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INFORMACJE SYGNALNE 

06.12.2022 r. Stan i struktura demograficzno-społeczna ludności 
w województwie lubelskim – 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 po-
dziale na powiaty) w zakresie: ludności według stanu cywilnego, kraju urodzenia oraz cha-
rakterystyki demograficzno-społecznej (osoby według poziomu wykształcenia, osoby z nie-
pełnosprawnością). W niniejszym opracowaniu przedstawiono również dane na temat go-
spodarstw domowych oraz cudzoziemców. 

Ludność według cech społecznych 

Według ostatecznych wyników NSP 2021 w województwie lubelskim 31 marca 2021 r. miesz-
kało 2052340 osób, co stanowiło 5,4% ogółu ludności Polski.  

Porównanie wyników spisów z 2011 i 2021 roku pokazuje szybki proces starzenia się ludności. 
Współczynnik starości demograficznej (udział osób w wieku 65 lat i więcej w ogólnej liczbie 
ludności) w województwie lubelskim wzrósł w ciągu dekady z 14,5% do 19,5%. Indeks starości, 
określający relacje międzypokoleniowe „dziadków i wnuków”, liczony jako iloraz liczby osób 
w wieku 65 lat i więcej na 100 osób w wieku poniżej 15 roku życia, w 2021 r. w województwie 
lubelskim wyniósł 128 osób wobec 95 w 2011 r. 

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 1842,5 100,0 1740,2 100,0 94,4 

Kawalerowie, panny 529,3 28,7 494,9 28,4 93,5 

Żonaci, zamężne 1038,9 56,4 957,1 55,0 92,1 

Wdowcy, wdowy 191,9 10,4 165,1 9,5 86,0 

Rozwiedzeni, rozwiedzione 72,2 3,9 115,6 6,6 160,1 

Nieustalony 10,2 0,6 7,5 0,4 73,5 

 

W 2021 r. liczba ludności województwa lubelskiego w wieku 15 lat i więcej – dla której usta-
lany był stan cywilny – liczyła 1740,2 tys. osób i była mniejsza o 5,6% w porównaniu z wyni-
kami spisu z 2011 r.  

Według wstępnych wyników NSP 2021 dominującą pozycję w strukturze ludności według 
stanu cywilnego zajmowali żonaci i zamężne – odsetek takich osób wyniósł 55,0% i zmalał 
o 1,4 p.proc. w porównaniu z 2011 r. Kawalerowie i panny stanowili 28,4% ogółu, tj. 
o 0,3 p.proc mniej, a wdowcy i wdowy – 9,5%, tj o 0,9 p.proc. mniej. Jedyną grupą, której 
udział wzrósł, byli rozwiedzeni i rozwiedzione (z 3,9% do 6,6%). 

 29,0% 
Wzrost liczby ludności z wykształ-
ceniem wyższym w porównaniu 
z wynikami NSP 2011 

 5,7% 
Spadek liczby ludności w porów-
naniu z wynikami NSP 2011 
 

Współczynnik starości 
demograficznej był wyższy niż 
w kraju (19,5% wobec 18,6%) 

Indeks starości był wyższy niż 
w kraju (128 wobec 119) 
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Wykres 1. Ludność w wieku 15 lat i więcej według stanu cywilnego i płci w miastach i na wsi 
w 2021 r. 
Stan w dniu 31 marca  

Struktura ludności według stanu cywilnego w województwie lubelskim w 2021 r. w miastach 
nie różniła się znacząco od tej na wsi. Udziały kawalerów i panien, żonatych i zamężnych oraz 
wdowców i wdów w miastach były niższe od tych na wsi (odpowiednio o 1,2 p.proc., 2,3 
p.proc. i 2,2 p.proc.). Tylko odsetek rozwiedzonych i rozwiedzionych był wyższy (o 4,1 p.proc.). 

 

Tablica 2. Ludność według kraju urodzenia 
Stan w dniu 31 marca 

Kraj urodzenia 
2011 2021 

w tys. w % w tys. w % 2011=100 
Ogółem 2175,7 100,0 2052,3 100,0 94,3 
Polska 2152,6 98,9 2017,3 98,3 93,7 
Inny kraj 22,7 1,0 34,3 1,7 151,2 
Nieustalony 0,4 0,0 0,8 0,0 210,0 

Według wstępnych wyników NSP urodzeni w Polsce stanowili w 2021 r. 98,3% mieszkańców 
województwa lubelskiego, mniej o 0,6 p.proc. niż w 2011 r. Większość – 91,5% urodzonych za 
granicą urodziła się w Europie (w tym 30,9% w Unii Europejskiej).  

 

W województwie lubelskim 
zaobserwowano niższy niż 
w kraju odsetek kawalerów 
i panien (28,4% wobec 29,1%) 
oraz rozwiedzonych i 
rozwiedzionych (6,6% wobec 
7,6%) 

Urodzeni za granicą stanowili 
2,0% ludności w Polsce, 
a w województwie lubelskim 
było ich 1,7% 
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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 2152,6 100,0 22,7 100,0 

Mężczyźni 1045,6 48,6 9,1 40,2 

Kobiety 1107,1 51,4 13,6 59,8 
 

Zarówno wśród urodzonych w Polsce, jak i za granicą większość stanowiły kobiety, odpo-
wiednio 51,4% i 59,8%. 

Charakterystyka osób z niepełnosprawnością 

Według wstępnych wyników NSP w 2021 r. w województwie lubelskim mieszkało 335,1 tys. 
osoby z niepełnosprawnością. Liczba ta zwiększyła się o 7,5% w porównaniu z 2011 r. W okre-
sie międzyspisowym w większym stopniu zwiększyła się liczba kobiet z niepełnosprawnością 
(o 9,4%) niż mężczyzn (o 5,1%). 

Tablica 4. Osoby niepełnosprawne według płci i kategorii niepełnosprawności  
Stan w dniu 31 marca 

Wyszczególnienie 
2011 2021 

w tys. 2011=100 

Osoby niepełnosprawne ogółem 311,8 335,1 107,5 

Mężczyźni 141,7 148,9 105,1 

Kobiety 170,1 186,2 109,4 

Liczba niepełnosprawnych na 1000 ludności 143 163 . 

   według kategorii niepełnosprawności       

Niepełnosprawne prawnie 199,5 197,5 99,0 

Mężczyźni 97,7 93,2 95,4 

Kobiety 101,8 104,3 102,4 

Niepełnosprawne biologicznie 112,3 137,5 122,5 

Mężczyźni 44,0 55,7 126,6 

Kobiety 68,3 81,9 119,9 

Niepełnosprawni prawnie stanowili 58,9% wszystkich niepełnosprawnych w województwie 
lubelskim w 2021 r. wobec 64,0% - w 2011 r. Ich liczba zmniejszyła się w tym okresie o 1,0%. 
Należy zaznaczyć, że liczba niepełnosprawnych mężczyzn zmniejszyła się, podczas gdy zwięk-
szyła się liczba takich kobiet. 

W okresie od 2011 do 2021 r. o ponad jedna piątą zwiększyła się liczba osób niepełnospraw-
nych biologicznie. W tym przypadku zwiększyła się zarówno liczba mężczyzn, jak i kobiet (od-
powiednio o 26,6% i 19,9%). 

 

 

 

Osoby z niepełnosprawnością 
stanowiły 16,3% ogółu 
ludności województwa 

Odsetek niepełnosprawnych 
prawnie w kraju był wyższy 
niż w województwie lubelskim 
(63,7% wobec 58,9%) 
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Ludność według poziomu wykształcenia 

W 2021 roku liczba ludności województwa lubelskiego w wieku 13 lat i więcej - dla której 
ustalany był poziom wy-kształcenia - liczyła 1783,1 tys. osób i była mniejsza o 5,8% w porów-
naniu z wynikami spisu z 2011 r. 

Pozytywnym zjawiskiem obserwowanym w latach 2011-2021 jest stały wzrost poziomu wy-
kształcenia ludności. Według wstępnych wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludno-
ści i Mieszkań w 2021 r. odsetek osób z wykształceniem co najmniej średnim wyniósł 56,1% 
(w 2011 r. – 47,7%). 

Najbardziej dynamiczny wzrost (29,0%) został odnotowany w odniesieniu do osób o wy-
kształceniu wyższym, których udział zwiększył się z 16,3% w 2011 r. do 22,3% w 2021 r. (wzrost 
o 6,0 p.proc.) wśród ogółu ludności w wieku 13 lat i więcej. 

Absolwenci szkół średnich (łącznie z policealnymi) zajmują nadal dominującą pozycję 
w strukturze ludności według poziomu wykształcenia – w 2021 r. odsetek takich osób wyniósł 
33,8% (w 2011 r. – 31,4%). W tej grupie najwyższy udział stanowią osoby z wykształceniem 
średnim zawodowym, których udział w 2021 r. wyniósł 19,9%, natomiast w 2011 r. – 17,5%. 

Wykształcenie zasadnicze zawodowe nadal zajmuje znaczące miejsce w strukturze ludności 
według poziomu wykształcenia. W 2021 r. udział osób o tym poziomie wykształcenia wyniósł 
18,3%, jednak w stosunku do 2011 r. zaobserwowano spadek o 1,0 p. proc. (19,3%). 

W ciągu ostatnich 10 lat znacząco obniżył się udział osób z wykształceniem podstawowym 
z 21,0% w 2011 r. do poziomu 13,1% w 2021 r. oraz osób z wykształceniem gimnazjalnym 
– z 5,3% do poziomu 2,8%.  

 

Tablica 5. Ludność w wieku 13 lat i więcej według poziomu wykształcenia 
Stan w dniu 31 marca  

Wyszczególnienie 
2011 2021 

w tysiącach 2011=100 

Ogółem 1892,2 1783,1 94,2 

   w tym:    

Wyższe a   308,4 397,8 129,0 

Średnie b  594,3 602,1 101,3 

      w tym:       

   średnie zawodowe 330,9 355,7 107,5 

Zasadnicze zawodowe/branżowe 364,8 326,6 89,5 

Gimnazjalne  100,0 49,4 49,4 

Podstawowe ukończone 397,1 233,5 58,8 

Podstawowe nieukończone i bez wykształcenia 
szkolnego 35,2 54,2 154,0 
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. W 2021 r. 
wśród ogółu mężczyzn 17,8% ukończyło szkoły wyższe. Z kolei udział kobiet z wykształceniem 
wyższym wyniósł 26,5%, co oznacza, że przeszło co czwarta kobieta posiadała dyplom ukoń-
czenia studiów wyższych.  

W 2021 r. na podobnym poziomie zarówno wśród kobiet, jak i mężczyzn utrzymywał się odse-
tek legitymujących się wykształceniem średnim (łącznie z policealnym) – odpowiednio 34,4% 
i 33,1%. Z kolei mężczyźni częściej niż kobiety deklarowali ukończenie zasadniczej szkoły za-
wodowej, a udziały kształtowały się następująco: 23,1% mężczyźni i 13,9% kobiety. Ukończoną 
szkołę podstawową miało 13,7% kobiet, a wśród mężczyzn udział ten kształtował się na po-
ziomie 12,4%. 

 

W 2021 r. co druga osoba 
posiadała wykształcenie co 
najmniej średnie, a odsetek 
takich osób w województwie 
lubelskim był wyższy niż 
w kraju (56,1% wobec 55,5%) 

W 2021 r., podobnie jak 
w kraju, więcej kobiet niż 
mężczyzn legitymowało się 
dyplomem ukończenia 
studiów wyższych 
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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 tysiącach  

Ogółem 855,8 927,3 

   w tym:   

Wyższe a 152,2 245,6 

Średnie b 283,5 318,6 

Zasadnicze zawodowe/branżowe 197,4 129,3 

Gimnazjalne 28,7 20,8 

Podstawowe ukończone 106,1 127,4 

Podstawowe nieukończone i bez wykształcenia 
szkolnego 26,3 27,9 
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. Pomimo wzrostu poziomu wykształcenia ludności Polski w dalszym 
ciągu struktura poziomu wykształcenia ludności wiejskiej różni się od tej odnotowanej 
w miastach. Według wstępnych wyników spisu ludności i mieszkań w 2021 r. wśród ludności 
zamieszkałej w miastach 29,7% stanowią osoby, które ukończyły uczelnie wyższe, na wsi 
udział takich osób jest znacznie niższy i wynosi 15,8%. 

W 2021 r. dominującym poziomem wykształcenia ludności zamieszkałej zarówno w miastach, 
jak i na wsi było wykształcenie średnie (łącznie z policealnym) i odsetek ten wyniósł odpo-
wiednio – 35,8% w miastach i 31,9% na wsi. 

Wstępne wyniki spisu wykazały, że w 2021 r. wykształcenie zasadnicze zawodowe posiadało 
blisko 22,5% mieszkańców wsi – w miastach ten udział był znacznie niższy i wyniósł 13,6%. 
Nadal najwięcej osób z wykształceniem podstawowym mieszka na wsi i udział tej grupy w 
2021 r. wyniósł 17,7%, w miastach natomiast 7,8%.  

Mapa 1. Ludność w wieku 13 lat i więcej według poziomu wykształcenia w 2021 r. 
Stan w dniu 31 marca 

 

 

 

W miastach mieszka 65,6% 
ludności z wykształceniem 
co najmniej średnim, nato-
miast na wsi 47,7% 
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Wstępne wyniki NSP 2021 wskazują wyraźne zróżnicowanie regionalne poziomu wykształcenia 
ludności. Najwyższy odsetek osób z wykształceniem wyższym odnotowano w Lublinie – 37,7% 
i był on wyższy od średniego wskaźnika dla województwa lubelskiego aż o 15,4 p.proc. Kolej-
nymi powiatami o stosunkowo wysokim udziale osób o tym wykształceniu są: Biała Podlaska 
(29,0%), Zamość (27,7%) i Chełm (26,5%),. Dla porównania najniższymi odsetkami osób posia-
dających wykształcenie wyższe charakteryzowały się powiaty: chełmski (14,5%), hrubieszow-
ski (15,0%), opolski (15,3%) i radzyński (16,1%). 

Z kolei udział osób z wykształceniem średnim (łącznie z policealnym) w poszczególnych po-
wiatach wahał się od 30,1% w powiecie janowskim do 39,1% w powiecie ryckim, z wykształce-
niem zasadniczym zawodowym – od 10,2% w Lublinie do 23,9% w powiecie łukowskim. 

Gospodarstwa domowe 

Według wstępnych wyników NSP w 2021 roku w województwie lubelskim było 644,5 tys. go-
spodarstw domowych (w miastach – 342,1 tys., a wsi – 302,5 tys.). 

 

Wykres 2. Gospodarstwa domowe według liczby osób w 2021 r. 
Stan w dniu 31 marca  

W strukturze gospodarstw domowych największym udziałem charakteryzowały się gospodar-
stwa 2-osobowe (23,6% ogółu) i 1-osobowe (20,9%). W miastach, podobnie jak ogółem, prze-
ważały gospodarstwa 2-osobowe (27,6% gospodarstw domowych w miastach) i 1-osobowe 
(25,1%). Na wsi największym udziałem miały gospodarstwa 5 i więcej osobowe (28,9% gospo-
darstw domowych na wsi) oraz gospodarstwa 2-osobowe (19,1%). 

Cudzoziemcy w województwie 

Według wstępnych wyników NSP w województwie lubelskim w 2021 r. mieszkało 47,2 tys. cu-
dzoziemców. Byli to głównie obywatele krajów europejskich – 41,6% (w tym Unii Europejskiej 
– 3,8%). Znaczną większość wśród nich stanowili mężczyźni (61,0%). Co czwarty cudzoziemiec 
był w wieku 20-29 lat, a co piąty – w wieku 40-49 lat. 

Lublin jest jedynym 
powiatem w województwie, 
w którym osoby z 
wykształceniem wyższym 
stanowią największą grupę 
osób w wieku 13 lat i więcej 

W województwie lubelskim 
odnotowano wyższy niż 
w kraju odsetek gospodarstw 
domowych 4-osobowych 
(16,8% wobec 16,3%) oraz 5-
osobowych i więcej (20,2% 
wobec 17,0%) 

W województwie lubelskim 
mieszkało 3,2% ogółu 
cudzoziemców 
przebywających w Polsce 
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Opracowanie merytoryczne: 
Urząd Statystyczny w Lublinie 

Dyrektor Krzysztof Markowski 
Tel: 81 533 20 51 

Rozpowszechnianie: 
Informatorium Statystyczne 

Tel: 81 533 27 14 

Osoba ds. kontaktów z mediami 

Elżbieta Łoś 
Lubelski Ośrodek Badań Regionalnych 

Tel: 81 465 20 28 

e-mail: e.los@stat.gov.pl 

lublin.stat.gov.pl  

@LUBLIN_STAT  

@UrzadStatystycznyLublin  

 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  

Stan cywilny 

Osoba niepełnosprawna 

Poziom wykształcenia    

Gospodarstwo domowe 

Cudzoziemcy 

 

 

 

 

 

  

mailto:e.los@stat.gov.pl
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/4436,pojecie.html
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/4436,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/103,pojecie.html
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/723,pojecie.html
http://lublin.stat.gov.pl/
https://twitter.com/lublin_stat?lang=pl
https://www.facebook.com/UrzadStatystycznyLublin/

	Ludność według cech społecznych
	Charakterystyka osób z niepełnosprawnością
	Ludność według poziomu wykształcenia
	Gospodarstwa domowe
	Cudzoziemcy w województwie
	Tel: 81 533 20 51

