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INFORMACJE SYGNALNE 

06.12.2022 r. Stan i struktura demograficzno-społeczna ludności 
w województwie małopolskim – wyniki wstępne 
NSP 2021  

Opracowanie stanowi rozszerzenie zakresu danych opublikowanych w pierwszej informacji 
sygnalnej województwa (z 27 września 2022 r.) o nowe (wstępne) informacje (w tym 
w podziale na powiaty) w zakresie: ludności według stanu cywilnego, kraju urodzenia oraz 
charakterystyki demograficzno-społecznej (osoby według poziomu wykształcenia, osoby 
niepełnosprawne). W niniejszym opracowaniu przedstawiono również dane na temat 
gospodarstw domowych oraz cudzoziemców. 

Ludność według cech społecznych 

Ludność według stanu cywilnego 

Wstępne wyniki spisu 2021 pozwoliły na porównanie zmian w strukturze ludności według 
stanu cywilnego w stosunku do NSP 2011. Podobnie jak w kraju, najbardziej liczną grupą 
wśród osób w wieku 15 lat i więcej były osoby pozostające w związku małżeńskim, które sta-
nowiły ponad połowę tej populacji ‒ 56,1% (Polska – 54,0%), w porównaniu z 2011 r. noto-
wano spadek udziału tych osób w ogólnej liczbie ludności o 0,7 p. proc. 

Kolejną grupą (której udział w stosunku do 2011 r. nie uległ istotnej zmianie) byli kawalero-
wie i panny, stanowiący 30,2% (Polska – 29,1%) badanej populacji (NSP 2011 – 30,6%). Struk-
turę uzupełnili wdowcy i wdowy, którzy stanowili 7,7% (Polska – 8,5%) wobec 8,9% (NSP 2011) 
oraz osoby rozwiedzione, których udział wzrósł o 2,3 p. proc. i wyniósł 5,7% (Polska – 7,6%). 

W porównaniu z NSP 2011 
notowano spadek udziału 
osób pozostających 
w związkach małżeńskich 
w ogólnej liczbie ludności 
o 0,7 p. proc., a wzrost 
rozwiedzionych o 2,3 p. proc. 

Tablica 1. Ludność w wieku 15 lat i więcej według stanu cywilnego 

Stan w dniu 31 marca 

Wyszczególnienie 
2011 2021 

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

Ogółem 2801,5  100,0  2869,5  100,0  102,4  

Kawalerowie, panny 856,5  30,6  867,5  30,2  101,3  

Żonaci, zamężne 1590,1  56,8  1608,7  56,1  101,2  

 

 44,0% 
Wzrost liczby ludności 
z wykształceniem wyższym 
w porównaniu z wynikami NSP 2011 

 2,8% 
Wzrost liczby ludności 
w porównaniu z wynikami 
NSP 2011 
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Tablica 1. Ludność w wieku 15 lat i więcej według stanu cywilnego (dok.) 

Stan w dniu 31 marca 

Wyszczególnienie 
2011 2021 

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

Wdowcy, wdowy 248,7  8,9  222,0  7,7  89,3  

Rozwiedzeni, rozwiedzione 94,5  3,4  162,4  5,7  171,9  

Nieustalony 11,7  0,3  8,9  0,3  76,1 

Struktura ludności według stanu cywilnego i płci jest zróżnicowana w zależności od miejsca 
zamieszkania. Odsetek panien w miastach był większy niż na wsi (54,7% wobec 45,3%). Kawa-
lerowie stanowili mniejszy odsetek w miastach (48,4%) niż na wsi (51,6%). Mieszkańcy wsi 
więcej niż mieszkańcy miast pozostawali w związku małżeńskim (odpowiednio kobiety – 
53,5%, mężczyźni – 54,5%). Wdowy mieszkające na wsi stanowiły 51,1% wobec 48,9% w mia-
stach, a wdowcy 51,4% w miastach wobec 48,6% na obszarach wiejskich. Więcej decyzji o roz-
wodzie podejmowano w miastach; odsetek mieszkających w miastach rozwiedzionych kobiet 
wyniósł 69,6%, a rozwiedzionych mężczyzn – 64,1%.  

Wykres 1. Ludność w wieku 15 lat i więcej według płci, stanu cywilnego oraz miejsca 
zamieszkania w 2021 r.  

Stan w dniu 31 marca 
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Pod względem liczby ludności według stanu cywilnego, w powiatach województwa małopol-
skiego obserwuje się znaczne zróżnicowanie. Wśród kawalerów i panien, wyższe udziały 
w ogólnej liczbie ludności 15 lat i więcej od przeciętnej w województwie małopolskim (30,2%) 
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osiągnęło 7 powiatów, z tego najwyższy udział zanotowano w Krakowie (34,7%). W grupie żo-
natych i zamężnych wyższe udziały od przeciętnej wojewódzkiej (56,1%) wystąpiły w 18 po-
wiatach, a najwyższy w powiecie wielickim (60,0%). Udział osób owdowiałych w ogólnej licz-
bie ludności w wieku 15 lat i więcej był wyższy od wojewódzkiego (7,7%) w 14 powiatach, 
w tym najwyższy w powiecie miechowskim (10,6%). 

Rozwiedzeni i rozwiedzione stanowiły w województwie małopolskim 5,7% ogółu ludności 
15 lat i więcej. Wyższe udziały zanotowano w 8 powiatach, przy czym najwyższy w Tarnowie 
(9,2%). Stan cywilny nieustalony stanowił 0,3% w województwie małopolskim. W Krakowie 
i powiecie tatrzańskim zanotowano wyższe wartości od średniej w województwie, tj. odpo-
wiednio 0,9% i 0,4%. Poniżej przeciętnej w województwie – w 5 powiatach: krakowskim 
i oświęcimskim (po 0,2%); myślenickim, nowosądeckim i tarnowskim (po 0,1%). W Nowym Są-
czu i w powiecie nowotarskim udział wyniósł, podobnie jak w województwie, 0,3%. W pozo-
stałych powiatach nie notowano statusu – nieustalony.  

Mapa 1. Ludność w wieku 15 lat i więcej według stanu cywilnego według powiatów w 2021 r. 

Stan w dniu 31 marca 
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Ludność według kraju urodzenia1 oraz kraju obywatelstwa 

Wstępne wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 wykazały, 
że 98,2% (Polska – 98,0%) stałych mieszkańców województwa małopolskiego wskazało Polskę 
jako kraj swego urodzenia, 1,7% (Polska – 2,0%) urodziło się poza obecnymi granicami kraju, 
natomiast 1,1 tys. osób nie podało kraju urodzenia (Polska – 17,0 tys.). Dla porównania 
w NSP 2011 osoby urodzone w Polsce stanowiły 99,0% ogólnej liczby ludności, a urodzeni 
w innym kraju – 0,9%. W województwie małopolskim udział ludności urodzonej w innym kraju 
w porównaniu z NSP 2011 wzrósł o 0,8 p. proc. (w Polsce o 0,2 p. proc.) i wyniósł 1,7%. 

  

                                                           

98,2% mieszkańców 
województwa małopolskiego 
urodziło się w Polsce, a 1,7% 
wskazało inny kraj urodzenia 

1 Ze względu na elektroniczną technikę zaokrągleń, w niektórych przypadkach sumy składni-
ków w tablicach mogą różnić się od podanych wielkości ogółem. 
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Tablica 2. Ludność według kraju urodzenia 

Stan w dniu 31 marca 

Kraj urodzenia 
2011 2021 

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

Ogółem 3337,5  100,0  3432,3  100,0  102,8  

Polska 3305,0  99,0  3371,6  98,2  102,0  

Inny kraj 31,4  0,9  59,6  1,7  189,8  

Nieustalony 1,0  0,0  1,1  0,0  110,0 

Zarówno wśród urodzonych w Polsce, jak i za granicą dominowały kobiety (odpowiednio 
51,5% i 51,2%). Podobnie było w 2011 r., odsetek kobiet urodzonych w Polsce był zbliżony 
(51,4%), a urodzonych za granicą o blisko 3 p. proc. większy (53,9%). 

Wstępne wyniki spisu z 2021 r. wykazały, że wśród stałych mieszkańców województwa mało-
polskiego 99,7% (3423,6 tys.) stanowili obywatele Rzeczypospolitej Polskiej (kraj – 99,7%) 
i w porównaniu z 2011 r. ich udział pozostał na podobnym poziomie. 

Tablica 3. Ludność według miejsca urodzenia i płci w 2021 r.  

Stan w dniu 31 marca 

Wyszczególnienie 
Urodzeni w Polsce Urodzeni za granicą 

w tys. w % w tys. w % 

Ogółem 3371,6  100,0  59,6  100,0  

Mężczyźni 1635,6  48,5  29,1  48,8  

Kobiety 1735,9  51,5  30,6  51,2  

99,7% mieszkańców 
województwa małopolskiego 
to obywatele Polski, 
a 0,3% – cudzoziemcy  

Liczba osób z obywatelstwem niepolskim (zgodnie z definicją – cudzoziemiec)2 wyniosła 
8,6 tys. (0,3%), co oznacza dwukrotny wzrost w porównaniu z 2011 r. W obu spisach mężczyźni 
stanowili większość (NSP 2021 – 54,7%, NSP 2011 – 55,1%), a kobiety – odpowiednio pozostałe 
45,3% i 44,9%. 

                                                           
2 W uzupełnieniu niniejszego opracowania w części Cudzoziemcy w województwie zaprezen-
towano wyniki cudzoziemców bez względu na okres przebywania. 
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Wykres 2. Struktura osób z obywatelstwem niepolskim (cudzoziemców) przebywających 
w województwie małopolskim według płci 

Stan w dniu 31 marca 
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W województwie małopolskim odnotowano 1,7 tys. osób z obywatelstwem krajów Unii Euro-
pejskiej, ponadto z pozostałych krajów Europy – 5,7 tys. i z Azji – 0,7 tys. Pozostali cudzo-
ziemcy przybyli do województwa z: Ameryki Północnej i Środkowej (0,2 tys.), Afryki (0,2 tys.), 
Ameryki Południowej (0,1 tys. osób). 

W porównaniu z poprzednim spisem, zaobserwowano wzrost udziału osób z obywatelstwem 
niepolskim w trzech grupach wiekowych: 0–9 lat (o 3,3 p. proc.), 10–19 (o 2,7 p. proc.) i 20–29 
(o 6,3 p. proc.). W pozostałych przedziałach wieku wystąpił spadek, najwyższy – o ponad 
5 p. proc. wśród osób w wieku 50–59 lat. 

Wykres 3. Struktura osób z obywatelstwem niepolskim (cudzoziemców) przebywających 
w województwie małopolskim według grup wieku  

Stan w dniu 31 marca 
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Spośród powiatów, najwięcej mieszkańców z obywatelstwem niepolskim notowano w Krako-
wie, a w dalszej kolejności w powiecie krakowskim (odpowiednio 5,9 tys. i 0,6 tys.). 

Ubytek i przyrost ludności 

Według ostatecznych wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 r. 
ludność w województwie małopolskim liczyła 3432,3 tys. osób (51,5% populacji stanowiły ko-
biety, a 48,5% mężczyźni) czyli 9,0% ludności Polski. W porównaniu z wynikami spisu z 2011 r. 
liczba ludności wzrosła o 2,8% (Polska – spadek o 1,2%). 

Ludność miejska stanowiła 48,0% ogółu ludności, na wsi mieszkało 52,0% (NSP 2011 – udziały 
wynosiły odpowiednio – 49,2% i 50,8%). W porównaniu z NSP 2011 najbardziej, tj. o ponad 5% 
wzrosła liczba ludności na terenach wiejskich. 

W porównaniu z NSP 2011, 
najbardziej – o ponad 5% 
wzrosła liczba ludności na 
wsi 
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Mapa 2. Przyrosty/ubytki liczby ludności miejskiej i wiejskiej według powiatów w 2021 r. 
w porównaniu z 2011 r.  

Stan w dniu 31 marca 
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Największym powiatem pod względem liczby ludności (NSP 2021) było miasto na prawach po-
wiatu Kraków liczące 800,7 tys. mieszkańców, co stanowiło 23,3% ogólnej liczby ludności wo-
jewództwa. W stosunku do poprzedniego spisu odnotowano tam największy przyrost liczby 
ludności, tj. o 43,0 tys. osób. Drugim pod względem ludności był powiat krakowski, w którym 
mieszkało 296,6 tys. osób (8,6% ogólnej liczby ludności), a w porównaniu z NSP 2011 liczba 
ludności wzrosła o blisko 37 tys. osób. Do pozostałych powiatów, w których w okresie mię-
dzyspisowym liczba ludności wzrosła zaliczono: wielicki – wzrost o 25,1 tys. mieszkańców, my-
ślenicki (o 7,4 tys.), nowosądecki (o 6,8 tys.), limanowski (o 4,4 tys.), bocheński (o 3,4 tys.), no-
wotarski (o 2,6 tys.), tarnowski i wadowicki (po 0,6 tys.). 

Powiatem o najmniejszej liczbie ludności był powiat proszowicki liczący 42,7 tys. ludności, tj. 
1,2% ogólnej liczby mieszkańców województwa. W porównaniu z NSP 2011 liczba ludności 
tego powiatu obniżyła się o 1,2 tys. osób. 

Do pozostałych powiatów, w których notowano spadek liczby mieszkańców w okresach mie-
dzyspisowych należały: Tarnów (o 7,8 tys.), chrzanowski (o 6,5 tys.), olkuski (o 6,2 tys.), oświę-
cimski (o 4,0 tys.), Nowy Sącz (o 3,0 tys.), miechowski (o 2,8 tys.), gorlicki (o 2,3 tys.), dąbrow-
ski (o 1,3 tys.), suski (o 0,5 tys.), tatrzański (o 0,4 tys.) oraz (minimalną różnicą 2 osób) powiat 
brzeski. 

Współczynnik starości demograficznej 

Wyniki narodowych spisów powszechnych umożliwiają ocenę społeczeństwa w aspekcie 
wieku, w tym starzenia się ludności. Udział liczby osób w wieku 65 lat i więcej w ogólnej licz-
bie ludności według NSP 2021 wyniósł w województwie małopolskim 17,3% (Polska – 18,6%) 
i był o blisko 4 p. proc. wyższy w porównaniu z NSP 2011. 

Współczynnik starości 
demograficznej wyniósł 
17,3% 
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Mapa 3. Współczynnik starości demograficznej według powiatów w 2021 r. 

Stan w dniu 31 marca 
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Według NSP 2021 wartości powyżej średniej w województwie osiągnęło 10 powiatów, przy 
czym najwyższą odnotowano w Tarnowie (22,2%). Natomiast najniższy udział osób starszych 
(65 lat i więcej) w ogólnej liczbie ludności notowano w powiecie nowosądeckim (13,6%). 

Indeks starości 

Kolejnym wskaźnikiem starzenia się społeczeństwa jest jego ocena pod względem relacji po-
koleniowej dziadków i wnuczków, czyli liczba osób w wieku 65 i więcej lat przypadająca na 
100 osób w wieku 0–14 lat. 

Według NSP 2021 indeks starości zwany także wskaźnikiem starości wyniósł 105 osób w wieku 
65 lat i więcej na 100 dzieci w wieku 0–14 lat (średnio na 100 potencjalnych wnuków przypadało 
105 dziadków i babć), tj. o 20 osób więcej w porównaniu z NSP 2011 (w Polsce indeks starości 
wyniósł 119 osób). 

W połowie spośród 22 powiatów w województwie małopolskim wskaźnik starości osiągnął war-
tość poniżej 100 osób (więcej dzieci niż osób starszych). Najniższą jego wartość zaobserwo-
wano w powiecie limanowskim – 68 osób. 

Indeks starości 
demograficznej wyniósł 
105 osób 

Mapa 4. Indeks starości według powiatów w 2021 r.  

Stan w dniu 31 marca 
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Drugą połowę stanowiły powiaty, w których wartość wskaźnika starości przekroczyła 100 osób, 
przy czym najwyższa była w Tarnowie (170 osób). Dla porównania według NSP 2011 wskaźnik 
starości powyżej 100 osób wystąpił tylko w 5 powiatach. 

Charakterystyka osób niepełnosprawnych 

Według wstępnych danych NSP 2021 dotyczących osób niepełnosprawnych w województwie 
małopolskim notowano 473,1 tys. Stanowili oni 13,8% ogólnej spisanej liczby ludności (w Pol-
sce – 14,3%). W porównaniu z NSP 2011 liczba osób niepełnosprawnych wzrosła o 20,0% (w 
Polsce – o 16,0%). 

Według wstępnych wyników 
NSP 2021 w porównaniu 
z NSP 2011 liczba osób 
niepełnosprawnych wzrosła 
o 20,0% 

Tablica 4. Osoby niepełnosprawne według płci i kategorii niepełnosprawności  

Stan w dniu 31 marca 

Wyszczególnienie 
2011 2021 

w tys. 2011=100 

Osoby niepełnosprawne ogółem 394,3 473,1 120,0 

Mężczyźni 177,1 211,0 119,1 

Kobiety 217,2 262,1 120,7 

Liczba niepełnosprawnych na 1000 ludności 118,1 137,8 . 

Według kategorii niepełnosprawności:    

Niepełnosprawne prawnie 283,8 298,3 105,1 

Mężczyźni 131,5 139,1 105,8 

Kobiety 152,3 159,2 104,5 

Niepełnosprawne biologicznie 110,5 174,7 158,1 

Mężczyźni 45,7 71,8 157,1 

Kobiety 64,8 102,9 158,8 

Udział niepełnosprawnych kobiet w ogólnej liczbie osób niepełnosprawnych wynosił 55,4% 
i był wyższy o 0,5 p. proc. od analogicznego udziału w kraju. Na 1000 ludności przypadało bli-
sko 138 osób niepełnosprawnych, tj. o 20 osób więcej niż według NSP 2011. 
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Wykres 4. Osoby niepełnosprawne według kategorii niepełnosprawności  

Stan w dniu 31 marca 
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Podobnie jak w kraju, osoby niepełnosprawne prawnie w ogólnej liczbie osób niepełno-
sprawnych stanowiły większość. W województwie było 298,3 tys. takich osób, a ich udział wy-
niósł 63,1% (Polska – 63,7%). W porównaniu z poprzednim spisem ich liczba wzrosła o 5,1%. 
Według NSP 2021 w tej kategorii niepełnosprawności było o 14,5% więcej kobiet niż męż-
czyzn. 

Drugą kategorię niepełnosprawności stanowiły osoby niepełnosprawne biologicznie. W woje-
wództwie było 174,7 tys. takich osób. Ich udział w ogólnej liczbie osób niepełnosprawnych 
wyniósł 36,9% (Polska – 36,3%). W porównaniu z NSP 2011 liczba tych osób wzrosła o 58,1%. 
Według NSP 2021 w tej kategorii niepełnosprawności było o 43,3% więcej kobiet niż męż-
czyzn. 

W porównaniu z NSP 2011 
o 5,1% wzrosła liczba osób 
niepełnosprawnych 
prawnie, a o 58,1% 
niepełnosprawnych 
biologicznie 

Ludność według poziomu wykształcenia 

Według wstępnych danych NSP 2021 liczba ludności województwa małopolskiego w wieku 
13 lat i więcej, dla której ustalany był poziom wykształcenia wynosiła 2940,7 tys. osób i była 
większa o 2,2% w porównaniu z wynikami spisu z 2011 r. (Polska – spadek o 1,9%). 

W porównaniu z NSP 2011 zanotowano wzrost liczby osób z wykształceniem wyższym 
(o 44,0%) oraz średnim i policealnym ogółem – o ponad 4%. Jednocześnie zaobserwowano 
spadek liczby osób z wykształceniem zasadniczym zawodowym (o 6,2%), gimnazjalnym 
(46,2%) i podstawowym ukończonym (39,3%). 

Według wstępnych NSP 2021 
w porównaniu z NSP 2011 
liczba osób z wykształceniem 
wyższym wzrosła o 44,0% 

Tablica 5. Ludność w wieku 13 lat i więcej według poziomu wykształcenia  

Stan w dniu 31 marca 

Wyszczególnienie 
2011 2021 

w tys. 2011=100 

Ogółem 2877,3 2940,7 102,2 

w tym    

Wyższea   497,6 716,4 144,0 

Średnieb  892,1 930,9 104,3 

w tym    

średnie zawodowe 482,5 536,8 111,3 
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Tablica 5. Ludność w wieku 13 lat i więcej według poziomu wykształcenia (dok.) 

Stan w dniu 31 marca 

Wyszczególnienie 
2011 2021 

w tys. 2011=100 

Zasadnicze 
zawodowe/branżowe 656,0 615,6 93,8 

Gimnazjalne  143,7 77,3 53,8 

Podstawowe ukończone 491,5 298,4 60,7 

Podstawowe nieukończone 
i bez wykształcenia 
szkolnego 32,9 84,2 255,9 

a Łącznie z osobami posiadającymi dyplom kolegium. b Łącznie z osobami z wykształceniem policealnym.  

Struktura ludności według poziomu wykształcenia różni się w zależności od płci. Przykła-
dowo, według NSP 2021 wśród ogółu mężczyzn 19,9% ukończyło szkoły wyższe, natomiast 
udział kobiet z wykształceniem wyższym wyniósł 28,5%. 

Tablica 6. Ludność w wieku 13 lat i więcej według poziomu wykształcenia i płci w 2021 r.  

Stan w dniu 31 marca 

Wyszczególnienie 
Mężczyźni Kobiety 

w tys. 

Ogółem 1412,3 1528,4 

w tym   

Wyższea 281,2 435,2 

Średnieb 430,4 500,5 

Zasadnicze zawodowe/branżowe 373,2 242,4 

Gimnazjalne 43,7 33,6 

Podstawowe ukończone 131,8 166,6 

Podstawowe nieukończone i bez 
wykształcenia szkolnego 42,2 42,1 

a Łącznie z osobami posiadającymi dyplom kolegium. b Łącznie z osobami z wykształceniem policealnym. 

Czynnikiem różnicującym strukturę ludności według poziomu wykształcenia jest również 
miejsce zamieszkania. Zgodnie z NSP 2021 najczęściej ludność zarówno w miastach, jak i na 
obszarach wiejskich miała wykształcenie średnie, odpowiednio 32,6% i 30,8%. 

Wykształcenie wyższe w miastach posiadało 32,4% mieszkańców. Analogiczny udział wśród 
mieszkańców wsi był niższy i wyniósł 16,6%.  
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Wstępne wyniki spisu wykazały znaczną różnicę pomiędzy miastem a wsią, dotyczącą osób 
z wykształceniem zasadniczym zawodowym (odpowiednio 14,8% i 26,9% udziału w strukturze 
ludności). 

Mapa 5. Poziom wykształcenia ludności w wieku 13 lat i więcej według powiatów w 2021 r. 

Stan w dniu 31 marca 
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Wstępne wyniki NSP 2021 wskazują na zróżnicowanie regionalne poziomu wykształcenia lud-
ności. Wyższe udziały mieszkańców z wykształceniem wyższym w ogólnej liczbie ludności 
13 lat i więcej, większe od średniej wojewódzkiej (24,4%) wystąpiły w 5 powiatach, tj. w: Kra-
kowie (41,6%), Nowym Sączu (26,1%), powiecie wielickim (25,8%), Tarnowie (25,7%) i powiecie 
krakowskim (25,1%).  

Z kolei udział osób z wykształceniem średnim i policealnym wyższy od przeciętnego w woje-
wództwie (31,7%) obserwowano w 13 powiatach, w tym najwyższy (37,4%) w powiecie olku-
skim. 

W województwie małopolskim udział osób, które zadeklarowały ukończony poziom wykształ-
cenia – gimnazjalny wyniósł 2,6%. Wyższe udziały od średniej w województwie notowano 
w 17 powiatach, w tym najwyższy w powiecie nowotarskim (3,3%). 

Odsetek mieszkańców z wykształceniem zasadniczym zawodowym/branżowym przewyższa-
jący średnią dla województwa (20,9%) wykazało 17 powiatów, w tym najwyższy – powiat wa-
dowicki (29,4%). Łączny udział osób z wykształceniem podstawowym ukończonym, podstawo-
wym nieukończonym i bez wykształcenia szkolnego w ogólnej liczbie ludności 13 lat i więcej 
wyniósł 13,0%. Ponad połowa powiatów cechowała się odsetkiem wyższym od przeciętnej 
wojewódzkiej. Poniżej przeciętnej znalazło się 5 powiatów: oświęcimski (12,9%), wielicki 
(11,9%), Tarnów (9,2%), Nowy Sącz (8,9%) i Kraków (7,4%). 

Gospodarstwa domowe 

Wstępne wyniki NSP 2021 wykazały, że w województwie małopolskim było 1027,3 tys. gospo-
darstw domowych (w Polsce 12535,8 tys.). W gospodarstwach domowych liczba ludności wy-
nosiła 3377,6 tys. osób, a przeciętna liczba osób w gospodarstwie to 3,29. Biorąc pod uwagę 
gospodarstwa domowe według liczby osób, najwięcej było gospodarstw 5 i więcej osób 

Najwięcej było gospodarstw 
domowych 5 i więcej osób, 
które stanowiły 22,8% 
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(234,8 tys.), które stanowiły 22,8% ogólnej liczby spisanych gospodarstw domowych. Przewyż-
szały one liczebnie gospodarstwa domowe 2–osobowe – 222,9 tys. (21,7%), 1–osobowe – 
211,3 tys. (20,6%), 3–osobowe – 182,1 tys. (17,7%) i 4–osobowe – 176,2 tys. (17,2%). 

Wykres 5. Gospodarstwa domowe według liczby osób w 2021 r. 

Stan w dniu 31 marca 
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W miastach ogólna liczba gospodarstw domowych wyniosła 593,8 tys. i była wyższa niż na wsi 
o 37,0%. Pod względem liczby osób w gospodarstwach domowych, znacznie więcej gospo-
darstw 1,2,3–osobowych odnotowano w miastach. Na obszarach wiejskich więcej o 6,1% noto-
wano gospodarstw 4-osobowych i ponad dwukrotnie więcej gospodarstw, w których miesz-
kało 5 i więcej osób. 

Cudzoziemcy w województwie 

Zaprezentowane wyniki dotyczą cudzoziemców przebywających w województwie małopolskim 
bez względu na okres przebywania. 

Według wstępnych danych NSP 2021 cudzoziemców przebywających w województwie mało-
polskim bez względu na okres przebywania było 107,8 tys. (Polska – 1459,2 tys.), z tego męż-
czyzn 65,4 tys. (60,7% ogólnej liczby cudzoziemców), a kobiet – pozostałe 42,4 tys. (39,3%). 

Obywateli krajów Unii Europejskiej w województwie było 17,7 tys., pozostałych krajów Europy 

75,2 tys., Azji – 9,4 tys., Ameryki Północnej i Środkowej – 2,3 tys., Ameryki Południowej – 
1,4 tys., Afryki – 1,7 tys., a Australii i Oceanii – 0,2 tys.  

Wykres 6. Struktura cudzoziemców przebywających w województwie małopolskim według 
grup wieku w 2021 r.  

Stan w dniu 31 marca 
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Najliczniejsza grupa wieku cudzoziemców w województwie małopolskim to 30–39 lat, która 
stanowiła 26,9% w ogólnej liczbie cudzoziemców. 
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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 Krakowie 

Agnieszka Szlubowska 
Tel: 12 420 40 50 

Wydział Współpracy z Mediami 

Tel: 22 608 38 04  

e-mail: obslugaprasowa@stat.gov.pl 

 

Rozpowszechnianie: 
Rzecznik Prasowy Prezesa GUS 

Karolina Banaszek 
Tel: 695 255 011  

krakow.stat.gov.pl 

@Krakow_STAT 

@uskrk 

gus_stat 

 glownyurzadstatystycznygus 

 glownyurzadstatystyczny 

 

Powiązane opracowania 

Informacja o wstępnych wynikach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 

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

NSP 2021. Wyniki wstępne – informacja sygnalna 

Raport zawierający wstępne wyniki NSP 2021 

 

Temat dostępny w bazach danych 

GUS - Bank Danych Lokalnych (stat.gov.pl) – obszar tematyczny: Narodowe Spisy Powszechne 

Ważniejsze pojęcia dostępne w słowniku 

Ludność  

Wiek  

Współczynnik starości demograficznej 

Indeks starości 

Poziom wykształcenia 

Forma kształcenia 

Szkoła podstawowa 

Gimnazjum 

Gospodarstwo domowe  

Cudzoziemcy 

 

https://stat.gov.pl/spisy-powszechne/nsp-2021/nsp-2021-wyniki-wstepne/informacja-o-wstepnych-wynikach-narodowego-spisu-powszechnego-ludnosci-i-mieszkan-2021,1,1.html
https://stat.gov.pl/spisy-powszechne/nsp-2021/nsp-2021-wyniki-wstepne/informacja-o-wstepnych-wynikach-narodowego-spisu-powszechnego-ludnosci-i-mieszkan-2021,1,1.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://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://stat.gov.pl/spisy-powszechne/nsp-2021/nsp-2021-wyniki-wstepne/nsp-2021-wyniki-wstepne-informacja-sygnalna,7,1.html
https://stat.gov.pl/
https://stat.gov.pl/
https://bdl.stat.gov.pl/bdl/dane/podgrup/temat
https://stat.gov.pl/
https://stat.gov.pl/
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/724,pojecie.html
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/3958,pojecie.html
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/3948,pojecie.html
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/325,pojecie.html
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/325,pojecie.html
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/4376,pojecie.html
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/4376,pojecie.html
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/4018,pojecie.html
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/4018,pojecie.html
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/4019,pojecie.html
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/4019,pojecie.html
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/103,pojecie.html
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/723,pojecie.html



