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INFORMACJE SYGNALNE 

27.09.2022 r. Stan i struktura demograficzna ludności oraz liczba 
budynków i mieszkań w województwie 
zachodniopomorskim – wyniki ostateczne NSP 2021 
Stan w dniu 31 marca 

 

Według ostatecznych wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 r. 
populacja w województwie zachodniopomorskim liczyła 1 657,7 tys. osób. Liczba ludności 
była mniejsza o 65,2 tys. osób w porównaniu z wynikami spisu z 2011 r.  

Na terenie województwa zlokalizowanych było 691,5 tys. mieszkań, tj. o 77,1 tys. więcej  
w porównaniu ze spisem z 2011 r. 

Stan i struktura demograficzna ludności  

Wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 r. wykazały, że ludność 
województwa zachodniopomorskiego w dniu 31 marca 2021 r. liczyła 1 657,7 tys. osób, stano-
wiąc 4,4% ludności kraju. W porównaniu z poprzednim spisem powszechnym, tj. od 31 marca 
2011 r. liczba ludności województwa zmniejszyła się o 3,8% (wobec spadku w Polsce o 1,2%), 
co wskazuje na silniejsze procesy depopulacyjne w regionie niż w kraju – na każde 100 osób, 
o które w ciągu dekady zmniejszyła się populacja kraju, 14 pochodziło z województwa  
zachodniopomorskiego. 

Tablica 1. Ludność w miastach i na wsi  

Wyszczególnienie 
2011 2021 

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

Ogółem 1 722,9 100,0 1 657,7 100,0 96,2 

mężczyźni 839,7 48,7 805,2 48,6 95,9 

kobiety 883,2 51,3 852,5 51,4 96,5 

Miasta 1 187,7 68,9 1 133,3 68,4 95,4 

mężczyźni 569,7 48,0 540,5 47,3 94,9 

kobiety 618,0 52,0 592,7 52,3 95,9 

Wieś 535,1 31,1 524,4 31,6 98,0 

mężczyźni 269,9 50,4 264,7 50,5 98,1 

kobiety 265,2 49,6 259,8 49,5 97,9 

 

 

Liczba ludności województwa 
zachodniopomorskiego 
zmniejszyła się o 3,8% w ciągu 
dekady 

 12,5% 
Wzrost liczby mieszkań w porównaniu 
z wynikami NSP 2011 

 3,8% 
Spadek liczby ludności w porównaniu 
z wynikami NSP 2011 
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W porównaniu z bieżącymi bilansami stanu i struktury ludności opracowanymi na dzień  
31 grudnia 2020 r. wyniki spisu 2021 wykazały, że na dzień 31 marca 2021 r. liczba ludności  
w województwie zachodniopomorskim była mniejsza o 30,3 tys. osób (o 1,8%). Powyższa róż-
nica wystąpiła w porównaniach obu metod pomiaru liczby ludności, jednak w województwie 
zachodniopomorskim niedoszacowanie bieżące ubytku liczby ludności było trzykrotnie niż-
sze niż w Polsce, gdzie wynosiło ono minus 0,6%. Różnica pomiarów dla województwa była 
wyższa w przypadku wsi, gdzie sięgała minus 2,1% (dla miast niedoszacowanie sięgało minus 
1,6%). 

Zarówno liczba, jak i udział ludności miejskiej maleją od kilku lat, choć od spisu powszech-
nego z 2011 r. prawa miejskie uzyskały gminy Stepnica i Mielno (w latach 2014 oraz 2017 od-
notowano wzrost liczby ludności miast). Liczba ludności w miastach w 2021 r. wyniosła  
1 133,3 tys. osób i w porównaniu z 2011 r. zmniejszyła się o 4,6% (w Polsce odnotowano  
spadek o 2,8%). Województwo zachodniopomorskie należy do grupy trzech województw  
o najwyższym wskaźniku urbanizacji, co znalazło potwierdzenie w danych spisowych. W 2021 r. 
ludność miejska stanowiła 68,4% ogółu ludności województwa (w Polsce – 59,8%), tj. o 0,5 p. proc. 
mniej niż w 2011 r.  

W ostatniej dekadzie okresu międzyspisowego liczba ludności na wsi zwiększyła się w Polsce 
o 181,4 tys. osób. W kraju tendencja ta jest związana z rozwojem ośrodków podmiejskich sku-
pionych wokół dużych miast. Pomimo, że podobne zjawiska przemieszczania się ludności  
są widoczne również w województwie zachodniopomorskim (łącznie z ośrodkami miejskimi  
o przeciętnej liczbie ludności), to w ogólnym bilansie liczba ludności na wsi zmniejszyła się  
o 10,7 tys. osób. Do ubytku ludności wiejskiej w województwie zachodniopomorskim o 2,0% 
przyczynił się spadek populacji w miejscowościach z rejonów o funkcjonalnych cechach wiej-
skich. 

W dniu 31 marca 2021 r. liczba kobiet w województwie zachodniopomorskim wyniosła 852,5 tys., 
a liczba mężczyzn – 805,2 tys. Liczba kobiet uległa zmniejszeniu w porównaniu z 2011 r.  
o 30,7 tys., tj. 3,5%, a mężczyzn – o 34,5 tys., tj. 4,1% (wobec spadku w kraju odpowiednio  
o 1,1% i 1,4%).  

W okresie międzyspisowym nie zmieniły się istotnie udziały ludności według płci; w 2021 r. 
kobiety stanowiły 51,4% ogółu ludności, a mężczyźni – 48,6% (w Polsce odpowiednio 51,7%  
i 48,3%). Współczynnik feminizacji minimalnie wzrósł – na 100 mężczyzn przypadło 105,9 kobiet 
(w kraju – 106,8), wobec 105,2 przed dekadą (w kraju – 106,6). Wśród ludności miejskiej 
współczynnik feminizacji wyniósł 109,7, a wśród ludności wiejskiej wskazywał na relację  
odwróconą – na 100 mężczyzn przypadało 98,1 kobiet. 

Wartości współczynników feminizacji odzwierciedlają m.in. efekty procesów starzenia się 
społeczeństwa. Średni wiek statystycznego mieszkańca województwa zachodniopomorskiego  
w 2021 r. sięgał 42,7 lat. Wartość tej samej miary (tj. mediany) dla Polski była o 1 rok życia niż-
sza. Mediana wieku mężczyzn w województwie zachodniopomorskim wyniosła 41,2 lata, a dla 
kobiet – 44,3. Różnica pomiędzy medianą wieku obu grup płci w województwie i kraju była 
zbliżona do 1 roku życia.  

Porównanie mediany wieku ludności województwa zachodniopomorskiego oraz Polski  
z ostatnich dwóch spisów powszechnych wskazuje na silniejsze procesy starzenia się społe-
czeństwa w województwie. W ciągu dekady średni wiek mieszkańca województwa zachodnio-
pomorskiego wzrósł o 4,3 lata, natomiast w kraju – o 3,6. Według płci intensyfikacja procesów 
starzenia się była silniejsza również w województwie zachodniopomorskim – dla mężczyzn 
wzrost mediany wieku w okresie międzyspisowym sięgał 4,4 lata (wobec 3,7 dla Polski), a dla 
kobiet – 4,1 lata (wobec 3,3 dla Polski). 

Nierównomierne procesy starzenia się społeczeństwa w obu grupach płci można zauważyć  
na poniższym wykresie. W najmłodszych grupach wieku widoczna jest przewaga liczby męż-
czyzn nad liczbą kobiet, natomiast relacja odwrócona stabilizuje się między 51 a 56 rokiem 
życia. Wspominany współczynnik feminizacji, którego wysokie wartości odzwierciedlają  
intensywność starzenia się społeczeństwa, przekracza w województwie wartość 150 kobiet  
na 100 mężczyzn począwszy od 77 roku życia, a wartość 200 kobiet na 100 mężczyzn – począwszy 
od 83 roku życia. 

W województwie zachodniopo-
morskim wskaźnik urbanizacji, 
pomimo spadku w okresie dzie-
sięciolecia o 0,5 p. proc., nadal 
należał do najwyższych w kraju 

W ciągu dziesięciolecia współ-
czynnik feminizacji w wojewódz-
twie zachodniopomorskim  
wzrósł do 106 kobiet na 100 
mężczyzn 
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Wykres 1. Ludność według płci i wieku w latach 2011 i 2021  

 

Gęstość zaludnienia w województwie zachodniopomorskim należała w 2021 r. do najniższych 
w kraju i wyniosła 72 osoby na 1 km2. W miastach wskaźnik ten ukształtował się na poziomie 
777 osób na 1 km2, a na wsi – 24. W Polsce na 1 km2 przypadały 122 osoby, przy czym w mia-
stach – 1017, a na wsi – 53. W stosunku do wyników spisu z 2011 r. gęstość zaludnienia w wo-
jewództwie zachodniopomorskim zmniejszyła się o 4% (w kraju o niecały 1%). 

Procesy depopulacyjne w województwie zachodniopomorskim przebiegały nierównomiernie. 
Pod względem liczby mieszkańców największą gminą województwa było miasto Szczecin,  
którego ludność liczyła według wyników NSP 2021 396,2 tys. mieszkańców. W stosunku  
do NSP 2011 było to o 14,0 tys. osób mniej. Jednocześnie w gminach ościennych – Dobrej, Koł-
baskowie i Kobylance zanotowano w ostatniej dekadzie przyrosty liczby mieszkańców odpo-
wiednio o 10,6 tys., 3,6 tys. oraz 1,6 tys. osób. Wzrost liczby ludności zanotowano również  
w gminie Goleniów (o 2,0 tys. osób), wchodzącej w skład Szczecińskiego Obszaru Metropoli-
talnego. 

Procesy suburbanizacyjne widoczne były również w mieście Koszalin, gdzie odnotowano  
w ciągu dekady ubytek ludności sięgający 3,4 tys. mieszkańców. Jednocześnie wzrosty liczby 
ludności wystąpiły w gminach: Świeszyno (o 1,7 tys. osób), Biesiekierz (o 1,4 tys. osób), Sianów 
(o 0,3 tys. osób) oraz Manowo i Będzino (obie gminy łącznie o 0,1 tys. osób).  

Podobne procesy zauważalne są również w mniejszych ośrodkach miejskich województwa  
– w Stargardzie i Kołobrzegu. Gmina miejska Kołobrzeg utraciła w okresie międzyspisowym 

Gęstość zaludnienia w woje-
wództwie zachodniopomorskim 
w 2021 r. wyniosła 72 osoby  
na 1 km2 i należała do najniż-
szych w kraju 
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prawie 2,8 tys. mieszkańców, zaś gmina wiejska Kołobrzeg odnotowała przyrost ludności  
o 1,3 tys. osób. Gmina miejska Stargard utraciła w tym czasie 2,6 tys. mieszkańców, zaś gmina 
wiejska Stargard zyskała 2,1 tys. mieszkańców. Stargard i tereny przyległe wchodzą w skład 
Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, można dodatkowo rozważać migracje wewnątrz 
SOM do Kobylanki zarówno z miasta Szczecin, jak i Stargard. 

Wzrost liczby ludności na wybranych terenach wiejskich położonych w sąsiedztwie miast nie 
rekompensuje ubytku ludności na pozostałych terenach wsi. Ciekawym przypadkiem jest  
sytuacja w powiecie drawskim, który od ostatniego spisu powszechnego zmniejszył się  
o jedną gminę. Od 1 stycznia 2019 r. gmina Ostrowice została zniesiona rozporządzeniem 
Rady Ministrów, a jej dotychczasowy obszar został włączony do ustalonych sąsiednich dwóch 
gmin: Drawsko Pomorskie i Złocieniec. W całym powiecie drawskim liczba ludności zmniej-
szyła się w 2021 r. do poziomu 54,8 tys. osób. W każdej z gmin powiatu odnotowano spadek 
liczby ludności – w gminach, które wchłonęły ludność gminy Ostrowice, nieznacznie poniżej 
1%, zaś w pozostałych gminach o około 5-7%.  

Wykres 2. Przyrosty/ubytki liczby ludności według powiatów (i gmin powiatu drawskiego)  
w 2021 r. 
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Mapa 1. Przyrosty/ubytki liczby ludności w 2021 r. 

 

 

Postępujące procesy starzenia się ludności są często zestawiane ze współczynnikiem femini-
zacji. Liczba kobiet przypadająca na 100 mężczyzn, zaprezentowana na kartogramie, przekra-
czała 105 w skali całego województwa, jednak terytorialnie widoczne jest zróżnicowanie tego 
wskaźnika. Wśród wszystkich 113 gmin województwa zachodniopomorskiego przewaga kobiet 
nad mężczyznami była wyraźna tylko w 58, wśród których znalazły się wszystkie miasta na pra-
wach powiatu i gminy miejskie. Najwyższe wartości wskaźnika odnotowano dla Kołobrzegu 
(114,8 kobiet na 100 mężczyzn) oraz Koszalina (112,0 kobiet na 100 mężczyzn). 

Na terenach wiejskich wskaźnik feminizacji w 2021 r. wynosił 98,1. Przewaga liczby mężczyzn 
nad liczbą kobiet była widoczna w 52 gminach województwa. Były to przede wszystkim gminy 
wiejskie, o wyraźnym spadku liczby mieszkańców w okresie międzyspisowym (za wyjątkiem 
gmin w bezpośrednim sąsiedztwie aglomeracji koszalińskiej, z dodatnim saldem liczby ludno-
ści). Nie można jednocześnie wnioskować o odwróconych procesach starzenia się społeczeń-
stwa w tych gminach. Należy dokładnie przeanalizować procesy migracyjne w grupach płci  
i wieku. 
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Mapa 2. Wskaźnik feminizacji w 2021 r.  

 

 

Największą gęstość zaludnienia w województwie zachodniopomorskim według wyników NSP 
2021 zaobserwowano w gminach miejskich: Kołobrzeg – 1 705 mieszkańców na 1 km2, Stargard 
– 1 403, Szczecin – 1 316, Koszalin – 1 080, Białogard – 890, Szczecinek – 801, Sławno – 752, 
Świdwin – 679. Wśród gmin o ponadprzeciętnej gęstości zaludnienia znajdują się również 
gminy wiejskie: Dobra (Szczecińska) – 249 mieszkańców na 1 km2, Kołbaskowo – 137, Rewal – 85  
i gmina wiejska Kołobrzeg – 78. 
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Mapa 3. Gęstość zaludnienia w 2021 r.  

 

 

Procesy starzenia się społeczeństwa oraz ubytek liczby ludności skutkowały w 2021 r. zmniej-
szeniem grupy osób w wieku produkcyjnym. Według wyników spisu z 2021 r. (stan na 31 marca) 
populacja ta w województwie zachodniopomorskim liczyła 980,6 tys. osób. Wskazuje to na 
ponad 13%-owy spadek zasobów na rynku pracy w stosunku do wyników spisu z 2011 r. Odse-
tek ludności w wieku produkcyjnym był w 2011 r. wyższy niż w całym kraju (65,7% w wojewódz-
twie wobec 64,4% w kraju), natomiast według wyników spisu z 2021 r. odsetek ten był niższy 
od ogólnopolskiego o 0,1 p. proc. i wynosił 59,2%.  

W ciągu ostatniej dekady zmniejszyła się liczba ludności w wieku przedprodukcyjnym. Liczba 
ludności w wieku do 18 lat osiągnęła w województwie zachodniopomorskim 288,4 tys. osób, 
wobec 317,1 tys. osób w 2011 r. W grupie wieku 0-14 lat nastąpił spadek liczby ludności w ciągu 
dekady o 12,1 tys. osób, do poziomu 243,2 tys. osób. 

Jednocześnie nastąpił wyraźny wzrost liczby ludności w wieku poprodukcyjnym, a jego inten-
sywność był większa niż ogółem w Polsce. W 2021 r., według stanu na 31 marca, w wojewódz-
twie zachodniopomorskim mieszkało 388,7 tys. osób w wieku poprodukcyjnym, tj. powyżej  
65 roku życia mężczyzn i powyżej 60 roku życia kobiet. Odsetek ludności w wieku poproduk-
cyjnym wzrósł w ciągu dekady o 7,5 p. proc., do poziomu 23,4% w 2021 r. Odsetek ludności  
powyżej 65 roku życia sięgał w 2021 r. 19,4%. 

 

 

W okresie międzyspisowym  
odsetek ludności w wieku pro-
dukcyjnym w województwie  
zachodniopomorskim zmniej-
szył się o 6,5 p. proc. 
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Wykres 3. Ludność według ekonomicznych grup wieku 

 

Wspomniane zmiany w liczbie ludności w wyróżnionych grupach wieku spowodowały zmianę 
wskaźnika obciążenia demograficznego. Na każde 100 osób w wieku produkcyjnym przypa-
dało w 2021 r. 69 osób w wieku nieprodukcyjnym (wobec 52 osób w 2011 r.). Dla terenów miej-
skich wskaźnik obciążenia demograficznego był wyższy i ukształtował się na poziomie 72 osób. 
Na terenach wiejskich wskaźnik wynosił 64. 

Mapa 4. Udział osób w wieku 65 lat i więcej w ogólnej liczbie ludności w 2021 r.  
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W poszczególnych gminach województwa zachodniopomorskiego odsetek ludności w wieku 
65 lat i starszej oscylował między 10,4% a 23,9%. Najwyższą wartość odsetka odnotowano  
w gminie miasto Kołobrzeg. Podobnie wysoką wartość zanotowano w miastach na prawach 
powiatu Świnoujściu (22,9%) i Koszalinie (22,7%) oraz Dziwnowie (22,6%), Darłowie (22,1%)  
i Bornym Sulinowie (22,1%). W gminach położonych w pasie nadmorskim również odnotowano 
wysoką wartość tego odsetka (ponad 20%). Najniższe wartości odsetka osiągnęły gminy wiej-
skie położone w sąsiedztwie miast: Kołbaskowo – 10,4%, Dobra (Szczecińska) – 10,7%,  
Stargard (gmina wiejska) – 11,9% oraz Świeszyno – 12,9%. 

Mapa 5. Liczba osób w wieku 65 lat i więcej przypadająca na 100 osób w wieku 0–14 lat  
w 2021 r.  

 

 

W kontekście postępujących procesów starzenia się społeczeństwa interesujące są aspekty 
możliwości zastępowalności pokoleń. Dla całego województwa zachodniopomorskiego, według 
NSP 2021, liczba osób w wieku 65 lat i więcej przypadająca na 100 osób w wieku 0-14 lat  
wynosiła 132,5. Wskaźnik ten ilustruje niekorzystną sytuację deficytu pokolenia wnuków wobec 
pokolenia dziadków. W 28 gminach województwa zanotowano sytuację korzystną, gdzie wartość 
tego wskaźnika była poniżej 100. Najniższe wartości odnotowano w tych samych gminach, 
które zostały wskazane w analizie poprzedniego wskaźnika – Kołbaskowie, Dobrej (Szczecińskiej), 
Stargardzie (gmina wiejska) i Świeszynie. Najgorszą sytuację odnotowano w gminach pasa 
nadmorskiego. 
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Mieszkania i budynki  

Według stanu w dniu 31 marca 2021 r. liczba mieszkań w województwie zachodniopomorskim 
wynosiła 691,5 tys., co stanowiło 4,5% zasobów krajowych. W ciągu dekady liczba mieszkań 
wzrosła o 12,5%. W tym samym czasie liczba budynków w województwie wzrosła o 15,5%,  
sięgając 233,6 tys. 

Tablica 2. Mieszkania i budynki  

Wyszczególnienie 
2011 2021 

w tys. 2011=100 

Mieszkania 614,4 691,5 112,5 

Budynki 202,3 233,6 115,5 

 

Liczba budynków w województwie zachodniopomorskim powiększyła się o 31,3 tys. w ciągu 
dekady. Największy wzrost bezwzględny odnotowano w powiatach polickim (o 3,9 tys. budyn-
ków), koszalińskim (o 3,5 tys.) i stargardzkim (o 3,3 tys.) oraz mieście Szczecin (o 3,4 tys.).  
Zasoby mieszkaniowe w województwie zachodniopomorskim powiększyły się w okresie mię-
dzyspisowym o 77,1 tys., a największy przyrost liczby mieszkań odnotowano w mieście Szcze-
cin (o 22,8 tys.), do poziomu 188,4 tys. W powiatach polickim, koszalińskim i stargardzkim,  
w których odnotowano znaczny wzrost liczby budynków, przyrost liczby mieszkań nie był już 
tak wysoki (odpowiednio o 5,6 tys., 5,1 tys. i 5,6 tys.).  

Wykres 4. Przyrosty liczby mieszkań według powiatów w 2021 r. 

 

 

W porównaniu z wynikami 
NSP 2011 odnotowano wzrost 
liczby mieszkań o 12,5% 
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Uwagi metodologiczne 

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 został przeprowadzony na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od 1 kwietnia do 30 września 2021 r., według stanu  
na dzień 31 marca 2021 r.  

Zakres tematyczny spisu oraz zasady jego realizacji zostały określone w ustawie z dnia  
9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U.  
z 2019 r. poz. 1775, z 2020 r. poz. 1486, z 2021 r. poz. 615, z 2021 r., poz. 1143) oraz rozporządze-
niu (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 763/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie spisów 
powszechnych ludności i mieszkań (Dz. Urz. UE L 218 z 13.8.2008, str. 14) - wraz z aktami wyko-
nawczymi. 

Zakres tematyczny był konsultowany z kluczowymi odbiorcami danych, w szczególności jed-
nostkami administracji publicznej oraz ośrodkami naukowo-badawczym, którzy wykorzystują 
dane statystyczne do realizacji swoich zadań statutowych.1  

Badanie spisowe realizowane było jako badanie pełne i swoim zakresem objęło: 

 osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach  
i innych zamieszkanych pomieszczeniach niebędących mieszkaniami, 

 osoby fizyczne niemające miejsca zamieszkania, 

 mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania oraz zamieszkane pomiesz-
czenia niebędące mieszkaniami. 

Spis nie obejmował natomiast: 

 szefów oraz cudzoziemskiego personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów 
konsularnych państw obcych, członków ich rodzin oraz innych osób korzystających  
z przywilejów i immunitetów na mocy ustaw, umów międzynarodowych lub powszechnie 
uznanych zwyczajów międzynarodowych, 

 mieszkań, budynków, obiektów oraz pomieszczeń będących własnością przedstawi-
cielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych państw obcych. 

Udział w spisie był obowiązkowy, a mieszkańcy Polski byli obowiązani do udzielania dokład-
nych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi (art. 28 p.1 ustawy o NSP). 

Źródła danych 

Zgodnie z zapisami ustawy o NSP 2021 spis ludności i mieszkań zrealizowany był metodą 
mieszaną, tj. z wykorzystaniem danych pochodzących ze źródeł administracyjnych oraz  
danych zebranych od respondentów.  

Dane objęte zakresem informacyjnym spisu zostały pozyskane od populacji podlegającej  
badaniu poprzez elektroniczny formularz spisowy i przy wykorzystaniu następujących kanałów 
zbierania danych: 

 samospis internetowy (CAWI), 

 wywiad telefoniczny realizowany na infolinii spisowej (tzw. spis na żądanie);  

 wywiad telefoniczny realizowany przez rachmistrzów spisowych (CATI); 

 wywiad bezpośredni realizowany przez rachmistrzów spisowych (CAPI), który ze względu 
na sytuację pandemiczną panującą w kraju mógł być realizowany w terminie od 21 czerwca 
do 30 września 2021 r. 

                                                           

1 Szczegółowy raport z przeprowadzonych konsultacji publicznych znajduje się na stronie 
GUS pod adresem: https://stat.gov.pl/spisy-powszechne/nsp-2021/ - dostęp: 19.04.2022 r. 

https://stat.gov.pl/spisy-powszechne/nsp-2021/
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Wybrane pojęcia i definicje spisowe 

Ludność według definicji krajowej – stali mieszkańcy Polski, w tym osoby, które przebywają 
czasowo za granicą (bez względu na okres przebywania), ale zachowały stałe zameldowanie 
w Polsce. Do ludności nie są natomiast zaliczani imigranci przebywający w Polsce czasowo. 

Wiek osób określa się liczbą lat ukończonych ustaloną poprzez porównanie pełnej daty uro-
dzenia z datą przeprowadzenia spisu (tzw. momentem krytycznym, tj. 31 marca 2021 r). 

Mieszkanie – lokal przeznaczony na stały pobyt osób, konstrukcyjnie wydzielony trwałymi 
ścianami w obrębie budynku, stanowiący zespół izb lub jedną izbę, łącznie z pomocniczymi 
(przedpokój, hol, łazienka, ustęp, garderoba, spiżarnia, schowek i inne pomieszczenia znaj-
dujące się w obrębie mieszkania, służące mieszkalnym i gospodarczym potrzebom mieszkań-
ców), wybudowany lub przebudowany do celów mieszkalnych, do którego to lokalu prowadzi 
niezależne wejście z klatki schodowej, korytarza, wspólnej sieni, ulicy, podwórza lub ogrodu 
niezależnie od tego, czy jest zamieszkane na podstawie jednego lub więcej niż jednego tytułu 
prawnego. 

Budynek - obiekt budowlany trwale związany z gruntem, posiadający fundamenty, wydzie-
lony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych (tj. ścian i przykryć), obudowany ścia-
nami ze wszystkich stron i pokryty dachem, podpiwniczony lub niepodpiwniczony wraz  
z wbudowanymi instalacjami wodociągowymi, kanalizacyjnymi, ogrzewczymi, elektrycznymi, 
gazowymi itp., a także wbudowanymi meblami, stanowiącymi normalne wyposażenie budynku. 
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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 

Ważniejsze pojęcia dostępne w słowniku 

Ludność 

Wiek 

Mieszkanie 

Budynek 
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https://stat.gov.pl/spisy-powszechne/nsp-2021/nsp-2021-wyniki-ostateczne/informacja-o-wynikach-narodowego-spisu-powszechnego-ludnosci-i-mieszkan-2021-na-poziomie-wojewodztw-powiatow-i-gmin,1,1.html
https://stat.gov.pl/spisy-powszechne/nsp-2021/nsp-2021-wyniki-ostateczne/informacja-o-wynikach-narodowego-spisu-powszechnego-ludnosci-i-mieszkan-2021-na-poziomie-wojewodztw-powiatow-i-gmin,1,1.html
https://stat.gov.pl/spisy-powszechne/nsp-2021/nsp-2021-wyniki-wstepne/narodowy-spis-powszechny-ludnosci-i-mieszkan-2021-metodologia-i-organizacja-badania-,5,2.html
https://bdl.stat.gov.pl/bdl/pomoc/stanzasilenia?active=1
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/3917,pojecie.html
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/724,pojecie.html
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/202,pojecie.html
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/26,pojecie.html
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