 48,1 tys. 
osób, tj. 4,0%  

Tablica 1. Ludność w miastach i na wsi (stan w dniu 31 marca) 

Wyszczególnienie 

2011 2021 

w tys. w odset-
kach w tys. w odset-

kach 2011=100 

Ogółem 1202,4 100,0 1154,3 100,0 96,0 

mężczyźni 586,8 48,8 561,8 48,7 95,7 

kobiety 615,5 51,2 592,5 51,3 96,3 

Miasta 724,5 60,3 703,1 60,9 97,0 

Wieś 477,8 39,7 451,2 39,1 94,4 

W stosunku do poprzedniego 
spisu odnotowano wzrost 
odsetka ludności miejskiej 
o 0,6 p. proc.

Z danych uzyskanych podczas NSP 2021 wynika, że ludność miejska liczyła 703130 osób i sta-
nowiła 60,9% ogółu mieszkańców regionu. W Polsce odsetek ludności zamieszkującej w mia-
stach ukształtował się na nieco niższym poziomie i wynosił 59,8%. W odniesieniu do wyników 
NSP 2011 wskaźnik urbanizacji w województwie podlaskim wzrósł o 0,6 p. proc. W końcu 
marca 2021 r. tereny wiejskie w województwie podlaskim zamieszkiwały 451153 osoby. Odse-
tek ludności wiejskiej (wskaźnik ruralizacji) osiągnął poziom 39,1% i był niższy niż średnio 
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w kraju, gdzie wynosił 40,2%. W stosunku do poprzedniego spisu w regionie analizowany 
wskaźnik obniżył się o 0,6 p. proc. 

Na podstawie wyników NSP 2021 stwierdzono, że województwo podlaskie zamieszkiwało 
561754 mężczyzn i 592529 kobiet. Struktura ludności według płci w Podlaskiem na przestrzeni 
dziesięciu lat nie uległa większym zmianom. W ogólnej liczbie mieszkańców nieznacznie 
przeważają kobiety, których odsetek w końcu marca 2021 r. wynosił 51,3% (w Polsce – 51,7%). 

Współczynnik feminizacji (liczba kobiet na 100 mężczyzn) ukształtował się na poziomie zano-
towanym w poprzednim spisie, osiągając w regionie wartość 105 (w kraju – 107), zaś w po-
dziale na miasta i wieś wynosił odpowiednio 111 i 98. 

W porównaniu z wynikami 
NSP 2011 współczynnik 
feminizacji nie uległ zmianie 
i był wyższy w miastach niż 
na wsi 

Wykres 1. Ludność według płci i wieku (stan w dniu 31 marca) 
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Zgodnie z wynikami NSP 2021, średnia gęstość zaludnienia (liczba osób przypadająca na 
1 km2) wynosiła w województwie podlaskim 57 (w kraju – 122) i była niższa w porównaniu z za-
notowaną podczas poprzedniego spisu (60), przy czym w miastach osiągnęła poziom 759 
(o 13 osób mniej niż w dniu 31 marca 2011 r.), a na wsi – 23 (o 2 osoby mniej). 

W ostatnim okresie 
międzyspisowym zmniejszyła 
się gęstość zaludnienia 
(o 3 osoby na 1 km2) 

Mapa 1. Zmiana liczby ludności w latach 2011–2021 (stan w dniu 31 marca) 

 

Spadek liczby ludności w stosunku do wyników NSP 2011 miał miejsce w 106 gminach woje-
wództwa podlaskiego, a największy odnotowano w gminach wiejskich: Dubicze Cerkiewne 
(o 21,7%), Czyże (o 20,2%), Nowy Dwór (o 20,1%) oraz gminie miejsko-wiejskiej Kleszczele 
(o 20,0%). Sześć spośród dziesięciu gmin w Polsce o największym spadku liczby ludności 
w analizowanym okresie znajduje się w województwie podlaskim. 

Analiza wyników NSP 2021 wykazała, że w okresie międzyspisowym wzrost liczby ludności wy-
stąpił tylko w 12 gminach województwa podlaskiego i dotyczył on gmin położonych w bezpo-
średnim sąsiedztwie największych ośrodków miejskich: Białegostoku, Suwałk oraz Łomży. 
Najwyższy przyrost liczby ludności zanotowano w gminie miejsko-wiejskiej Wasilków 
(o 34,2%), gminie miejsko-wiejskiej Supraśl (o 24,2%), gminie wiejskiej Juchnowiec Kościelny 
(o 22,5%) oraz gminie miejsko-wiejskiej Choroszcz (o 20,5%). 

Współczynnik feminizacji (liczba kobiet na 100 mężczyzn) wykazuje zróżnicowanie prze-
strzenne na terenie województwa. Zgodnie z wynikami NSP 2021, najwyższą jego wartość za-
obserwowano w miastach Białystok oraz Augustów, gdzie na 100 panów przypadało po 113 
pań. Przewagę liczby mężczyzn nad liczbą kobiet stwierdzono natomiast w 64 gminach woje-
wództwa, przy czym najwyższą zanotowano w gminie wiejskiej Turośl, gdzie na 100 mężczyzn 
przypadało tylko 90 kobiet. 

  

Najwyższy wzrost liczby 
ludności w okresie 
międzyspisowym dotyczył 
gmin okalających duże 
miasta 

Prawie w 90% gmin 
województwa podlaskiego 
odnotowano spadek liczby 
ludności w stosunku do 
zanotowanej podczas 
poprzedniego spisu  



 

 

4 

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

 

Z danych uzyskanych podczas NSP 2021 wynika, iż wskaźnik średniej gęstości zaludnienia wy-
kazywał znaczne zróżnicowanie przestrzenne na terenie województwa podlaskiego – najwyż-
szy zanotowano w Białymstoku i Łomży (odpowiednio 2881 i 1863 osoby na 1 km2), zaś najniż-
szy – w gminach wiejskich: Płaska (6 osób na 1 km2), Giby (8 osób na 1 km2) oraz Dubicze Cer-
kiewne i Szudziałowo (po 9 osób na 1 km2). 

Mapa 3. Gęstość zaludnienia w 2021 r. (stan w dniu 31 marca) 

 

W odniesieniu do wyników 
NSP 2011 zmniejszył się 
odsetek ludności w wieku 
przedprodukcyjnym 
(o 0,7 p. proc.) i produkcyjnym 
(o 4,0 p. proc.), a wzrósł udział 
osób w wieku poprodukcyjnym 
(o 4,7 p. proc.) 

Analizując strukturę ludności według ekonomicznych grup wieku na podstawie wyników 
ostatnich spisów, można zauważyć, iż zmniejsza się udział ludności w wieku przedprodukcyj-
nym i produkcyjnym w ogólnej populacji mieszkańców województwa podlaskiego, a zwiększa 
się odsetek ludności w wieku poprodukcyjnym. Udział dzieci i młodzieży w wieku 0–17 lat 
w ogólnej liczbie ludności regionu w końcu marca 2021 r. ukształtował się na poziomie 18,2% 
(w Polsce – 18,4%) i zmniejszył się o 0,7 p. proc. w stosunku do zanotowanego w poprzednim 
spisie. Odsetek ludności w wieku produkcyjnym (kobiety w wieku 18–59 lat, mężczyźni 
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w wieku 18–64 lata) wynosił 59,6% (w kraju – 59,3%) i zmniejszył się o 4,0 p. proc. w porówna-
niu z zanotowanym w końcu marca 2011 r. Udział ludności w wieku poprodukcyjnym (kobiety 
– 60 lat i więcej, mężczyźni – 65 lat i więcej) w ogólnej populacji mieszkańców województwa 
podlaskiego ukształtował się na poziomie 22,2% (w Polsce – 22,3%) i zwiększył się 
o 4,7 p. proc. w porównaniu ze stanem z poprzedniego spisu. 

Wykres 2. Ludność według ekonomicznych grup wieku (stan w dniu 31 marca) 

Relacje między poszczególnymi ekonomicznymi grupami wieku ludności obrazuje współczyn-
nik obciążenia demograficznego, czyli liczba osób w wieku nieprodukcyjnym przypadająca na 
100 osób w wieku produkcyjnym. Według wyników NSP 2021, ukształtował się on w woje-
wództwie podlaskim na poziomie 68 (w kraju – 69), 30 dla wieku przedprodukcyjnego 
(w kraju – 31) i 37 dla wieku poprodukcyjnego (w kraju – 38). Zgodnie z wynikami poprzed-
niego spisu przeprowadzonego w 2011 r., omawiany wskaźnik osiągnął wartość 57, 30 – dla 
wieku przedprodukcyjnego i 28 – dla poprodukcyjnego.  

Analiza wyników NSP 2021 wykazała, że struktura ludności według ekonomicznych grup wieku 
w poszczególnych gminach województwa podlaskiego była zróżnicowana. Najmniej korzystna 
sytuacja wystąpiła w gminie Orla. Zaobserwowano tu najniższy udział ludności w wieku pro-
dukcyjnym (46,8%) oraz najwyższy udział osób w wieku poprodukcyjnym (39,1%) w ogólnej 
liczbie mieszkańców gminy. Najkorzystniejsza sytuacja wystąpiła zaś w gminie miejsko-wiej-
skiej Wasilków, gdzie zanotowano najwyższy odsetek ludności w wieku przedprodukcyjnym 
(23,4%) oraz najniższy udział osób w wieku poprodukcyjnym (15,7%). Najniższy odsetek osób 
w wieku przedprodukcyjnym stwierdzono w gminie wiejskiej Dubicze Cerkiewne (11,0%). 

Z danych uzyskanych podczas NSP 2021 wynika, że udział osób w wieku 65 lat i więcej w ogól-
nej liczbie ludności (tzw. wskaźnik starości demograficznej) w województwie podlaskim osią-
gnął poziom 18,5%, natomiast podczas poprzedniego spisu wynosił 14,7%. Według stanu 
w dniu 31 marca 2021 r., wskaźnik ten ukształtował się na najwyższym poziomie w gminach 
wiejskich Dubicze Cerkiewne oraz Orla (po 35,6%), zaś jego najniższy poziom odnotowano 
w gminie miejsko-wiejskiej Wasilków (12,8%). 

Najwyższy odsetek osób 
w wieku 65 lat i więcej 
odnotowano w gminach 
wiejskich Dubicze Cerkiewne 
i Orla (po 35,6%), a najniższy 
– w gminie miejsko-wiejskiej 
Wasilków (12,8%) 
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Mapa 4. Udział osób w wieku 65 lat i więcej w ogólnej liczbie ludności w 2021 r. (stan w dniu 
31 marca) 

 

Zgodnie z wynikami NSP 2021, w województwie podlaskim indeks starości (relacja pokole-
niowa dziadków i wnuczków, tj. liczba osób w wieku 65 lat i więcej przypadająca na 100 osób 
w wieku 0–14 lat) wynosił 120. W regionie najkorzystniejsza sytuacja w tym zakresie wystąpiła 
w gminie miejsko-wiejskiej Wasilków, gdzie na 100 osób poniżej 15 roku życia przypadały 
63 osoby w wieku 65 lat i więcej. Najwyższą wartość indeks starości osiągnął w gminie wiej-
skiej Dubicze Cerkiewne, gdzie na 100 osób w wieku 0–14 lat przypadało aż 399 osób w wieku 
65 lat i więcej. 

Najwięcej "dziadków" na 
100 "wnuczków" przypadało 
w gminie wiejskiej Dubicze 
Cerkiewne (399), a najmniej 
– w gminie miejsko-wiejskiej 
Wasilków (63) 

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

Zgodnie z wynikami NSP 2021, na terenie województwa podlaskiego usytuowanych było 
460930 mieszkań i w porównaniu z danymi uzyskanymi w NSP 2011 ich liczba zwiększyła się 
o 39886, tj. o 9,5% (w kraju wzrosła o 12,8%). 

Mieszkania zlokalizowane były w 236006 budynkach, których liczba w analizowanym okresie 
wzrosła o 14214, tj. o 6,4% (w kraju zwiększyła się o 12,6%). 

W porównaniu z wynikami 
NSP 2011 odnotowano wzrost 
liczby mieszkań o 39,9 tys. 
(o 9,5%) oraz budynków, 
w których znajdowały się 
mieszkania – o 14,2 tys. 
(o 6,4%) 

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

Wyszczególnienie 
2011 2021 

w tys. 2011=100 

Mieszkania 421,0 460,9 109,5 

miasta 265,3 298,1 112,4 

wieś 155,7 162,8 104,5 

Budynki 221,8 236,0 106,4 

miasta 76,9 84,2 109,5 

wieś 144,9 151,8 104,8 

W miastach przyrost liczby mieszkań i budynków był wyższy niż na terenach wiejskich. 
W przypadku miast liczba mieszkań wzrosła w porównaniu z zanotowaną podczas NSP 2011 
o 12,4% (tj. o 32814) i wynosiła 298135, podczas gdy na wsi zwiększyła się o 4,5% (tj. o 7072) 
i ukształtowała się na poziomie 162795. Liczba budynków znajdujących się na terenach miast 
wzrosła w analizowanym okresie o 9,5% (tj. o 7297) i wynosiła 84168. Na obszarach wiejskich 
liczba budynków zwiększyła się o 4,8% (tj. o 6917) i wynosiła 151838. 

Mapa 6. Zmiana liczby mieszkań w latach 2011–2021 (stan w dniu 31 marca) 
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Analiza wyników NSP 2021 wykazała, że w okresie międzyspisowym przyrost liczby mieszkań 
wystąpił w 68 gminach województwa podlaskiego. Najwyższy stwierdzono w gminach miej-
sko-wiejskich: Wasilków (o 47,3%), Choroszcz (o 31,5%) i Supraśl (o 27,2%) oraz w gminach 
wiejskich Juchnowiec Kościelny (o 26,5%) i Dobrzyniewo Duże (o 25,5%). Najmniej mieszkań 
przybyło w gminach wiejskich Bielsk Podlaski i Sztabin (po 0,2%) oraz w gminach miejsko- 
-wiejskich Rajgród (o 0,7%) i Suraż (o 0,9%). W dwóch gminach wiejskich, tj. Grajewo oraz 
Przerośl liczba mieszkań nie uległa zmianie. W analizowanym okresie spadek liczby mieszkań 
odnotowano w 48 gminach województwa podlaskiego, przy czym największy wystąpił w gmi-
nach wiejskich: Milejczyce (o 13,1%), Szudziałowo (o 10,4%), Trzcianne i Przytuły (po 10,3%) 
oraz Kobylin-Borzymy (o 9,9%). 

W odniesieniu do stanu 
sprzed 10 lat najwyższy 
przyrost liczby mieszkań 
odnotowano w gminie 
miejsko-wiejskiej Wasilków 
(o 47,3%), a największy 
ubytek – w gminie wiejskiej 
Milejczyce (o 13,1%) 

W przypadku cytowania danych Głównego Urzędu Statystycznego prosimy o zamieszczenie 
informacji: „Źródło danych GUS”, a w przypadku publikowania obliczeń dokonanych na da-
nych opublikowanych przez GUS prosimy o zamieszczenie informacji: „Opracowanie własne 
na podstawie danych GUS”. 
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Opracowanie merytoryczne: 
Urząd Statystyczny w Białymstoku 

Dyrektor Ewa Kamińska-Gawryluk 
Tel: 85 749 77 15 

Rozpowszechnianie: 
Informatorium Statystyczne 

Tel: 85 749 77 45, 85 749 77 88 

Wydział Współpracy z Mediami  

Tel: 22 608 38 04  

e-mail: obslugaprasowa@stat.gov.pl 

bialystok.stat.gov.pl 

@Bialystok_STAT 

@UrzadStatystycznywBialymstoku 

Powiązane opracowania 

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

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

Temat dostępny w bazach danych 

Bank Danych Lokalnych → Narodowe Spisy Powszechne – NSP 2021 

Ważniejsze pojęcia dostępne w słowniku 

Ludność 

Wiek przedprodukcyjny 

Wiek produkcyjny 

Wiek poprodukcyjny 

Gęstość zaludnienia 

Współczynnik feminizacji 

Współczynnik obciążenia (demograficznego) 

Mieszkanie 

Budynek 
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