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INFORMACJE SYGNALNE 

27.09.2022 r. Stan i struktura demograficzna ludności oraz liczba 
budynków i mieszkań w województwie śląskim  
– wyniki ostateczne NSP 2021 

 

 

 

Według ostatecznych wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 
populacja w województwie śląskim liczyła 4403,0 tys. osób. Liczba ludności była mniejsza  
o 4,9% w porównaniu z wynikami spisu z 2011 r. Na terenie województwa zlokalizowanych 
było 1815,7 tys. mieszkań, tj. o 6,9% więcej w porównaniu ze spisem z 2011 r. 

Stan i struktura demograficzna ludności  

Według ostatecznych wyników NSP 2021 w województwie śląskim 31 marca 2021 r. mieszkało 
4403,0 tys. osób, co stanowiło 11,6% ogólnej liczby ludności Polski. Województwo śląskie za-
jęło 2. miejsce (po mazowieckim), pod względem liczby ludności.  

W porównaniu z wynikami NSP 2011 liczba ludności w województwie śląskim zmniejszyła się  
o 227,4 tys. osób, tj. o 4,9% (w kraju spadła o 1,2%).  

W 2021 r. ludność miast województwa wyniosła 3352,0 tys. osób, co stanowiło 76,1% ogółu 
ludności, a wsi – 1051,0 tys. osób, tj. 23,9% (w 2011 r. udziały te wynosiły odpowiednio: 77,8%  
i 22,2%). Województwo śląskie jest najbardziej zurbanizowanym województwem w Polsce. 
Liczba mieszkańców miast województwa śląskiego stanowiła 14,7% ludności miejskiej kraju 
(w 2011 r. udział ten wynosił 15,4%), przy średniej krajowej 59,8% (wobec 60,8% w 2011 r.). 

Porównując z wynikami NSP 2011 liczba ludności w miastach zmniejszyła się o 249,6 tys.,  
tj. o 6,9%, a jednocześnie wystąpił wzrost liczby mieszkańców wsi o 22,2 tys. osób, tj. o 2,2% 
(w Polsce odnotowano podobne tendencje, tj. spadek ludności w miastach o 2,8%, natomiast 
wzrost ludności na wsi o 1,2%). 

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

Wyszczególnienie 
2011 2021 

w tys. w % w tys. w % 2011=100 
Ogółem 4630,4 100,0 4403,0 100,0 95,1 
Miasta  3601,6 77,8 3352,0 76,1 93,1 
Wieś  1028,8 22,2 1051,0 23,9 102,2 
Mężczyźni 2236,2 48,3 2120,2 48,2 94,8 
Kobiety 2394,1 51,7 2282,7 51,8 95,3 

W porównaniu z wynikami NSP 2011 zmniejszyła się liczba mężczyzn w województwie o 5,2% 
do 2120,2 tys. oraz liczba kobiet o 4,7% do 2282,7 tys. W Polsce wystąpiły podobne tendencje, 
spadek liczby mężczyzn o 1,4% oraz liczby kobiet o 1,1%. 
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Struktura ludności według płci nie uległa zmianie w porównaniu z 2011 r. Kobiety nadal sta-
nowiły ponad połowę liczby mieszkańców województwa. Ich udział kształtował się na pozio-
mie 51,8%, natomiast mężczyzn – 48,2% (w 2011 r. odpowiednio: 51,7% i 48,3%).   

Niewielkiej zmianie uległ współczynnik feminizacji, w województwie na 100 mężczyzn przypa-
dało 108 kobiet (w 2011 r. – 107), w miastach – 109 (w 2011 r. – 108), na wsi – 103 (w 2011 r.  
– 104). Współczynnik feminizacji zmieniał się w zależności od wieku. Wśród osób w wieku  
do 48 lat przeważali mężczyźni, a współczynnik feminizacji wyniósł 97 (z wyjątkiem osób  
w wieku 45 lat, gdy wystąpiła równowaga liczby mężczyzn i kobiet). Wśród ludności w wieku 
49 lat i więcej następował stopniowy wzrost liczby kobiet i współczynnik feminizacji dla tej 
grupy wieku osiągnął wartość 126, a dla osób w wieku 70 lat i więcej osiągnął poziom 164.  
W porównaniu z wynikami NSP 2011 granica wieku przewagi liczebnej mężczyzn przesunęła 
się o 5 lat, kiedy to notowano większą liczbę mężczyzn niż kobiet tylko do wieku 43 lat. 

Gęstość zaludnienia, tj. liczba osób przypadających na 1 km² powierzchni województwa wy-
niosła 357 osób (375 osób w 2011 r.) i była najwyższa wśród województw oraz trzykrotnie wyż-
sza niż średnia w kraju. W miastach średnia gęstość zaludnienia wyniosła 884 osoby/km², 
natomiast na wsi 123 osoby/km² (w Polsce odpowiednio 1017 i 53). 

Wykres 1. Ludność według płci i wieku (piramida wieku) w 2021 r. 
                 Stan w dniu 31 marca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Struktura ludności według wieku na podstawie wyników NSP 2021 i NSP 2011 w województwie 
uległa zmianie. Różnica ta spowodowana jest przesuwaniem się w czasie kolejnych grup 
wieku ludności, jak również efektem przesuwania się niżów i wyżów demograficznych przez 
kolejne grupy wieku ludności. W okresie międzyspisowym zwiększyła się liczba osób w wieku 
0-14 lat o 8,1 tys. (o 1,3%). Obniżyła się natomiast liczba osób w wieku 15 lat i więcej  
o 235,5 tys. (o 5,9%). 

Najliczniejszą grupę (8,4% ogółu ludności województwa) stanowiły osoby w wieku 35-39 lat. 
Drugą w kolejności, to osoby z przedziału wieku 40-44 lata – 8,2%. Najniższy udział w ludno-
ści ogółem odnotowano wśród osób 75 lat i więcej. Ich odsetek wahał się od 3,1% dla osób  
z przedziału 75-79 lat do 0,6% dla grupy 90 lat i więcej. 

W porównaniu z 2011 r. w województwie najwyższy wzrost liczby ludności zanotowano wśród 
osób najstarszych, w wieku 90 lat i więcej – o 118,1% oraz w grupie wieku 65-69 lat - o 56,6%. 
Natomiast największy ubytek ludności wystąpił w grupie wieku 20-24 lata – o 38,5% oraz  
w przedziale 25-29 lat – o 35,3%. 
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Spośród 167 gmin funkcjonujących w województwie śląskim w 2021 r. spadek liczby ludności 
w stosunku do wyników NSP 2011 miał miejsce w 101 gminach, w tym w 56 gminach ubytek 
ludności wyniósł powyżej 5%, a w 7 powyżej 10%.  

Największy ubytek ludności odnotowano w Bytomiu (o 13,4%), następnie Zabrzu (o 12,6%)  
i Świętochłowicach (o 12,5%). Natomiast największy wzrost liczby ludności wystąpił w gminie 
Wyry (o 22,6%), następnie Bojszowy (o 16,4%) i Gierałtowice (o 12,5%). 

Według wyników NSP 2021 najwięcej osób, tj. 285,7 tys. mieszkało w Katowicach, co stanowiło 
6,5% ogółu ludności województwa, następnie w: Częstochowie 213,1 tys. (4,8%), Sosnowcu 
193,7 tys. (4,4%), Gliwicach 174,0 tys. (4,0%), Bielsku-Białej 169,1 tys. (3,8%), Zabrzu 158,3 tys. 
(3,6%) oraz w Bytomiu 153,3 tys. (3,5%). W odniesieniu do 2011 r. w każdym z tych miast liczba 
mieszkańców zmniejszyła się, w tym w największym stopniu w Bytomiu o 23,6 tys., tj. o 13,4%. 

Mapa 1. Zmiana liczby ludności w latach 2011-2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

W strukturze ludności gmin województwa według płci w odniesieniu do 2011 r. największy 
ubytek mężczyzn odnotowano w Bytomiu (o 13,7%), następnie Świętochłowicach (o 13,1%)  
i Zabrzu (o 12,9%), a najwyższy wzrost wystąpił w gminie Wyry (o 22,4%), następnie Bojszowy 
(o 17,0%) i Gierałtowice (o 13,9%).  Natomiast kobiet najbardziej ubyło w Bytomiu (o 13,0%), 
następnie Szczekocinach (o 12,5%) i Zabrzu (o 12,3%), a najwięcej wzrosło w gminie Wyry  
(o 22,7%), Bojszowy (o 15,9%) i Świerklańcu (o 12,4%). 

Liczba kobiet była wyższa od liczby mężczyzn w zdecydowanej większości gmin (155). Najwyż-
szy wskaźnik feminizacji wystąpił w Częstochowie i Zawierciu (po 113), następnie w Katowi-
cach, Bielsku-Białej, Cieszynie, Blachowni i Sosnowcu (po 112), natomiast najniższą jego war-
tość odnotowano w gminie Koszarawa (93), dalej Irządze (97) i Lelów (98). W 2011 r. najwyższy 
wskaźnik feminizacji wystąpił w Cieszynie (115), następnie Częstochowie (113) i Bielsku-Białej 
(112), a najniższy – w gminie Miedźna (98) oraz Kroczyce, Jejkowice, Ujsoły, Lelów, Żarnowiec 
(po 99). 
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Mapa 2. Wskaźnik feminizacji w 2021 r.  
              Stan w dniu 31 marca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W strukturze ludności gmin według wieku najwyższy odsetek osób w wieku 0-14 lat odnoto-
wano w gminie Istebna (20,9%), następnie Wyry (20,7%) i Suszec (20,5%), natomiast najniższy 
w Sosnowcu (12,3%), dalej Dąbrowie Zielonej (12,4%), Szczekocinach i Katowicach (po 12,6%). 
W 2011 r. najwyższy udział osób w wieku 0-14 lat wystąpił w gminie Istebna (20,0%), następnie 
Suszec (18,9%) i Jejkowice (18,0%), a najniższy w Sosnowcu (11,6%) oraz Wojkowicach i Kato-
wicach (po 11,7%). W stosunku do 2011 r. wzrost udziału ludności poniżej 15 lat odnotowano  
w 130 gminach, w tym najwyższy w gminie Zbrosławice (o 3,6 p. proc.), następnie Orzesze  
(o 3,3 p. proc.) i Wyry (o 3,2 p. proc.). Największy spadek udziału osób w wieku 0-14 lat doty-
czył gmin Świnna (o 1,7 p. proc.), dalej Ujsoły (o 1,6 p. proc.) i Kroczyce (o 1,2 p. proc.). 
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Biorąc pod uwagę przekrój terytorialny według gmin, obszarem o największej gęstości zalud-
nienia były Świętochłowice (3493 osób/km2), natomiast najmniejszą gęstość zaludnienia od-
notowano w gminie Żarnowiec oraz Irządze (36 osób/km2). 

Mapa 3. Gęstość zaludnienia w 2021 r. 
              Stan w dniu 31 marca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W 2021 r. liczba ludności w wieku przedprodukcyjnym wyniosła 767,3 tys. osób i była niższa  
w porównaniu z 2011 r. o 3,5%. Udział tej grupy osób w ludności ogółem ukształtował się na 
poziomie 17,4% (w kraju – 18,4%).   

Ludność w wieku produkcyjnym w 2021 r. liczyła 2592,6 tys. osób, tj. o 14,0% mniej niż  
w 2011 r. Liczba ludności w tej grupie wieku według NSP 2021 r. stanowiła 58,9% ludności 
ogółem (w kraju 39,3%), tj. o 6,2 p. proc. mniej niż w 2011 r. W omawianej grupie ekonomicz-
nej zarówno w 2011 r., jak i 2021 r. przeważali mężczyźni.  

Liczba ludności w wieku poprodukcyjnym w 2021 r. wyniosła 1043,1 tys. osób i wzrosła w po-
równaniu z 2011 r. o 27,2%. 

Wykres 2. Ludność według ekonomicznych grup wieku 
                   Stan w dniu 31 marca 
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W strukturze gmin według ekonomicznych grup wieku najwyższy udział ludności w wieku 
przedprodukcyjnym wystąpił w Istebnej (24,0%), następnie Wyrach (23,8%) i Suszcu (23,5%), 
najniższy natomiast w Sosnowcu (14,5%), a w dalszej kolejności w Dąbrowie Zielonej (14,7%)  
i Katowicach (14,8%). Osób w wieku produkcyjnym najwięcej było w gminie Miedźna (64,1%), 
następnie Ciasna (63,2%) i Pawonków (63,0%), a najmniej w Ustroniu (55,7%), dalej Czeladzi, 
Zawierciu i Cieszynie (po 56,8%). Najwyższy udział osób w wieku poprodukcyjnym odnotował 
Sosnowiec (28,6%), następnie Częstochowa (28,0%), Czeladź (27,9%), a najniższy Miedźna 
(14,2%), a w dalszej kolejności Suszec (15,0%) i Istebna (16,0%). 

W porównaniu z wynikami NSP 2011 w 101 gminach odnotowano spadek ludności w wieku 
przedprodukcyjnym. Największy spadek dotyczył gminy Koniecpol (o 21,9%), następnie Ujsoły 
(o 21,1%) i Szczekociny (o 20,9%). Ludności w wieku przedprodukcyjnym najwięcej przybyło  
w Wyrach (o 37,9%), dalej Pilchowicach (o 30,1%) i Gierałtowicach (o 28,8%). Ludności  
w wieku produkcyjnym ubyło w 154 gminach. Największy spadek wystąpił w Sosnowcu  
(o 23,5%), kolejno Dąbrowie Górniczej (o 21,6%) i Częstochowie (o 21,2%). Gminami o najwyż-
szym wzroście ludności w wieku produkcyjnym były Wyry (o 14,9%), Bojszowy (o 8,2%), Wila-
mowice (o 4,7%). Wzrost ludności w wieku poprodukcyjnym wystąpił we wszystkich gminach 
województwa, najwyższy w Żorach (o 87,5%), następnie Miedźnej (o 74,2%) i Pawłowicach  
(o 56,7%). 

Porównanie wyników spisów z 2011 i 2021 roku wskazuje na szybki proces starzenia się lud-
ności w województwie śląskim. W 2021 r. odsetek osób w wieku 65 lat i więcej był wyższy niż 
20% w 45 gminach (według NSP 2011 r. w żadnej gminie ten wskaźnik nie przekroczył 20%). 
Gminą z najwyższym udziałem osób w wieku 65 lat i więcej był Sosnowiec (24,0%), natomiast 
z najniższym była Miedźna (10,3%).   

Mapa 4. Udział osób w wieku 65 lat i więcej w ogólnej liczbie ludności w 2021 r. 
              Stan w dniu 31 marca 
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Indeks starości (liczba osób w wieku 65 lat i więcej przypadająca na 100 osób w wieku  
0-14 lat) według wyników NSP 2021 w województwie śląskim wyniósł 133 osoby  
(NSP 2011 - 103 osoby). Najwyższą wartość wskaźnika odnotowano w Sosnowcu (195 osób), 
natomiast najniższą w gminie Miedźna (54 osoby). 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mieszkania i budynki  

Wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań wykazują, że 31 marca 2021 r. 
na terenie województwa śląskiego usytuowanych było 1815,7 tys. mieszkań, które zlokalizo-
wane były w 710,4 tys. budynkach. W porównaniu z wynikami spisu z 2011 r. liczba mieszkań  
w województwie wzrosła o 117,3 tys. tj. o 6,9%, a liczba budynków zwiększyła się 77,3 tys.  
tj. o 12,2%. 

Tablica 2. Mieszkania i budynki 
                 Stan w dniu 31 marca 

Wyszczególnienie 
2011 2021 

w tys. 2011=100 
Mieszkania 1698,4 1815,7 106,9 
Budynki 633,0 710,4 112,2 
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Opracowanie merytoryczne: 

Urząd Statystyczny w Katowicach 

Dyrektor Aurelia Hetmańska 

tel: 32 779 12 48 

 

Rozpowszechnianie: 

Informatorium Statystyczne 

tel: 32 779 12 33, 32 779 12 34 

 

 

 katowice.stat.gov.pl  @Katowice_STAT  @StatKatowice 
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