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INFORMACJE SYGNALNE

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

⇧ 3,6%
Wzrost liczby ludności w porównaniu 
z wynikami NSP 2011

⇧ 19,8%
Wzrost liczby mieszkań w porównaniu 
z wynikami NSP 2011

Narodowy Spis Powszechny 
Ludności i Mieszkań 2021 (NSP) 
został przeprowadzony na 
terytorium Polski w okresie 
od 1 kwietnia do 30 września 
2021 r. według stanu na dzień 
31 marca 2021 r.

Według ostatecznych wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 r. 
liczba ludności w województwie pomorskim wyniosła 2 357 320 osób i była wyższa o 3,6%  
(o 81 146 osób) w porównaniu z wynikami spisu z 2011 r. Natomiast liczba mieszkań wyniosła 
937 670, o 19,8% więcej niż w 2011 r., a liczba budynków – 342 152 (odpowiednio wzrost  
o 20,7%).

Stan i struktura demograficzna ludności

Według wyników NSP 2021 województwo pomorskie 31 marca 2021 r. zamieszkiwało 
2 357 320 osób, o 3,6% więcej niż w 2011 r. (w kraju spadek liczby ludności o 1,2%). Ludność 
województwa pomorskiego stanowiła 6,2% ludności Polski (5,9% w 2011 r.), co uplasowało 
województwo pomorskie na siódmym miejscu w kraju po województwach: mazowieckim, 
śląskim, wielkopolskim, małopolskim, dolnośląskim i łódzkim.

W ciągu dekady liczba ludności 
województwa wzrosła o 81,1 tys. 
osób

Tablica 1. Ludność według miejsca zamieszkania i płci
Stan w dniu 31 marca

Wyszczególnienie
2011 2021

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

OGÓŁEM 2 276,2 100,0 2 357,3 100,0 103,6
miasta 1 498,3 65,8 1 486,5 63,1 99,2
wieś 777,9 34,2 870,8 36,9 111,9

Mężczyźni 1 110,1 48,8 1 146,4 48,6 103,3
Kobiety 1 166,1 51,2 1 210,9 51,4 103,8

W dniu 31 marca 2021 r. w miastach województwa pomorskiego mieszkało 1 486,5 tys. osób, 
co oznacza spadek o 11,8 tys. osób w porównaniu z 2011 r. Współczynnik urbanizacji (udział 
ludności miejskiej w ogólnej liczbie ludności) wyniósł 63,1% (65,8% w 2011 r.) i był wyższy 
niż Polsce o 3,3 p.proc. Natomiast liczba mieszkańców wsi wzrosła o 92,9 tys. (o 11,9%) 
w porównaniu z wynikami NSP 2011 i wyniosła 870,8 tys. osób. Był to największy przyrost 
liczby mieszkańców wsi wśród wszystkich województw w kraju. Udział ludności wiejskiej 
(wskaźnik ruralizacji) wyniósł 36,9% (34,2% w 2011 r.) i był on niższy o 3,3 p.proc. od wartości 
dla Polski, która wyniosła 40,2% (39,2% w 2011 r.).
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Wykres 1. Ludność według płci i wieku
Stan w dniu 31 marca 
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Porównując wyniki obu spisów powszechnych struktura ludności według płci, zarówno 
w województwie jak i w kraju, nie uległa większym zmianom. W ogólnej liczbie mieszkańców 
nieznacznie przeważały kobiety. W dniu 31 marca 2021 r. w województwie pomorskim kobiety 
stanowiły 51,4%, przy czym ich udział był wyższy w miastach niż na wsi (52,4% wobec 49,7%). 
W kraju udział kobiet był niewiele wyższy niż w województwie pomorskim i wyniósł 51,7% 
(w miastach 52,7%, a na wsi 50,1%).

Porównując wyniki spisów z 2021 r. i 2011 r. w zakresie struktury ludności według wieku 
odnotowano różnice wynikające przede wszystkim z przesuwania się przez kolejne grupy 
wiekowe ludności wyżów i niżów demograficznych. W okresie międzyspisowym liczba 
dzieci (0-14 lat) oraz osób w wieku 65 lat i więcej wzrosła odpowiednio o 24,0 tys. (o 6,4%) 
i o 129,8 tys. (o 46,7%), natomiast liczba osób w wieku 15-64 lata zmniejszyła się o 72,7 tys. 
(o 4,5%).



3

Mapa 1. Zmiana liczby ludności w latach 2011-2021
Stan w dniu 31 marca 
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Tylko 8 miast wojewódzkich 
odnotowało przyrost liczby 
ludności, w tym Gdańsk, który 
uplasował się na szóstym 
miejscu (wzrost o 5,6%)

W 2021 r. w porównaniu z 2011 r. w większości powiatów województwa pomorskiego 
odnotowano spadek liczby ludności, w tym największy w Sopocie (o 14,8%), Słupsku 
(o 8,6%) i powiecie sztumskim (o 7,7%). Przyrost liczby ludności wystąpił w 7 powiatach, 
w tym największy w powiatach sąsiadujących z Trójmiastem: gdańskim (o 28,2%), kartuskim 
(o 23,4%), puckim (o 13,1%) i wejherowskim (o 12,6%).

Spośród 123 gmin województwa pomorskiego w 2021 r. spadek liczby ludności w stosunku do 
wyników NSP 2011 miał miejsce w 67 gminach, w tym w 42 gminach ubytek ludności wyniósł 
powyżej 5%, a w 12 powyżej 10%. Gminami o największym ubytku liczby ludności były gminy 
miejskie Hel (spadek o 24,0%) i Łeba (spadek o 17,3%).

Wzrost liczby ludności odnotowano w 56 gminach, w tym w 35 gminach przyrost ludności 
wyniósł powyżej 5%, a w 22 powyżej 10%. Gminami o największym przyroście liczby ludności 
były gminy wiejskie Kosakowo (89,5%) i Pruszcz Gdański (69,3%).

Jeden z największych ubytków 
liczby ludności spośród 
wszystkich gmin w Polsce miał 
miejsce w gminie miejskiej Hel  
– spadek o 24,0%

W porównaniu z 2011 r. 
najwyższy przyrost liczby 
ludności odnotowano w gminie 
wiejskiej Kosakowo (o 89,5%) 
i była to druga najwyższa 
wartość wśród wszystkich gmin 
w Polsce. W pierwszej dziesiątce 
uplasowała się również gmina 
wiejska Pruszcz Gdański 
(9. miejsce)

Mapa 2. Współczynnik feminizacji w 2021 r.
Stan w dniu 31 marca 
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Według stanu w dniu 31 marca 2021 r. współczynnik feminizacji w województwie pomorskim 
wyniósł 106 (105 w 2011 r.) i był nieznacznie niższy niż w kraju (107 w 2021 r. i 2011 r.). 
Współczynnik feminizacji zmieniał się wraz z wiekiem ludności. W 2021 r. nadwyżkę liczby 
mężczyzn odnotowano do wieku 52 lata (współczynnik wyniósł 98), a granica wieku liczebnej 
przewagi mężczyzn przesunęła się o 6 lat w stosunku do wyników NSP 2011, kiedy to 
odnotowano wyższą liczbę mężczyzn niż kobiet do wieku 46 lat. Wśród ludności powyżej 
52 roku życia na 100 mężczyzn przypadało 126 kobiet, a w najstarszych grupach wiekowych 
(powyżej 70 roku życia) odpowiednio 158.

Wśród gmin województwa pomorskiego w 2021 r. współczynnik feminizacji wynoszący 
powyżej 100 odnotowano w 51 gminach (49 w 2011 r.), w tym najwyższy w Sopocie (118) 
i Słupsku (114), a poniżej 100 w 63 gminach (65 w 2011 r.), w tym najniższy w gminach 
wiejskich Gniewino (92) i Lipusz (93). W 9 gminach (analogicznie jak w 2011 r.) wskaźnik 
wyniósł 100.

Mapa 3. Gęstość zaludnienia w 2021 r.
Stan w dniu 31 marca 
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W 2021 r. gęstość zaludnienia województwa, tj. liczba osób przypadających na 1 km2 
powierzchni, wyniosła 129 osób, o 5 osób więcej niż w 2011 r. (w kraju odpowiednio 
122 osoby, o 1 osobę mniej). W miastach gęstość zaludnienia zwiększyła się o 39 osób do 
1 387, natomiast na wsi na 1 km2 powierzchni przypadało 50 osób (o 5 więcej).

W 2021 r. powiatami o największej gęstości zaludnienia były Słupsk (2 032 osoby na km2; 
w 2011 r. – 2 222) i Sopot (1 908 osób na 1 km2; w 2011 r. – 2 239). Najmniejszą gęstość 
zaludnienia natomiast odnotowano w powiecie człuchowskim (34 osoby na 1 km2; w 2011 r. 
– 37) i bytowskim (35 osób na 1 km2; w 2011 r. – 36).

Wśród gmin województwa pomorskiego gęstość zaludnienia w 2021 r. wahała się od 10 
w Krynicy Morskiej (12 w 2011 r.) do 2 591 w gminie miejskiej Tczew (2 721 w 2011 r.).
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Wykres 2. Ludność według ekonomicznych grup wieku
Stan w dniu 31 marca 
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Wyniki NSP 2021 wskazują na duże zmiany w strukturze ludności według ekonomicznych 
grup wieku. W wyniku niekorzystnych zmian demograficznych zmniejszył się udział ludności 
w wieku przedprodukcyjnym. W dniu 31 marca 2021 r. udział osób w wieku 0-17 lat w ogólnej 
liczbie ludności województwa pomorskiego wyniósł 19,8% (20,0% w 2011 r.). Mimo spadku 
był to najwyższy udział w kraju, gdzie wskaźnik wyniósł średnio 18,4%.

W stosunku do 2011 r. zmniejszyła się zarówno liczba (o 64,5 tys. osób), jak i udział  
(o 5,0 p.proc. do 59,6%) ludności w wieku produkcyjnym. Przy czym odnotowano większy 
spadek udziału osób w wieku produkcyjnym mobilnym w ogólnej liczbie ludności  
(o 2,5 p.proc.) niż udziału osób w wieku produkcyjnym niemobilnym (o 2,4 p.proc.). W kraju 
również zmniejszył się udział ludności w wieku produkcyjnym (z 64,4% do 59,3%).

Wyraźnie zwiększyła się liczba (o 135,0 tys. osób) i udział ludności w wieku poprodukcyjnym 
– z 15,5% w 2011 r. do 20,7% w 2021 r. (o 5,2 p.proc.). Po województwie małopolskim (20,6%) 
była to druga najmniejsza wartość w kraju, gdzie udział wyniósł 22,3% (16,9% w 2011 r.).

Mapa 4. Udział osób w wieku 65 lat i więcej w ogólnej liczbie ludności w 2021 r.
Stan w dniu 31 marca 

25,1 – 28,2 
22,1 –  25,0 
19,1 –  22,0 
16,1 – 19,0 

(w nawiasach podano
liczbę gmin)

(2)
(3)

(10)
(26)

13,1 – 16,0 (47)
9,6 – 13,0 (35)

Pomorskie = 17,3% 

12,6

W %

Zmiana w porównaniu 
z 2011 r. w p.proc.

8,0 Pomorskie = 5,1
4,0
0,0



6

Analiza wyników NSP 2011 i 2021 pozwala zaobserwować szybki proces starzenia się 
ludności, który obecnie ma miejsce w całym kraju. 

Liczba ludności w wieku 65 lat i więcej wzrosła zarówno w województwie pomorskim, jak 
i w kraju. W dniu 31 marca 2021 r. w województwie pomorskim wyniosła 407,9 tys. osób, 
o 46,7% więcej niż w 2011 r. Natomiast w kraju wzrost był niższy i wyniósł 35,5%.

Zmiany liczby ludności w wieku 65 lat i więcej wpłynęły na wysokość współczynnika 
starości demograficznej (udziału osób w wieku 65 lat i więcej w ogólnej liczbie ludności), 
który w województwie pomorskim wyniósł 17,3%. Była to najniższa wartość w kraju (razem 
z województwami małopolskim i wielkopolskim). W Polsce wskaźnik ten był wyższy i w 2021 r. 
osiągnął wartość 18,6%. W porównaniu z wynikami NSP 2011, zarówno w województwie 
pomorskim jak i w kraju, odnotowano wzrost współczynnika starości demograficznej  
o 5,1 p.proc.

W 2011 r. wyższy niż 20% udział osób w wieku 65 lat i więcej odnotowano tylko w Sopocie 
– 20,7%. Natomiast w 2021 r. liczba gmin z udziałem osób starszych przekraczającym 20% 
wyniosła 11, w tym najwyższy wskaźnik odnotowano również w Sopocie (28,2%). Warto 
zaznaczyć, że w 2011 r. w 65 gminach województwa pomorskiego udział osób w wieku 65 lat 
i więcej nie przekraczał 10%. Najniższy współczynnik starości demograficznej wystąpił 
w gminie miejskiej Reda – 6,4%. Dziesięć lat później pozostały tylko 2 takie gminy – gmina 
wiejska Luzino (9,6%) oraz gmina wiejska Wejherowo (9,9%).

W 2011 r. wspóczynnik 
starości demograficznej 
w województwie pomorskim był 
najniższy w kraju (podobnie jak 
w województwie małopolskim 
i wielkopolskim)

Najniższy udział osób w wieku 
65 lat i więcej w 2021 r. 
odnotowano w gminach 
wiejskich Luzino (9,6%) 
i Wejherowo (9,9%), a najwyższy 
w Sopocie (28,2%)

Mapa 5. Osoby w wieku 65 lat i więcej przypadające na 100 osób w wieku 0-14 lat w 2021 r.
 Stan w dniu 31 marca 
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Oprócz zmian w strukturze ludności w najstarszych grupach wieku (65 lat i więcej) 
istotne są również zmiany wśród ludności w najmłodszej grupie wieku (0-14 lat). 
Miernikiem pokazującym relacje między tymi grupami jest indeks starości, czyli liczba 
osób w wieku 65 lat i więcej przypadająca na 100 osób w wieku 0-14 lat (liczba dziadków 
na 100 wnuczków). Według wyników NSP 2011, zarówno w województwie pomorskim, 
jak i w kraju, liczba osób w wieku 0-14 lat była wyższa niż liczba osób w wieku 65 lat 
i więcej. Natomiast w 2021 r. sytuacja była odwrotna – przeważała grupa osób starszych 
nad najmłodszymi. W związku z tym nastąpił wzrost indeksu starości – w województwie 
pomorskim z 75 osób do 103, a w Polsce z 90 do 119. Pomimo niekorzystnych zmian wskaźnik 
w województwie pomorskim w 2021 r. był najniższy w kraju.

W 2011 r. indeks starości wynoszący 100 i więcej osób odnotowano tylko w miastach na 
prawach powiatu, w tym najwyższy w Sopocie (210 osób). W 2021 r. gmin ze wskaźnikiem 
wynoszącym 100 i więcej osób było 37, w tym najwyższa wartość wystąpiła w Sopocie 
(256 osób), a najniższa w gminie Sierakowice (40 osób).

Pomimo niekorzystnych zmian 
w strukturze wieku ludności, 
indeks starości w województwie 
pomorskim w 2021 r. był 
najniższy w kraju
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Mieszkania i budynki

Według ostatecznych wyników NSP 2021 na terenie województwa pomorskiego odnotowano 
937 670 mieszkań, a ich liczba w porównaniu z wynikami NSP 2011 zwiększyła się o 19,8%. 
Natomiast liczba budynków wyniosła 342 152 (wzrost o 20,7%).

Tablica 2. Mieszkania i budynki
Stan w dniu 31 marca

Wyszczególnienie 2011 2021 2011=100

Mieszkania 782 745 937 670 119,8
Budynki 283 570 342 152 120,7

Najwyższy wzrost liczby 
mieszkań w porównaniu 
z wynikami NSP 2011 
odnotowano w województwie 
pomorskim, co uplasowało je 
na pierwszym miejscu w kraju 

W porównaniu z 2011 r. wzrost liczby mieszkań odnotowano we wszystkich powiatach, w tym 
największy w gdańskim (o 47,0%), kartuskim (o 40,0%) i puckim (o 34,7%), a najmniejszy 
w Sopocie (o 4,3%), powiecie sztumskim (o 6,0%) i w powiecie nowodworskim (o 8,2%).

Natomiast spośród 123 gmin województwa pomorskiego wzrost liczby mieszkań odnotowano 
w blisko 95% gmin, a największy w gminach wiejskich Kosakowo (wzrost o 150,8%) i Pruszcz 
Gdański (wzrost o 89,0%) oraz w gminie miejsko-wiejskiej Żukowo (wzrost o 88,1%), 
natomiast spadek liczby mieszkań odnotowano m.in. w gminach wiejskich Osiek, Kaliska
i Stary Dzierzgoń.

Wykres 3. Mieszkania według powiatów
Stan w dniu 31 marca 
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Spośród wszystkich gmin 
w kraju o największym 
przyroście liczby mieszkań 
w porównaniu z 2011 r. 
w pierwszej dziesiątce 
uplasowały się aż 3 gminy 
z województwa pomorskiego: 
gmina wiejska Kosakowo 
(1. miejsce), gmina wiejska 
Pruszcz Gdański (5. miejsce) 
oraz gmina miejsko-wiejska 
Żukowo (8. miejsce).
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Mapa 6. Zmiana liczby mieszkań w latach 2011-2021
 Stan w dniu 31 marca 
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W porównaniu z wynikami NSP 2011 liczba budynków w województwie pomorskim wzrosła 
o 20,7% i wyniosła 342 152. Analogicznie, jak w przypadku mieszkań, również liczba 
budynków wzrosła we wszystkich powiatach. Największy wzrost liczby budynków odnotowano 
w powiatach: gdańskim (o 41,8%), kartuskim (o 40,7%) oraz puckim (o 30,4%), a najmniejszy 
w miastach na prawach powiatu Sopocie (o 0,6%) oraz w Gdyni (o 4,7%).

Blisko 98% gmin leżących na terenie województwa pomorskiego odnotowało wzrost liczby 
budynków, w tym największy w gminach wiejskich: Żukowo (o 73,5%), Kosakowo (o 69,4%) 
oraz Pruszcz Gdański (o 65,0%).

Wykres 4. Budynki według powiatów
Stan w dniu 31 marca 
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Uwaga. Dane posortowane według malejącej liczby budynków w 2021 r.
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Mapa 7. Zmiana liczby budynków w latach 2011-2021
 Stan w dniu 31 marca 
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Dyrektor Jerzy Auksztol
Tel.: 58 76 83 130

Rozpowszechnianie:
Pomorski Ośrodek Badań Regionalnych
Tel.: 58 76 83 210
e-mail: A.Sarnowska@stat.gov.pl

www.gdansk.stat.gov.pl @Gdansk_STAT
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@urzadstatystycznywgdansku
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Powiązane opracowania

Informacje o wynikach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021

Temat dostępny w bazach danych

Bank Danych Lokalnych - Narodowe Spisy Powszechne

Ważniejsze pojęcia dostępne w słowniku

Ludność
Wiek przedprodukcyjny
Wiek produkcyjny
Wiek poprodukcyjny
Gestość zaludnienia
Współczynnik feminizacji
Współczynnik starości demograficznej
Indeks starości
Mieszkanie
Budynek
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