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Wprowadzenie

Oddawana do rąk czytelnika monografia jest 
efektem badań prowadzonych w  Instytucie Geogra‑
fii i  Przestrzennego Zagospodarowania PAN (IGiPZ 
PAN) na zlecenie Mazowieckiego Biura Planowania 
Regionalnego i władz samorządowych województwa 
w ramach projektu systemowego „Trendy rozwojowe 
Mazowsza” (TRM) oraz wyodrębnionego podpro‑
jektu „Społeczno‑demograficzne uwarunkowania 
rozwoju Mazowsza”, koordynowanego przez tego 
samego autora. W  ramach tego badania wykonano 
cztery moduły merytoryczne: demograficzny (bę‑
dący przedmiotem tej publikacji), edukacji (koordy‑
nowany przez dra K.  Czapiewskiego), rynku pracy 
(prof. T.  Komornicki) i  wykluczenia społecznego 
(prof. G. Węcławowicz), a także moduł kartograficzny 
(dr M.  Stępniak). Ich pokłosiem są prace/monogra‑
fie, publikowane głównie w  wydawnictwach MBPR 
(Czapiewski i  Janc 2012, 2013; Stępniak i  in. 2012, 
Śleszyński 2012a; Śleszyński i  in. 2012; Komornic‑
ki i  in. 2013a, 2013b). Część wątków okazała się na 
tyle interesująca poznawczo lub metodycznie, że była 
przedmiotem rozszerzonych i pogłębionych studiów 
w wydawnictwach ogólnopolskich (Śleszyński 2011a, 
2012b, 2014; Wiśniewski 2013).

Zagadnienia z  modułu społeczno‑demograficz‑
nego były dotychczas publikowane tylko w  wybra‑
nym zakresie, w  postaci skrótu (Śleszyński 2012a), 
albo w  postaci wspomnianych rozszerzeń. Celem 
tej publikacji jest zatem upowszechnienie całości 

wyników projektu, poświęconego demograficznym 
i społecznym uwarunkowaniom rozwoju Mazowsza. 
Prezentowana monografia stanowi zmodyfikowaną 
do celów wydawniczych wersję raportu modułowego. 
W  stosunku do oryginału dokonano także niezbęd‑
nych skrótów oraz aktualizacji większości zagadnień. 
Dodano też rozdział, pochodzący z raportu metodo‑
logicznego, na temat badań naukowych dotyczących 
zagadnień demograficznych w  województwie mazo‑
wieckim.

Autorem raportu modułowego był dr hab. Prze‑
mysław Śleszyński. W jego przygotowaniu w różnym 
zakresie brały udział następujące osoby: mgr Alek‑
sandra Deręgowska (opracowanie redakcyjno‑karto‑
graficzne), dr Marek Jerczyński (konsultacje), Beata 
Zielińska (współpraca techniczna, w tym organizacja 
i  kodowanie korespondencyjnej ankiety gminnej). 
Niezależnie od recenzji Rady Naukowej TRM (prof. 
dr hab. Bożena Balcerzak‑Paradowska, prof. dr hab. 
Janusz Witkowski), opracowany wstępnie materiał 
był przedmiotem wewnętrznej opinii, przygotowanej 
przez prof. dr hab. Irenę Kotowską oraz był dyskuto‑
wany na seminarium w dniu 23 października 2011 r., 
zorganizowanym w IGiPZ PAN. Chciałbym za tę po‑
moc serdecznie podziękować. Słowa podziękowania 
kieruję również do Mazowieckiego Biura Planowania 
Regionalnego, za przygotowanie techniczne i sfinan‑
sowanie wydania pracy drukiem.

Za wszelkie niedostatki merytoryczne i technicz‑
ne odpowiada oczywiście tylko autor.
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1.1. Założenia i cele

Zmiany demograficzne należą do kategorii tych pro‑
cesów, które w  stabilnej sytuacji polityczno‑gospo‑
darczej podlegają stosunkowo dużej inercji. W takim 
przypadku obserwacja trendów ludnościowych jest 
zazwyczaj wdzięcznym zadaniem, pozwalającym 
na dosyć precyzyjne ustalanie strukturalnych i cho‑
rologicznych prawidłowości. Wymaga to jednak 
posiadania wiarygodnej informacji statystycznej, 
szczególnie w odniesieniu do obszarów o największej 
dynamice przemian. Tymczasem żywiołowe prze‑
miany polityczne, społeczne i gospodarcze po 1989 r. 
w Polsce wywarły przemożny wpływ na przekształce‑
nia struktur demograficznych i społecznych oraz na 
sposoby ich rejestracji. Bezwzględne rozmiary i natę‑
żenie tych procesów są obserwowane na wszystkich 
szczeblach hierarchicznych i w kategoriach struktur 
regionalnych – zarówno w  obszarach metropolital‑
nych, średnich i mniejszych miastach, jak i w peryfe‑
ryjnych regionach wiejskich.

Specyfika regionu mazowieckiego wynika z  jego 
stołecznego charakteru oraz ze stosunkowo dużej 
rozległości geograficznej względem innych woje‑
wództw. Stąd obserwowane zróżnicowania i dyspro‑
porcje rozwojowe należą do najsilniejszych w  kraju. 
Tak heterogeniczny poligon badawczy jest niezwykle 
interesujący z poznawczego punktu widzenia, jednak 
stwarza wiele trudności metodologicznych i warszta‑
towych.

Równocześnie wyczerpujące i  poprawne rozpo‑
znanie zjawisk oraz procesów demograficzno‑spo‑
łecznych jest też jedną z  głównych przesłanek do 
podejmowania decyzji o  charakterze utylitarnym, 
związanych z  polityką regionalną i  przestrzenną. 
Wynika to z faktu, że rozwój społeczno‑gospodarczy 
jest ściśle powiązany z procesami demograficznymi. 
Występują tu liczne wzajemne uwarunkowania, zło‑
żone związki przyczynowo‑skutkowe oraz sprzęże‑
nia zwrotne.

W  studium na temat stanu i  dynamiki struktur 
demograficznych starano się uwzględnić obydwa 

uwarunkowania. Opis procesów ludnościowych wy‑
nika z jednej strony z potrzeb utylitarnych, z drugiej, 
w odróżnieniu od typowych analiz demograficznych 
na podstawie stanów de iure, badania uzupełniono 
o  szacunek podstawowych wskaźników demogra‑
ficznych wynikających z  uwzględnienia ludności za‑
mieszkałej de facto.

Główne cele opracowania można sformułować 
w postaci szczegółowych pytań badawczych:
a. jaka jest struktura i dynamika zmian ludnościo‑

wych?
b. jakie są charakterystyczne zróżnicowania prze‑

strzenne oraz współwystępowania procesów 
i struktur demograficznych?

c. jakie są zmiany w strukturach rodzin?
d. jakie są uwarunkowania, czynniki i  prawidło‑

wości rozwoju demograficzno‑przestrzennego, 
nawiązujące do koncepcji modelowych, zwią‑
zanych zwłaszcza z modelami urbanizacji, ru‑
chliwości społecznej oraz przejścia demogra‑
ficznego?

e. jaki jest rzeczywisty rozkład zmian zaludnienia, 
uwzględniający niezameldowaną (przeszacowaną 
i niedoszacowaną) część mieszkańców?
Z  kolei główne efekty przeprowadzonych badań 

to:
a. szczegółowe rozpoznanie sytuacji demograficznej 

i społeczno‑demograficznej;
b. szacunek niezameldowanej, a  faktycznie przeby‑

wającej ludności;
c. delimitacja przestrzenna obszarów o  różnej spe‑

cyfice demograficznej (klasyfikacja funkcjonalna 
gmin);

d. szczegółowe mapy zagadnień cząstkowych (Atlas. 
Społeczno‑demograficzny rozwój Mazowsza);

e. delimitacja demograficznych obszarów problemo‑
wych.
W  opracowaniu uwaga zostanie skoncentrowa‑

na na punktach a  i  e, natomiast pozostałe zostaną 
przedstawione skrótowo, gdyż były już przedmiotem 
odrębnych publikacji (Śleszyński 2011a, 2012b, Stęp‑
niak i in. 2012).

Rozdział 1  
Metodologia badań
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1.2. Źródła danych i metody badań

Metodyka badań była wtórna w  stosunku do sta‑
wianych celów, a  także musiała być modyfikowana 
zakresem rzeczowym, wiarygodnością i  dostępno‑
ścią materiałów źródłowych. Moduł demograficzny 
w  zdecydowanej większości oparto na powszechnie 
dostępnych danych z  Banku Danych Lokalnych/Re‑
gionalnych GUS (1995–2009). Dotyczyło to przede 
wszystkim obserwacji szeregów czasowych i wskazy‑
wania trendów statystycznych, modelowanych za po‑
mocą nieskomplikowanych funkcji matematycznych.

Drugim zbiorem danych były informacje po‑
chodzące ze spisów powszechnych, przy czym dane 
z  najnowszego badania nie były jeszcze dostępne. 
W największym stopniu korzystano z ogólnodostęp‑
nych i  zamawianych wcześniej na potrzeby innych 
projektów, a  posiadanych przez Wykonawcę danych 
za 2002 r., porównując je z  rokiem 1988, a w miarę 
potrzeb z  wcześniejszymi latami. Szczególnie cenne 
w  tym kontekście okazały się analizy zmian w  roz‑
mieszczeniu ludności, pozwalające śledzić rozwój 
demograficzny obszaru obecnego województwa ma‑
zowieckiego od 1950 r.

Trzecia kategoria dotyczyła źródłowych danych 
posiadanych przez różne instytucje, w tym GUS, za‑
mawiane specjalnie na potrzeby projektu. Najważ‑
niejsze z  nich to zwłaszcza międzygminna macierz 
migracji dla roku 2009, obejmująca rejestrowane za‑
meldowania ludności w  ruchu przekraczającym gra‑
nice poszczególnych gmin.

Ze względu na specyfikę przedmiotową tego opra‑
cowania, w  mniejszym stopniu wykorzystano dane 
zebrane podczas badań terenowych. Przede wszyst‑
kim opierano się na ankiecie skierowanej do urzędów 
gmin i na pytaniach z modułu demograficznego, do‑
tyczących zwłaszcza opinii na temat ludności obecnej 
i  nieobecnej nieodnotowanej w  oficjalnej rejestracji. 
Posłużyło to do opracowania szacunku ludności fak‑
tycznie zamieszkałej, którego szczegółowa metodo‑
logia została przedstawiona w odpowiednim podroz‑
dziale.

Szacunek ludności niezameldowanej, a faktycznie 
przebywającej na obszarze gmin Mazowsza został 
wykonany głównie na podstawie danych bazy adreso‑
wej płatników ZUS.

Cenne okazały się metody kartograficzne, które 
szeroko wykorzystano we wspomnianej publikacji 
atlasowej (Stępniak i  in. 2012). Natomiast w  części 
tekstowej posługiwano się mapami, uproszczonymi 

zarówno pod względem kartograficznym, jak i mery‑
torycznym.

Istotnym zasobem danych były różnorakie bazy 
wektorowe, zgromadzone w postaci spójnego Systemu 
Informacji Geograficznej, pozwalające na efektywne 
obliczenia w obrębie różnych podziałów administra‑
cyjnych i funkcjonalnych, w tym agregację ilościową 
i  jakościową do pożądanych zestawień, np. gmin do 
agregatów ponadgminnych. Należy też podkreślić, że 
ze względu na potrzebę wiarygodności danych, w ba‑
daniach porównawczych oparto się przede wszyst‑
kim albo na danych według spisów powszechnych, 
albo na analizie dłuższych szeregów czasowych.

W  badaniach społeczno‑ i  demograficzno‑prze‑
strzennych w szczegółowej skali niezastąpionym ma‑
teriałem źródłowym o  wysokim stopniu wiarygod‑
ności są dane ze spisów powszechnych. Otrzymanie 
danych spisowych dotyczących 2011 r. będzie istot‑
nym czynnikiem weryfikującym obecne analizy oraz 
monitoring procesów i trendów społeczno‑demogra‑
ficznych. Pełne ich wykorzystanie powinno być jed‑
nym z elementów kontynuacji monitoringu procesów 
rozwojowych.

1.3.  Klasyfikacja gmin  
województwa mazowieckiego1

Powodem wykonania klasyfikacji gmin było to, że ich 
podział na jednorodne kategorie znacznie ułatwia po‑
równywanie zjawisk i procesów. Stwarza to bowiem 
lepsze możliwości objaśniania wskutek działania po‑
dobnych czynników i  uwarunkowań w  tych samych 
typach gmin, eliminując nakładanie się związków 
przyczynowo‑skutkowych. Drugim powodem była 
niewystarczalność i  nieprecyzyjność funkcjonalna 
dotychczas stosowanych agregatów statystycznych, 
w  tym zwłaszcza administracyjnej delimitacji na 
gminy miejskie, wiejskie i miejsko‑wiejskie.

Klasyfikację gmin województwa mazowieckiego 
oparto na trzech podstawowych zasadach klasyfika‑
cyjnych (rys. 1):
1. Dedukcyjna hierarchia cech różnicujących 

(przyjmowano, że wybrane kategorie kryterialne 
mają większą rangę niż pozostałe).

1 Klasyfikacja gmin jest jednakowa dla wszystkich modułów 
w projekcie „Społeczno‑demograficzne uwarunkowania rozwo‑
ju Mazowsza”. Została opublikowana i  szerzej objaśniona 
w  stosunku do oryginału w  innym opracowaniu (Śleszyński 
2012b).



Przemiany społeczno ‑demograficzne województwa mazowieckiego...

10 TRENDY ROZWOJOWE MAZOWSZA nr 15

POZIOM I
FUNKCJE ADMINISTRACYJNO-OSADNICZE

MS MG MP

PSI PSE PG

P R

krok 1

krok 2

POZIOM III
MORFOLOGIA

E

POZIOM II
FUNKCJE GOSPODARCZE

kroki dedukcyjne

kroki indukcyjne

Rysunek 1. Procedura klasyfikacyjna

Tabela 1. Kryteria klasyfikacyjne podziału gmin województwa mazowieckiego

Typ Skrót
Wykorzystane 

kategorie kryterialne
Szczegółowe wskaźniki

Rdzeń stolicy kraju 
i województwa (Warszawa)

MS funkcje administracyjne według obowiązującego podziału administracyjnego

Rdzenie zespołów miejskich 
miast subregionalnych

MG funkcje administracyjne
według obowiązującego podziału administracyjnego (miasta na 
prawach powiatu + byłe wojewódzkie)

Gminy ze stolicami 
powiatów

MP funkcje administracyjne według obowiązującego podziału administracyjnego

Gminy strefy podmiejskiej 
Warszawy

PSI
morfologia, funkcje 
gospodarcze, powiązania 
funkcjonalne

gminy wokół Warszawy spełniające wszystkie z trzech warunków: 
1) gęstość zaludnienia >200 osób na 1 km2 lub udział terenów 
zabudowanych >10%; 2) zatrudnienie w rolnictwie <15% lub liczba 
podmiotów gospodarczych w sektorze usług wyższego rzędu 
>10/1000 mieszkańców; 3) wyjazdy do pracy >120/1000 mieszkańców 
lub napływ >15 osób/1000 mieszkańców

Gminy strefy przedmiejskiej 
Warszawy

PSE
morfologia, funkcje 
gospodarcze, powiązania 
funkcjonalne

gminy wokół Warszawy spełniające dwa z trzech warunków, jak 
w kategorii PSI oraz dodatkowo charakteryzujące się wysokimi 
wskaźnikami dojazdów do pracy lub napływów migracyjnych 
z Warszawy

Gminy strefy podmiejskiej 
ośrodków subregionalnych

PG
morfologia, funkcje 
gospodarcze, powiązania 
funkcjonalne

gminy o wyższych w stosunku do otoczenia wskaźnikach, 
zastosowanych w przypadku strefy podmiejskiej Warszawy, 
szczególnie odnośnie do powiązań funkcjonalnych (napływy 
migracyjne i wyjazdy do pracy)

Gminy o intensywnym 
rozwoju funkcji 
pozarolniczych

O funkcje gospodarcze

gminy spełniające kryteria: 1) zatrudnienie poza rolnictwem ≥70%;  
2) zatrudnienie poza rolnictwem ≥60%, w tym w przemyśle ≥25%;  
3) rozwinięta baza noclegowa lub ruch turystyczny:  
na 1000 mieszkańców >20 miejsc noclegowych lub >10 udzielonych 
noclegów

Gminy o intensywnym 
rozwoju rolnictwa

R
rolnicze funkcje 
gospodarcze

pozostałe gminy, o udziale użytków rolnych >65%, zatrudnieniu 
w rolnictwie >40% oraz udziale gospodarstw produkujących na rynek 
>50%

Gminy o ekstensywnym 
rozwoju, głównie rolnicze

E zasada wykluczenia pozostałe gminy
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2. Kolejne wykluczanie gmin (klasyfikacja tylko 
tych gmin, które nie zostały jeszcze przyporząd‑
kowane do typów na wyższych poziomach hierar‑
chicznych).

3. Indukcyjne różnicowanie wtórne (kategorie 
podstawowe dzielone są na subkategorie na pod‑
stawie cech szczegółowych, związanych z  ich in‑
dywidualną specyfiką).
Szczegółowe kryteria przedstawiono w  tabeli 1, 

natomiast wyniki klasyfikacji – w  tabeli 2 i  na ma‑
pie 1. Przedstawiona klasyfikacja ma charakter uni‑
wersalny, stwarzający możliwości nie tylko dalszego 
różnicowania zbiorów, ale także łączenia w inne agre‑
gaty. Przykładowo w celach poznawczych możliwe jest 
skonstruowanie podziału pomocniczego, opartego na 
stopniu zurbanizowania. Pod tym względem można 
wyróżnić cztery kategorie gmin: bardzo silnie zurba‑
nizowane (MS, PSI, MG, MP), silnie zurbanizowane 

(PSE, PG), zurbanizowane (O) oraz słabo zurbanizo‑
wane (R, E).

Wydaje się, że zaproponowany podział w  zde‑
cydowanie lepiej pozwala objaśniać zróżnicowania 
społeczno‑gospodarcze województwa, szczególnie 
w  ujęciu dynamicznym, niż dotychczasowe klasyfi‑
kacje, uwzględniające administracyjne rozgranicze‑
nie miast i wsi. Należy jednak jeszcze raz podkreślić, 
że dedukcyjno‑indukcyjny charakter wyróżniania 
podstawowych typów ma charakter hipotezy, któ‑
rej ściślejsza weryfikacja powinna nastąpić w  przy‑
szłości. W  szczególności dotyczy to kwantyfikacji 
powiązań funkcjonalnych, dla których statystyka 
w  chwili przygotowywania opracowania ma nieraz 
charakter zaledwie szczątkowy, a jej znaczne polep‑
szenie nastąpi dopiero po udostępnieniu wyników 
spisu powszechnego, zwłaszcza w zakresie dojazdów 
do pracy.

Tabela 2. Podstawowe informacje o wyróżnionych typach gmin województwa mazowieckiego (2009)

Typ

Liczba 
gmin

Liczba mieszkańców

Powierzchnia 
(km2)

Gęstość 
zaludnienia 
(mieszk. na 

 1 km2)opis skrót tys.
% w miastach 
(urbanizacja 

statystyczna)

Rdzeń stolicy kraju i województwa (Warszawa) MS 1 1 714,4 100,0 517 3 315

Gminy strefy podmiejskiej Warszawy PSI 27 725,1 72,9 1 297 559

Gminy strefy przedmiejskiej Warszawy PSE 31 393,0 33,6 2 897 136

Rdzenie zespołów miejskich miast 
subregionalnych

MG 5 526,4 100,0 293 1 797

Gminy strefy podmiejskiej ośrodków 
subregionalnych

PG 20 182,8 4,5 2 236 82

Gminy ze stolicami powiatów MP 22 433,9 82,7 1 871 232

Gminy o intensywnym rozwoju funkcji 
pozarolniczych

O 29 241,1 24,7 3 529 68

Gminy o intensywnym rozwoju rolnictwa R 112 615,1 4,9 13 912 44

Gminy o ekstensywnym rozwoju, głównie 
rolnicze

E 67 390,3 4,2 9 006 43

Razem 314 5 222,2 64,6 35 558 147

Podziały pomocnicze

MS+PSI+PSE 28 2 439,6 91,9 1 814 1 345

MG+PG 25 709,2 75,4 2 529 280

M+P 75 3 582,7 87,5 6 214 577

O+R+E 208 1 246,5 8,5 26 448 47

Aglomeracja Warszawska według Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego 
Województwa Mazowieckiego

40 2 645,5 88,5 2 724 971
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Mapa 1. Klasyfikacja gmin województwa mazowieckiego zastosowana w projekcie 
„Społeczno‑demograficzne uwarunkowania rozwoju Mazowsza”
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Kwerendę literatury (do roku 2010) przeprowadzono 
na podstawie kilku baz bibliograficznych:
1) Baza publikacji o  Mazowszu2, przygotowana 

w  ramach projektu „Trendy rozwojowe Mazow‑
sza”, jest obecnie najbardziej wyczerpującym źró‑
dłem informacji o  publikacjach naukowych do‑
tyczących Mazowsza. Baza zawiera opracowania 
powstałe od roku 2000, w tym prace magisterskie;

2) Bibliografia Geografii Polskiej3 jest aktualnie 
najpełniejszym źródłem informacyjnym o  publi‑
kowanych badaniach naukowych w aspekcie prze‑
strzennym. Baza obejmuje prace opublikowane od 
1985 r. (w chwili korzystania dostępne były prace 
z lat 1985–2004), nie tylko geograficzne;

3) Baza publikacji pracowników Uniwersytetu 
Warszawskiego4, aktualna do czasów współcze‑
snych;

4) Baza bibliograficzna Biblioteki Narodowej5, ak‑
tualna również do czasów współczesnych.
Wyszukiwanie źródeł w przypadku baz bibliogra‑

ficznych polegało albo na posługiwaniu się listą słów 
kluczowych, w  tym przedmiotowych (hasła związa‑
ne z tematyką problemową modułów) i regionalnych 
(województwo mazowieckie, warszawskie, Warszawa, 
Siedlce, Płock itd.), albo na wykorzystaniu nazwisk 
autorów zajmujących się Mazowszem. Pomocne były 
własne bazy bibliograficzne autorów przygotowują‑
cych poszczególne części tematyczne, zebrane przy 
okazji ich indywidualnych lub zespołowych studiów.

Można stwierdzać, że badania zjawisk i procesów 
społeczno‑demograficznych zachodzących w obrębie 
województwa mazowieckiego są stosunkowo liczne. 

2 Publikacje – Trendy Rozwojowe Mazowsza, http://www.trendy‑
rozwojowemazowsza.pl/publikacje.

3 Bibliografia Geografii Polskiej od 1985 roku, http://www.cb‑
gios.pan.pl/bazy/bgp/.

4 Bibliografia Uniwersytetu Warszawskiego, http://bibliografia.
icm.edu.pl/g2/.

5 Katalogi Biblioteki Narodowej, http://alpha.bn.org.pl/.

W przeszłości szczególną rolę odegrały studia, zwią‑
zane z  kształtowaniem się regionu węzłowego War‑
szawy, oddziaływującej w różnych skalach geograficz‑
nych – na strefę podmiejską, stołeczny makroregion 
funkcjonalny oraz na cały kraj. Rozwój przestrzen‑
nych badań demograficzno‑społecznych przypadał 
głównie na lata 70. i  80. ubiegłego wieku. W  przy‑
padku analiz skoncentrowanych tematycznie na Ma‑
zowszu, jak również prac o wymiarze ogólnopolskim 
z silnym akcentem problemów kształtowania się i od‑
działywania aglomeracji stołecznej, należy wymie‑
nić zwłaszcza Profesora Kazimierza Dziewońskiego 
i  jego uczniów (m.in. A.  Gawryszewski, E.  Iwanic‑
ka‑Lyra, P. Korcelli, A. Potrykowska, Z. Rykiel, G. Wę‑
cławowicz), a  także M. Ciechocińską, P. Eberhardta, 
T.  Lijewskiego, A.  Stasiaka oraz A.  Wróbla. Wkład 
w rozwój przestrzennych badań demograficzno‑osad‑
niczych, w  tym oryginalność koncepcyjno‑teore‑
tyczna oraz postęp w  zakresie metodyki badawczej, 
uprawnia w  przypadku zespołu Profesora Dziewoń‑
skiego do użycia określenia „szkoła naukowa”, której 
oddziaływanie sięga czasów współczesnych. Przed 
1989 r. silna była też pozycja badań socjologicznych 
i typowo demograficznych (Szkoła Główna Planowa‑
nia i  Statystyki, Uniwersytet Warszawski, Główny 
Urząd Statystyczny), jakkolwiek wątek przestrzenny 
w pracach tych ośrodków nie był najważniejszy.

Po 1989  r. nastąpiła dyspersja badań, związana 
m.in. z  ogólną decentralizacją systemów społecz‑
no‑gospodarczych, jak i samej nauki. Do najważniej‑
szych ośrodków badawczych, koncentrujących swe 
wysiłki na Mazowszu, oprócz Instytutu Geografii 
i  Przestrzennego Zagospodarowania PAN i  Wydzia‑
łu Geografii i  Studiów Regionalnych UW, doszedł 
przede wszystkim EUROREG (Centrum Europejskich 
Studiów Regionalnych i Lokalnych UW) oraz Mazo‑
wieckie Biuro Planowania Regionalnego (obydwie 
instytucje korzeniami sięgają jednak wcześniejszych 
dekad). Społeczne badania na Mazowszu prowadzą 

Rozdział 2  
Badania demograficzne 
województwa mazowieckiego
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też inne instytucje, takie jak Instytut Pracy i Spraw 
Socjalnych, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Insty‑
tut Nauk Społecznych UW, Wydział Zarządzania UW, 
Szkoła Główna Handlowa, Instytut Organizacji i Za‑
rządzania w Przemyśle „ORGMASZ” i inne.

Przed przedstawieniem przeglądu literatury nale‑
ży zaznaczyć, że zagadnienia tematyczne, spotykane 
w innych modułach problemowych, w wielu przypad‑
kach wiążą się ze sobą. Przykładowo rynek pracy jest 
powiązany ze strukturą demograficzną, z  edukacją 
zawodową oraz z  polaryzacją społeczno‑przestrzen‑
ną. Dlatego też wiele opisywanych wątków można 
traktować komplementarnie w stosunku do różnych 
modułów tematycznych.

Cechą charakterystyczną nowszych badań demo‑
graficznych prowadzonych dla obszaru województwa 
mazowieckiego jest bardzo wysoka koncentracja te‑
matyczna na aglomeracji warszawskiej. Wynika to nie 
tylko ze specyficznej roli Warszawy jako ośrodka sto‑
łecznego (doczekała się ona tematycznej monografii 
demograficznej – A. Gawryszewski 2009), ale również 
zainteresowań badawczych i  specjalizacji instytucji 
naukowych oraz badawczo‑rozwojowych zlokalizo‑
wanych w stolicy. Sytuacja ta jest obecnie jakościowo 
nowa, bo jeszcze na przełomie lat 80. i 90. ubiegłego 
wieku w  bazach bibliograficznych można było zna‑
leźć wiele przykładów badań dotyczących ośrodków 
i  regionów pozastołecznych, zwłaszcza ciechanow‑
skiego (Rakowski i Poniatowska‑Jaksch 1989, 1990a, 
1990b, Rakowski 1990, Poniatowska‑Jaksch 1990, 
Komendarczyk i  Poniatowska‑Jaksch 1989, 1991), 
a ponadto płockiego (Janasz‑Skrobacz i Poinc 1989, 
Zaremba 1989), ostrołęckiego (Kucharczyk 1992), 
Radomia (Kopczyński 1993, 1995) i  innych (Buliń‑
ska 1989, Hryniewicz 1990, Pęcek i Rożek‑Świderska 
1992).

Podstawowym zasobem źródłowo‑informacyj‑
nym o stanie rozwoju i procesach demograficzno‑spo‑
łecznych w  okresie transformacji w  regionie mazo‑
wieckim jest seria publikacji Urzędu Statystycznego 
w Warszawie na temat wyników spisu powszechnego 
z 2002 r. i  ich porównań z poprzednim, przeprowa‑
dzonym w 1988 r., a niekiedy również we wcześniej‑
szych dekadach oraz z mikrospisem z 1996 r. (Kuciar‑
ska‑Ciesielska 2003, Komosińska i Polanowska 2003, 
Komosińska i  Zawadzka 2003, Potyra 2003, Pytlak 
i  Rakowski 2005). Niestety warstwa porównawcza 
jest w  tych opracowaniach zazwyczaj dosyć uboga, 
na przykład w porównaniu z analogicznymi publika‑
cjami tematycznymi opracowanymi dla całego kraju. 

Aktualnie należy spodziewać się sukcesywnego wy‑
dawania publikacji z  najnowszego spisu z  2011  r. 
(w  sierpniu 2014  r. została opublikowana praca nt. 
ludności i  gospodarstw domowych w  województwie 
mazowieckim).

Informacji na temat procesów społeczno‑demo‑
graficznych w  bardziej szczegółowej dezagregacji 
przestrzennej na obszarze Mazowsza po 1989 r. do‑
starczają przede wszystkim prace geografów i demo‑
grafów, a w mniejszym stopniu ekonomistów. Woje‑
wództwo mazowieckie jest też analizowane z pozycji 
badań w skali całego kraju (np. Gawryszewski 2005), 
jednak na potrzeby tego projektu jest to zbyt mała 
szczegółowość odniesienia, jakkolwiek w  tym kon‑
tekście przydatne może być rozpoznanie podstawo‑
wych mechanizmów zachodzących procesów w szer‑
szym układzie historycznym. Ogólnie rzecz biorąc, 
brak jest też większych kompleksowych, monogra‑
ficznych ujęć rozwoju demograficzno‑społecznego 
całego województwa, chociaż solidne rozdziały albo 
części demograficzne lub demograficzno‑społeczne 
znajdowały się w kilku syntetycznych opracowaniach 
(Dziemianowicz i in. 1999, Dziemianowicz 2000)6.

Powiązania demograficzno‑migracyjne Warszawy 
z  gminami jej strefy podmiejskiej najszczegółowiej 
rozpoznano w  pracy A.  Potrykowskiej i  P.  Śleszyń‑
skiego (1999; ponadto skrótowe wyniki z  tej pracy 
można znaleźć również w pozycji tych samych auto‑
rów z 2000 r.). Analizy były oparte na macierzy prze‑
pływów międzygminnych, a w Warszawie – między‑
dzielnicowych za 1995 r. Ponieważ przeprowadzono 
je na podstawie oficjalnej statystyki zameldowań 
i wymeldowań z rejestracji bieżącej ludności, są one 
obarczone błędem niedoszacowania zdarzeń i  nie 
mogą być wykorzystywane do analizy bezwzględne‑
go poziomu lub natężenia zjawiska migracji. Nato‑
miast na ich podstawie można wnioskować o  pew‑
nych relacjach przestrzennych. W  tym kontekście 
podstawową konkluzją jest bliskość geograficzna 
podejmowanych stałych przemieszczeń. Okazało 
się też, że w  procesie suburbanizacji rezydencjalnej 
w większym stopniu uczestniczyli mieszkańcy dziel‑
nic zewnętrznych niż śródmiejskich. Podobne dane 
macierzowe zameldowań i wymeldowań wykorzystał 
M. Smętkowski w swej pracy doktorskiej (publikowa‑
nej częściowo m.in. we współautorskiej monografii 

6 Z tego też m.in. powodu w innym subprojekcie „Trendów roz‑
wojowych Mazowsza” wyodrębniono moduł dotyczący Obszaru 
Metropolitalnego Warszawy, którego wyniki już opublikowano 
(Śleszyński 2012c, Degórska 2012).
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z G. Gorzelakiem, 2005), wykazując rozległość zlew‑
ni migracyjnej Warszawy. Badania tego typu dla 
całej Polski, ale z  silnym uwzględnieniem ośrodka 
stołecznego, były też prowadzone przez P.  Śleszyń‑
skiego (2011). Wcześniej warto wymienić zwłaszcza 
prace Z. Rykla (1983) i A. Potrykowskiej (1993) – dla 
aglomeracji warszawskiej, a  ponadto dla całego kra‑
ju z silnym uwzględnieniem Warszawy: A. Żurkowej 
i  J.  Księżaka (1980), Z.  Rykla i  A.  Żurkowej (1980) 
oraz Z. Rykla (1986).

Ogólnie rzecz biorąc, wiele prac powstałych po 
1989  r. dotyczyło procesu suburbanizacji i  urban 
sprawl. Studia z zakresu suburbanizacji rezydencjal‑
nej oraz charakterystyki przemian ludnościowych, 
migracyjnych itd. strefy podmiejskiej przedstawia‑
li m.in. P.  Korcelli (1990), A.  Potrykowska (1990, 
1991, 1992a, 1992b, 1997, 2000), M. Lityński (1992), 
H. Dziakowska i W. Kusiński (1992a i 1992b), B. Du‑
dzińska i W. Rakowski (2003), P. Śleszyński (2004a, 
2006a, 2013b), a ponadto zagadnienia te znajdziemy 
przy okazji prac o mniej sprofilowanym tematycznie 
pod względem demografii charakterze (np. Jędrzej‑
czyk i  Wilk 1992, Jakóbczyk‑Gryszkiewicz 1998, 
Głąbicka 2003, Obłoza 2003, Kałuża 2004, Nowa‑
kowski 2006, Strzelecki i  Kucińska 2006, Mączew‑
ski i  Strzelecki 2007). Przy tym prace z  wczesnych 
lat 90. ubiegłego wieku odnoszą się w  dużej mierze 
do sytuacji obserwowanej jeszcze dekadę wcześniej. 
Badania wskazują jednoznacznie, że współcześnie 
wskutek procesów suburbanizacji istotnej zmianie 
ulega dotychczasowy charakter strefy podmiejskiej. 
Najpoważniejszym opracowaniem w  zakresie urban 
sprawl w aspekcie morfologiczno‑krajobrazowym jest 
monografia M. Gutry‑Koryckiej (2005), znacząca jest 
też praca B. Degórskiej i A. Deręgowskiej (2008).

Aby to dobrze zidentyfikować i  rozpoznać uwa‑
runkowania wpływające istotnie na kształt zacho‑
dzących procesów, konieczne jest cofnięcie się jeszcze 
do lat 60. i 70. XX wieku. Wówczas z powodu niewy‑
starczającej liczby mieszkań i rygorystycznych przepi‑
sów meldunkowych, część strumienia migracyjnego, 
niemogąca znaleźć miejsca zamieszkania w  stolicy, 
kierowała się na obszary podmiejskie (Stasiak 1969, 
Rakowski 1975, Potrykowska 1983, Gałązka 1998)7. 
Obserwowane zjawisko dotyczyło głównie osób po‑
szukujących pracy w zawodach robotniczych, dlatego 

7 Rolę ograniczeń meldunkowych jako bariery przestrzennej opi‑
sał wyczerpująco Z. Rykiel (1986). Por. też pracę Z. Strzeleckie‑
go (1982).

też obszary podmiejskie tradycyjnie koncentrowały 
niższe kategorie społeczne (Węcławowicz 1991).

Po 1989  r. w  strefie podmiejskiej wystąpiła sy‑
tuacja jakościowo kontrastowa: zamieszkanie we 
własnym domu stało się wybitnie oznaką prestiżu 
i zasobności majątkowej. W analogii do procesów za‑
chodzących zazwyczaj w centrach miast (Grzeszczak 
2010) można proponować, że wraz z suburbanizacją 
następuje gentryfikacja obszarów podmiejskich (Śle‑
szyński 2004a). Porównując wspomnianą specyfikę 
podwarszawskich osiedli, skupiających przed 1989 r. 
w większości ludność o niskim statusie, z zachodzącą 
po 1989  r. (zwłaszcza po 1995  r.) dość silną subur‑
banizacją i  napływem zasobniejszych ekonomicznie 
warstw społecznych, cytowany autor zwraca uwa‑
gę na bardzo duże i  zapewne ciągle powiększające 
się zróżnicowania społeczne, a  także na polaryzację 
przestrzenną i segregację. Równocześnie teza o moż‑
liwej polaryzacji rynku mieszkaniowego na dwie 
grupy nabywców – bardziej i  mniej majętnych, była 
formułowana przez niektóre agencje konsultingowe, 
działające na rynku nieruchomości.

Pośród prac suburbanizacyjnych o osadniczo‑de‑
mograficznym charakterze, przełożenie prognostycz‑
ne mogą mieć studia nad demograficznymi cyklami 
życia miejskiego8, zaimplementowanymi w  Polsce 
jeszcze w latach 80. ubiegłego wieku przez P. Korcel‑
lego (1987). W  okresie transformacji tym tematem 
najwięcej zajmował się A.  Lisowski (2005, 2010). 
W  ostatnich latach M.  Stępniak (2008, 2012, 2012) 
nawiązywał do tej koncepcji w  badaniach mieszkal‑
nictwa.

Cytowany A.  Lisowski przedstawiał przejście 
aglomeracji warszawskiej od fazy rozwoju względ‑
nej centralizacji do fazy względnej decentralizacji. 
Ukazał też złożony charakter zmian w rozmieszcze‑
niu ludności i miejsc pracy oraz ich uwarunkowania 
w ostatnim półwieczu, tzn. w warunkach gospodarki 

8 W  demograficznym cyklu życia miasta wyróżnia się następu‑
jące fazy (za A.  Gawryszewskim i  in. 1998): 1) bezwzględnej 
centralizacji (wzrasta liczba mieszkańców miasta centralnego, 
w strefie zewnętrznej następuje spadek); 2) względnej centrali‑
zacji (wzrasta liczba mieszkańców miasta centralnego, w strefie 
zewnętrznej następuje także wzrost – ale niższy procentowo, 
czyli względnie, od miasta centralnego); 3) względnej decentra‑
lizacji (tempo wzrostu liczby ludności w strefie zewnętrznej jest 
wyższe niż w mieście centralnym); 4) bezwzględnej decentrali‑
zacji (bezwzględna liczba mieszkańców w mieście centralnym 
spada, w strefie zewnętrznej rośnie); 5) dezurbanizacji (w obu 
strefach następuje spadek liczby ludności). Ponadto wyróżnia 
się fazę reurbanizacji (w sensie demograficznym początek no‑
wego cyklu), kiedy wskutek nowych impulsów rozwojowych 
następuje ponowny przyrost ludności w mieście centralnym.



Przemiany społeczno ‑demograficzne województwa mazowieckiego...

16 TRENDY ROZWOJOWE MAZOWSZA nr 15

planowanej centralnie i gospodarki rynkowej. Ponad‑
to koncepcję demograficznych cykli życia próbował 
implementować w  swych pracach, w  różnym zakre‑
sie, m.in. P.  Śleszyński (2004a). Podkreśla on, że – 
biorąc pod uwagę dane z ostatniego spisu powszech‑
nego (2002) – aglomeracja warszawska nie znajduje 
się jeszcze w  fazie bezwzględnej decentralizacji (jak 
wskazywały na to dane bilansowe z ostatnich lat). Po‑
nadto – co bardzo interesujące – w niektórych dziel‑
nicach wewnętrznych zaznaczył się nawet wzrost 
liczby mieszkańców w  porównaniu z  rokiem 1988. 
Pozostaje zatem pytanie, na ile zmiana sytuacji po‑
lityczno‑gospodarczej po 1989  r. stanowiła impuls 
rozwojowy w  rozumieniu przedstawionego cyklu, 
zwłaszcza dla centrum Warszawy, które – słabo wy‑
kształcone przed 1989 r. – rozwijało się po tym okre‑
sie bardzo intensywnie pod względem gospodarczym 
i urbanistycznym (Śleszyński 2004f). Nowsze analizy 
prowadzone w Instytucie Geografii i Przestrzennego 
Zagospodarowania PAN (Bijak i in. 2007, Śleszyński 
2012c) wskazują też na silny udział niezarejestrowa‑
nych mieszkańców, koncentrujących się albo w strefie 
podmiejskiej, albo właśnie w dzielnicach centralnych. 
To ostatnie zdecydowanie poprawia bilans salda rze‑
czywistego, przez co obszar centralny najprawdo‑
podobniej znajduje się obecnie nie w  fazie regresji, 
a  wzrostu, jakkolwiek powrót faktycznego zalud‑
nienia w  dzielnicy administracyjnej Śródmieście do 
poziomu 200  tys.  mieszkańców (lata 60. XX  wieku) 
wydaje się poza zasięgiem możliwości napływu mi‑
gracyjnego. W  tym kontekście interesujące poznaw‑
czo i aplikacyjnie byłoby rozpoznanie, czy w  innych 
większych zespołach miejskich Mazowsza można 
również obserwować prawidłowości związane z  de‑
mograficznym cyklem życia.

Dla województwa mazowieckiego przydatna jest 
też literatura migracyjna dotycząca przemieszczeń 
w  skali ponadkrajowej. Wynika to z  roli Warszawy, 
będącej miejscem głównego styku krajowych sys‑
temów politycznych, gospodarczych i  społecznych 
ze światowym, a  organizacyjnie – z  faktu działania 
uznanego w skali międzynarodowej Ośrodka Badań 
nad Migracjami UW oraz kilku innych jednostek 
(m.in. Środkowoeuropejskie Forum Badań Migracyj‑
nych powstałego w  latach 90. ubiegłego wieku przy 
IGiPZ PAN). Przykładowo warto tu wymienić prace 
R. Antoniewskiego (1997), J. Bijaka i in. (2007). Wiele 
pomniejszych wątków warszawskich i mazowieckich 
znajdziemy też w wydanych przez te instytucje pra‑
cach dotyczących zagadnienia imigracji i  emigracji 

w skali krajowej i międzynarodowej, ale z punktu wi‑
dzenia celów projektów mają one wartość przyczyn‑
kową lub egzamplifikacyjną w  stosunku do stwier‑
dzanych procesów.

Podstawowym procesem demograficzno‑społecz‑
nym zachodzącym w  obrębie województwa mazo‑
wieckiego jest polaryzacja, opisana szerzej w innych 
modułach. Jej mechanizm w  istocie polega na kon‑
centracji zasobów, w  tym przypadku ludzkich, na 
ograniczonych przestrzennie obszarach najlepiej roz‑
winiętych ośrodków miejskich, posiadających zdol‑
ności przyciągające w  postaci rozwiniętych rynków 
pracy, atrakcyjnych warunków bytowania itd. Jest 
przy tym charakterystyczne, że napływy ludności 
kierują się w dużej mierze nie tylko do rdzeni ośrod‑
ków miejskich, ale do ich stref podmiejskich (w pracy 
A. Potrykowskiej i P. Śleszyńskiego, 1999, stwierdza‑
no, że do niektórych gmin podwarszawskich nawet 
ponad 40% rejestrowanych napływów pochodziło 
spoza byłego województwa warszawskiego).

Obserwowane przepływy ludnościowe wiążą 
się z kolei z wymywaniem zasobów (tzw. efekt wiru 
wodnego), opisanym w  klasycznej już teorii roz‑
woju regionalnego Gunnara Myrdala. W  regionie 
warszawskim zwrócił na to uwagę P. Korcelli (1995, 
1997), a dowodzili tego empirycznie M. Smętkowski 
(2003), R. Lusawa (2004) oraz P. Śleszyński (2009a)9. 
Ten ostatni zwrócił uwagę na statystyczny związek 
w okresie międzyspisowym (1988–2002) między od‑
pływem ludności z wyższym wykształceniem z gmin 
peryferyjnych, a  ich osiedlaniem się na obszarach 
metropolitalnych. W  efekcie tego powstał charak‑
terystyczny „cień” Warszawy – pierścień gmin po‑
łożony w  odległości około 60–90 km od Warszawy, 
o wyjątkowo niskim udziale mieszkańców z wyższym 
wykształceniem. W  pracy tej zaproponowano rów‑
nież podział na trzy okresy zróżnicowanego drenażu 
migracyjnego: 1) lata 1990–1995 (związanego z silną 

9 Na konkretne efekty wypłukiwania na podstawie analiz em‑
pirycznych po 1989  r. na przykładzie Warszawy i  Radomia 
zwracał też uwagę P. Lisowski (2000), jakkolwiek badania były 
przeprowadzone na niewielkiej próbie pasażerów pociągów 
i dotyczyły raczej wykazania dużej liczby nierejestrowanej mi‑
gracji z Radomia do Warszawy (oszacowanej na około 15 tys., 
czyli aż ponad 5% stałych mieszkańców Radomia). Por. też 
prace M. Grochowskiego i T. Zegara (2004). Podobne badania 
prowadziła też w przypadku Łodzi J. Jakóbczyk‑Gryszkiewicz 
(2004). Warto jednak zaznaczyć, że również przed 1989 r. pod‑
czas badania procesów depopulacji zwracano dosyć często uwa‑
gę na efekty wymywania (np. w pracach Zespołu Problemu Mię‑
dzyresortowego „Podstawy Przestrzennego Zagospodarowania 
Kraju” w ramach studiów nad Makroregionem Funkcjonalnym 
Warszawy: Eberhardt 1985, Mirowski 1986).
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restrukturyzacją gospodarki, w  tym reorientacją na 
rozwój sektora usługowego oraz wzmożoną emigra‑
cją zagraniczną); 2) lata 1995–2004 (silnego drenażu 
wewnętrznego, polegającego na migracjach w kierun‑
ku rozwiniętych metropolii, a zwłaszcza Warszawy); 
3) po 2004 r. (silnego drenażu zagranicznego, zwią‑
zanego z oficjalnym „otwarciem” rynków pracy w nie‑
których krajach „starej” UE oraz z  rozwojem rynku 
lotniczego, umożliwiającego łatwość i  niskie koszty 
przemieszczania się na niespotykaną dotychczas 
skalę, a  także ze szczytowym okresem wchodzenia 
na rynek pracy roczników wyżu demograficznego lat  
1974–1984. W  tym kontekście można zastanawiać 
się, na ile cezurą czasową będzie 1 maja 2011 r., zwią‑
zany z  otwarciem rynków pracy Niemiec i  Austrii, 
oraz w  jakim stopniu podniesie to poziom emigracji 
z Polski, zarówno stałych, jak i okresowych10).

Fundamentalną kwestią metodyczną w  analizie 
procesów ludnościowo‑przestrzennych, podobnie 
zresztą jak w  przypadku wszystkich prac empirycz‑
nych, jest dysponowanie wiarygodną i  szczegółową 
statystyką zdarzeń demograficznych. Ze względu na 
specyfikę problemową, polegającą na masowości zda‑
rzeń demograficznych dla dużych jednostek, jakimi 
są województwa, badania muszą opierać się przede 
wszystkim na dostępnych danych statystycznych, 
rejestrowanych i  gromadzonych przez powołane do 
tego służby. W przypadku demografii podstawowym 
źródłem jest albo ewidencja bieżąca ludności, prowa‑
dzona przez urzędy gminne, albo spisy powszechne 
ludności. Zarówno w jednym, jak i drugim przypadku 
rejestracja podstawowych zdarzeń, takich jak urodze‑
nia, zgony, migracje, małżeństwa itd., odbywa się na 
podstawie definicji przyjętych na drodze ustawowej 
lub odpowiednich rozporządzeń. Trzeba definitywnie 
stwierdzić, że w  przypadku niektórych z  tych pojęć 
stan de iure zdecydowanie odbiega od stanu de facto.

Powyższe wątpliwości w  Polsce najwcześniej 
i  najsilniej były akcentowane zwłaszcza przez ba‑
daczy zajmujących się migracjami zagranicznymi 
(P.  Korcelli, M.  Okólski, M.  Kupiszewski i  in.), gdyż 
to właśnie w ich przypadku, różnice między stanem 
faktycznym a rzeczywistością są najjaskrawsze11. Za‑

10 Problem ten jest znacznie szerszy, dotyczy bowiem także re‑
emigracji z Polski części obcokrajowców, którzy przybyli do niej 
jakiś czas temu, z nadzieją na dalszą podróż do Europy Zachod‑
niej oraz ujawnienia się w Niemczech i Austrii części Polaków, 
pracujących dotychczas nielegalnie. Już po ukończeniu projek‑
tu było to badane m.in. przez P. Śleszyńskiego (2013a). 

11 Klasycznym, często przywoływanym przykładem są analizy 
B.  Sakson (1998), która na podstawie porównań przekroczeń 

strzeżenia tyczą się również migracji krajowych oraz 
definicji osoby zamieszkałej. Najbardziej krytycznie 
wypowiadają się w tej kwestii M. Kupiszewski i J. Bi‑
jak (2006), którzy stwierdzają, że obecne definicje 
zdarzeń demograficznych nie przystają do rzeczy‑
wistości, a już zupełnie nie nadają się do planowania 
przestrzennego. Z  kolei w  pracach P.  Śleszyńskiego 
(2004b, 2005) udowodniono różnice w liczbie ludno‑
ści między rejestracją bieżącą, a spisową (2002), wy‑
nikające z niedoszacowania migracyjnego najbardziej 
atrakcyjnych ośrodków wskutek niemeldowania się 
części mieszkańców z  różnych przyczyn. W  pracach 
tego autora szczegółowiej zajmowano się m.in. aglo‑
meracją warszawską: spis powszechny z 2002 r. ujaw‑
nił w niektórych gminach podmiejskich kilkunasto‑
procentowe różnice w stosunku do ewidencji bieżącej 
ludności, najwięcej – niedoszacowanie w  wysokości 
25% w gminie wiejskiej Piaseczno.

Istotnym mankamentem analiz przestrzennych 
są też przestarzałe kategoryzacje jednostek prze‑
strzennych do większych agregatów klasyfikacyj‑
nych i  typologicznych, nie uwzględniające zmienia‑
jących się uwarunkowań zewnętrznych. Prowadzą 
one często do niepełnych wniosków poznawczych. 
Przodują w tym ze zrozumiałych względów admini‑
stracyjno‑ustawowych zwłaszcza opracowania „gu‑
sowskie”, w  których jest konieczność posługiwania 
się „ustawowymi” definicjami, choć analitycy GUS 
stosunkowo dawno dostrzegli problem archaiczności 
niektórych klasyfikacji. Sztandarowym przykładem 
jest tutaj klasyfikacja administracyjna na obszary 
miejskie i  wiejskie, która nie uwzględnia rzeczywi‑
stych współczesnych zróżnicowań funkcjonalnych 
polskiej przestrzeni. Jednak podział ten niemal po‑
wszechnie akceptowany jest nie tylko przez socjo‑
logów i  ekonomistów, ale nawet niektórych geogra‑
fów i  urbanistów. Dlatego należy podważyć pogląd 
o  dezurbanizacji kraju, formułowany na podstawie 
„oficjalnych” danych statystycznych, zarówno z  po‑
wodu niedoszacowania migracji do najbardziej atrak‑
cyjnych metropolii, jak i niewłaściwej delimitacji ob‑
szarowej terenów uznawanych za miejskie i wiejskie 
(Śleszyński 2009b)12. Wyjściem z  tej sytuacji jest 

granicy polsko‑niemieckiej już dla końca lat 90. ubiegłego wie‑
ku stwierdzała różnice na poziomie 0,8 mln osób w zarejestro‑
wanej i faktycznie zamieszkałej liczbie mieszkańców Polski. 

12 Gdyby w Stanach Zjednoczonych tak jak w Polsce przyjmowano 
definicje miast i wsi, tamtejszy poziom urbanizacji byłby niż‑
szy od krajowego. Ostatnio wartościowy przegląd definicji ob‑
szarów wiejskich w Europie można znaleźć w pracy S. Depraza 
(2008).
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zaproponowanie nowego podejścia klasyfikacyjnego, 
w  bardziej rzeczywisty sposób oddającego specyfikę 
funkcjonalną gmin.

Cechą charakterystyczną badań demograficznych 
prowadzonych po 1989 r. (jak i wcześniej) było ich sil‑
ne powiązanie z procesami zachodzącymi w obrębie 
sieci, a następnie systemów osadniczych. Szczególne‑
go znaczenia nabrała koncepcja policentryzmu, którą 
w Polsce zdecydowanie częściej rozpatrywano w skali 
ogólnokrajowej (lub ponadkrajowej), a której w zasa‑
dzie nie zaimplementowano do niższych poziomów 
hierarchicznych. Wyjątkiem jest tu praca P. Eberhard‑
ta (1985). Po 1989 r. przy okazji badań nad Warszawą 
i  zasięgiem jej oddziaływania oraz krajowym syste‑
mem osadniczym powstało kilkanaście prac, w któ‑
rych wątek policentryczności w kontekście stolicy był 
silniej poruszany (zwłaszcza A.  Gawryszewski i  in. 
1998, a także P. Korcelli 1995, 1997 oraz P. Korcelli 
i E. Nowosielska, 2000).

Ze względu na stołeczny charakter i  znaczenie 
Warszawy w  ostatnich dekadach powstało stosun‑
kowo wiele prognoz i projekcji demograficznych (np. 
Kondrat 1989, Korcelli 1997, kilka wersji projekcji 
GUS pod kierunkiem L.  Bolesławieckiego i  in.). Ich 
najbardziej charakterystyczną cechą jest chyba to, 
że mimo różnych założeń, ogólnie rzecz biorąc, nie 
sprawdziły się one. Dogłębną krytykę, zwłaszcza 
dokonań „gusowskich”, przeprowadzili dla aglome‑
racji warszawskiej M.  Kupiszewski i  J.  Bijak (2006). 
Szczególnie krytycznie odnoszą się oni do definicji 
i oszacowania stanów ludności, a następnie definicji 
zliczania zdarzeń demograficznych, w tym migracji. 
Na koniec stwierdzają oni, że „obecna prognoza lud‑
nościowa GUS (2004) nie spełnia wymienionych wa‑
runków i z tego powodu jest bezużyteczna w polityce 
społeczno‑ekonomicznej, planach zagospodarowania 
przestrzennego oraz planach rozwoju miasta i  całej 
aglomeracji”.

Najnowsza prognoza GUS z 2009 r. została wyko‑
nana jedynie w dezagregacji województw z uwzględ‑
nieniem obszarów administracyjnych miast i  wsi. 
Okazuje się, że w  skali całego kraju, prognoza ta 
przeszacowuje już w  pierwszym roku liczbę zgonów 
o  3,0% oraz niedoszacowuje liczbę urodzeń o  2,6%. 
Daje to łącznie stosunkowo wysoki błąd, i to w przy‑
padku zdarzeń demograficznych, które w perspekty‑
wie jednego roku powinny być szacowane z  wysoką 
precyzją. W oczywisty sposób różnice te są znacznie 
większe w układzie regionalnym.

Dla Warszawy i aglomeracji były też podejmowane 
alternatywne w stosunku do metodologii GUS próby 
modelowania wieloregionalnego (P.  Korcelli, M.  Ku‑
piszewski, A.  Potrykowska). W  pracy P.  Korcellego 
z 1997 r. opracowano kilka wariantów projekcyjnych 
m.in. dla ówczesnego województwa stołecznego, wy‑
chodząc z modelu Rogersa–Willekenesa. W zależności 
od przyjmowanych stanów wyjściowych (1978, 1983, 
1988) otrzymywano różne projekcje dla lat 1998, 
2003, 2008, 2013 i 2018. Przykładowo dla roku 2008 
otrzymano liczbę mieszkańców w tysiącach (w nawia‑
sach rok będący podstawą podstawą projekcji): 2908 
(1978), 2672 (1983), 2534 (1988), 2443 (1993), przy 
czym faktyczna zarejestrowana liczba mieszkańców 
wyniosła 2630  tys.  Okazuje się więc, że nawet przy 
bardziej zaawansowanym aparacie metodycznym ist‑
nieją olbrzymie trudności w  przewidywaniu rzeczy‑
wistego przyrostu. P.  Korcelli zauważa, że zjawiska 
szybszej koncentracji ludności występują w  warun‑
kach jednoczesnej wysokiej stałej ruchliwości (migra‑
cje stałe) i  podwyższonej stopy urodzeń, a  ponadto 
zwraca też uwagę na niepełną statystykę faktycznych 
migracji, co może być powodem słabości prognostycz‑
nej wyliczeń projekcyjnych. Warto też podkreślić, że 
już w tej stosunkowo wczesnej pracy oszacowano licz‑
bę mieszkańców poza granicami kraju (migracje okre‑
sowe i wahadłowe) na 1,5–2 mln osób.

Ponieważ zagadnienia demograficzne należą do 
podstawowych uwarunkowań rozwojowych, ze zro‑
zumiałych względów przeglądy tego typu są perma‑
nentnie spotykane w  opracowaniach ściśle aplika‑
cyjnych, jak zwłaszcza strategie i plany rozwoju (np. 
Diagnoza… 1998). Niestety poziom analiz nie wykra‑
cza zazwyczaj poza statystyczny opis zmian w pozio‑
mie poszczególnych wskaźników cząstkowych po‑
szczególnych zdarzeń demograficznych (urodzenia, 
zgony, ruch wędrówkowy, gęstość zaludnienia itd.). 
Ze względu na przyjmowanie danych statystycznych, 
obarczonych, jak wspomniano, dużym błędem defi‑
nicyjno‑rejestracyjnym, w  opracowaniach tego typu 
można spotkać niewłaściwe wnioski co do obserwo‑
wanych lub spodziewanych procesów koncentracji, 
dekoncentracji, urbanizacji, depopulacji itd. W  nie‑
których opracowaniach błędnie ocenia się, że system 
osadniczy województwa mazowieckiego charaktery‑
zuje się korzystną policentrycznością (Strategia roz‑
woju… 2001), podczas gdy różnica między potencja‑
łem demograficznym ośrodka stołecznego i kolejnego 
pod względem liczby ludności Radomia jest około 
dziesięciokrotna.
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Charakter opisowy mają szczegółowe studia regio‑
nalne przeprowadzone dla czterech obszarów proble‑
mowych województwa mazowieckiego, tj. ostrołęc‑
kiego (Holcel i in. 2006), nadbużańskiego (Gadomska 
i in. 2006), mławsko‑żuromińskiego (Piotrowski i in. 
2007), płockiego (Kopańska i  in. 2008, 2009) i  sie‑
dleckiego (Rogowiec 2008). Niestety również one nie 
są one wolne od usterek interpretacyjnych (np. ocena 
niskiej gęstości zaludnienia jako zagrożenia dla pro‑
cesów demograficznych).

W  zakresie badań jakości życia na obszarze wo‑
jewództwa mazowieckiego brak jest większej liczby 
pogłębionych kompleksowych studiów, poza mocno 
już zdezaktualizowanym opracowaniem R.  Cen‑
drowskiej (1998) oraz kilkoma badaniami przyczyn‑
kowymi, m.in. dla Warszawy (Grochowski 2004, 
Lisowski 2004a i  2004b, Śleszyński 2004e) oraz 
Płocka (Malinowska 1995). Stosunkowo dużo jest 
natomiast prac poświęconych dosyć wąskiemu za‑
gadnieniu, mianowicie zagadnieniom zdrowotnym 
(Puszkar i  Zając 1994, Kuchcik 1999 i  2001, Wein‑
kauf i in. 2006, Olsińska 2009, Ostrowska 2009). Po 
1990 roku, w  odróżnieniu od innych regionów kra‑
ju, bardzo mało jest literatury na temat zagadnień 
rekreacyjno‑wypoczynkowych, kształtowania stref 
wypoczynku, walorów dla rozwoju turystyki i ogól‑
nie spędzania wolnego czasu itp. (Krzymowska‑Ko‑
strowicka 1992, Kowalczyk 1994, Wojciechowska 
1995, Jagusiewicz 2001)13.

Kompleksowe podejście do zagadnienia jako‑
ści lub poziomu życia częstsze jest dla całego kraju 
w podziale na województwa, zarówno na podstawie 
metod wskaźnikowych, jak i  badań ankietowych 
(Diagnoza Społeczna, BAEL) lub dla wybranych ka‑
tegorii ośrodków miejskich (Gawlikowska‑Hueckel 
i  in. 2000). W  związku z  wieloznacznością terminu 
„jakość życia” oraz pokrewnych zagadnień (poziom 
życia, warunki życia, warunki bytowe itd.) oraz z nie‑
zwykle zróżnicowaną liczbą czynników warunkują‑
cych tę jakość, zarówno obiektywnych (mierzalnych, 
np. środowiskowych, mieszkaniowych, dochodowych 

13 Zagadnieniu temu są poświęcane głównie studia praktyczne, 
koncepcyjno‑programowe itp. (por. numery 3, 4, 11, 13, 14 i 17 
periodyku „Mazowsze. Analizy i Studia” z lat 2006–2008, wy‑
dawanego przez Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego).

itd.), jak i subiektywnych (psychologicznych, wynika‑
jących z odmienności i silnego zindywidualizowania 
potrzeb), problem ten wymaga w  projekcie „Trendy 
rozwojowe Mazowsza” bardziej pogłębionej refleksji 
metodologicznej. Pewną wskazówkę mogłaby stano‑
wić tutaj implementacja hierarchii potrzeb Maslowa.

Podsumowując, badania społeczno‑demogra‑
ficzne prowadzone w  województwie mazowieckim 
w okresie po 1989 r. charakteryzują się: 
a) silną koncentracją problemową na zagadnieniach 

stricte demograficznych; 
b) wysoką koncentracją geograficzną na badaniach 

aglomeracji warszawskiej, przy niemal zupełnym 
braku prac na temat rozwoju struktur demogra‑
ficzno‑społecznych innych części województwa 
(poza ostatnimi dokonaniami w  tym zakresie 
MBPR w ramach studiów aplikacyjnych nad stra‑
tegią rozwoju województwa); 

c) silnym oparciem na danych wtórnych gromadzo‑
nych przez Główny Urząd Statystyczny; 

d) słabym rozpoznaniem przemian w  okresie mię‑
dzyspisowym w  ujęciu przestrzennym, przy 
względnie niezłej bazie statystycznej (w tym kilku 
monografiach pospisowych Urzędu Statystyczne‑
go w Warszawie). 
Ukierunkowuje to w dużym stopniu prace, które 

powinny być wykonane w  ramach niniejszego pro‑
jektu. Po pierwsze, należy dokonać analizy stanu 
rozwoju cech społeczno‑demograficznych w  latach 
1988–2002 w szczegółowym ujęciu kartograficznym, 
a  w  niektórych przypadkach zasadne jest cofnięcie 
się w porównaniach do jeszcze dawniejszych przekro‑
jów czasowych. Analiza taka miałaby nie tylko war‑
tość historyczno‑porównawczą, ale byłaby dobrym 
punktem wyjścia dla analiz w kolejnym okresie mię‑
dzyspisowym (2002–2011), który będzie zapewne 
przedmiotem kolejnych studiów. Po drugie, koniecz‑
ne jest podjęcie weryfikacji danych, najważniejszych 
z punktu widzenia tematyki projektu, tj. szczególnie 
potrzebne jest oszacowanie rzeczywistej liczby lud‑
ności oraz liczby pracujących.
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3.1. Stan i dynamika ludności

3.1.1. Zmiany zaludnienia

Liczba ludności zameldowanej na obszarze obecnego 
województwa mazowieckiego w  latach 1950–2013 
wzrosła z  3303  tys.  do 5317  tys., a  więc o  ponad 
60%. Wzrost ten nie był regularny w czasie, ale daje 
się go aproksymować funkcją z  rodziny wielomia‑
nowych drugiego stopnia (rys.  2). Największą do‑
datnią dynamikę notowano w ramach powojennego 
przyrostu kompensacyjnego. W  latach 1950–1960 
średnioroczne zmiany osiągały powyżej 60 tys. osób 
rocznie. Od około 2000 roku notuje się zdecydowa‑
ne wyhamowanie wzrostu oficjalnie rejestrowanej 

liczby ludności, do poziomu kilkunastu tysięcy osób 
rocznie.

Pełniejsze zróżnicowanie przyrostów i  spadków 
ujawnia się, gdy zastosujemy podział na kategorie 
funkcjonalne (tab. 3). W  analizie tej wykorzystano 
posiadane dane ze spisów powszechnych, przeliczo‑
ne do obecnego układu terytorialnego, uwzględniając 
również zmiany terytorialne (np. Warszawa w całym 
okresie 1950–2013 liczona jest w granicach z 2013 r., 
czyli z  Wesołą, Ursusem itd., będącymi niegdyś od‑
rębnymi miastami).

Przy tak przyjętej agregacji, okazuje się, że naj‑
większym względnym przyrostem charakteryzo‑
wały się miasta subregionalne, tj. Radom, Siedlce, 
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Rysunek 2. Zmiany liczby ludności na obszarze obecnego województwa mazowieckiego  
w latach 1950–2013 

Dane dopasowane do funkcji kwadratowej: y = a + bx + cx2. Współczynniki: a = –1996283, b = 1989,0277, c = –0,49414382.
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Płock i Ciechanów. Osiągnęły one niemal trzykrotny 
wzrost w stosunku do stanu początkowego (1950 r.). 
Widać też wyraźne załamanie tej wysokiej dynamiki 
już w latach 80. ubiegłego wieku oraz spadek ich za‑
ludnienia w ostatniej dekadzie.

Kolejnymi kategoriami, które notowały ponad‑
przeciętny wzrost, były strefa podmiejska Warszawy, 
w tym szczególnie jej najbliższa i najbardziej zurba‑
nizowana część. We wszystkich okresach wzrost był 
dosyć porównywalny, a  w  2013  r. liczba mieszkań‑
ców była około półtora raza większa niż po II wojnie 
światowej. W przypadku samej stolicy nieprzerwany 
szybki wzrost następował do 1988 r., po czym dane 
wskazują na wygaszenie tendencji wzrostowej14.

Podobnie jak w  ośrodku stołecznym, przyrost 
w  mniejszych miastach i  miejsko‑wiejskich gmi‑
nach powiatowych osiągnął około 250% stanu 
z  1950  r. Interesujące jest, że największa dynamika 
w  tej kategorii następowała w  latach 1978–1988, 

14 Jak zostanie wykazane w  podrozdziale 3.4, ta stagnacja ma 
najprawdopodobniej charakter statystyczny, wynikający z nie‑
doszacowania pewnej niezameldowanej liczby osób, faktycznie 
zamieszkałych w Warszawie.

czyli po decentralizacji ośrodków administracyjnych 
w 1975 r., ale równoczesnej likwidacji właśnie powia‑
tów. Po roku 2002 miasta te charakteryzuje wyraźna 
stagnacja ludnościowa.

Obszarem, który wyraźnie zintensyfikował się 
pod względem rozwoju demograficznego, jest ze‑
wnętrzna, dalej położona od granic stolicy jej stre‑
fa podmiejska (przedmiejska). Jej szybszy wzrost 
był obserwowany już od 1978  r. Podobnie jest 
w  przypadku stref podmiejskich ośrodków subre‑
gionalnych.

Kategoria gmin o  obecnym silniejszym rozwoju 
funkcji pozarolniczych w całym okresie charaktery‑
zowała się raczej stagnacją. Zmiana sposobów gospo‑
darowania i  zajęć ludności po 1989  r. nie wpłynęła 
znacząco na zmiany potencjału zaludnienia. Można 
to jednak interpretować jako zapobieżenie procesom 
depopulacji, ponieważ kategoriami gmin, które no‑
towały permanentny spadek już od lat 60. ubiegłego 
wieku, są gminy rolnicze, zarówno o ekstensywnym, 
jak i  intensywnym rozwoju. Dynamika ich spadku 
była dosyć podobna i w 2013 r. osiągnęły łącznie oko‑
ło 85% stanu zaludnienia z 1950 r.

Tabela 3. Zmiany liczby ludności w województwie mazowieckim w latach 1950–2013 według kategorii gmin

Kategoria

1950 1988 2013
1950–
1988

1988–
2013

tys. %

MS
Rdzeń stolicy kraju i województwa 
(Warszawa)

839,8 1 666,2 1 724,4 98,4 3,5

PSI Gminy strefy podmiejskiej Warszawy 303,6 579,5 770,8 90,9 33,0

PSE Gminy strefy przedmiejskiej Warszawy 228,5 340,0 414,5 48,8 21,9

MG
Rdzenie zespołów miejskich miast 
subregionalnych

189,8 503,1 515,3 165,1 2,4

PG
Gminy strefy podmiejskiej ośrodków 
subregionalnych

131,9 159,6 192,4 21,0 20,6

MP Gminy ze stolicami powiatów 218,2 418,5 440,8 91,8 5,3

O
Gminy o intensywnym rozwoju funkcji 
pozarolniczych

208,3 242,1 245,2 16,3 1,3

R Gminy o intensywnym rozwoju rolnictwa 737,1 674,6 618,2 –8,5 –8,4

E
Gminy o ekstensywnym rozwoju, głównie 
rolnicze

445,8 414,0 395,2 –7,1 –4,5

MS+PSI+ PSE Warszawa i strefa podmiejska 1 371,8 2 585,8 2 909,6 88,5 12,5

MG+PG Ośrodki regionalne i ich strefy podmiejskie 321,8 662,8 707,7 106,0 6,8

MS+PSI+PSE+MG+PG+MP Obszary zurbanizowane 1 911,8 3 667,0 4 058,2 91,8 10,7

O+R+E Obszary niezurbanizowane 1 391,1 1 330,8 1 258,6 –4,3 –5,4

Razem 3 302,9 4 997,8 5 316,8 51,3 6,4
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Jeśli dokonać sumowania danych o  przyrostach 
z kilku typów gmin, ujawniają się kolejne interesują‑
ce prawidłowości. Okazuje się, że zahamowanie lub 
regres niektórych kategorii osadniczych ma charak‑
ter wyłącznie administracyjny, związany zwłaszcza 
z  przebiegiem granic gmin miejskich, miejsko‑wiej‑
skich i wiejskich, pomijających ich specyfikę funkcjo‑
nalną. W pierwszej kolejności jest obserwowane przy‑
śpieszenie tendencji koncentracyjnych w aglomeracji 
warszawskiej. O ile w latach 1988–2002 średniorocz‑
ny przyrost wynosił tu zaledwie 9,2 tys. osób (a więc 
najmniej w całym okresie powojennym), to po 2002 r. 
widać wyraźne ożywienie, wyrażające się zwyżką do 
poziomu 17,8 tys., a więc do poziomu z lat 80. ubie‑
głego wieku. Zwyżka ta byłaby jeszcze bardziej wi‑
doczna, gdyby uwzględnić ludność niezameldowaną. 
Natomiast postępujący regres widać w  przypadku 
ośrodków regionalnych i ich stref podmiejskich oraz 
obszarów niezurbanizowanych.

Analiza zmian liczby ludności według typów funk‑
cjonalnych wskazuje, że należy zrewidować niektóre 
utarte wnioski dotyczące procesów demograficznych 
w  województwie mazowieckim. Przede wszystkim 
należy zakwestionować popularną tezę o  „renesan‑
sie” obszarów wiejskich, która wynika z procesów sub‑
urbanizacji (i jak zostanie wykazane dalej, z napływu 

wędrówkowego nie tylko z głównych ośrodków aglo‑
meracyjnych, ale również z obszarów całej środkowej 
i  wschodniej Polski), gdy tymczasem tradycyjne ob‑
szary wiejskie toczy narastająca depopulacja.

3.1.2.  Rozmieszczenie ludności oraz przemiany 
struktury osadniczej

Rozmieszczenie ludności województwa mazowiec‑
kiego jest głównie pochodną historycznego rozwoju 
regionu. Współczesne procesy w  zasadzie tylko mo‑
dyfikują ukształtowany historycznie szkielet sieci 
osadniczej, wzmacniając istniejące prawidłowości. 
Interpretacja zmian w rozmieszczeniu ludności w uję‑
ciu historycznym nie jest jednak łatwa ze względu 
na to, że województwo mazowieckie stało się samo‑
dzielnym bytem administracyjnym dopiero w 1999 r. 
Wcześniejsze przemiany zjawisk i  procesów, w  ich 
aspekcie uwarunkowań administracyjnych, jednak 
tylko po części były wypadkową oddziaływań w ob‑
rębie „starych” układów terytorialnych, w tym „sta‑
rych” województw, a  w  dużej mierze oddziaływanie 
Warszawy sięgało poza granice województwa stołecz‑
nego. Świadczą o tym chociażby zakrojone na szeroką 
skalę badania nad tzw. Makroregionem Funkcjonal‑
nym Warszawy (Studia… 1985).

Tabela 4.  Średnioroczne zmiany liczby ludności w województwie mazowieckim w latach 1950–2013  
według typów gmin

Kategoria

1950–1960 1960–1970 1970–1978 1978–1988 1988–2002 2002–2013

tys.

Rdzeń stolicy kraju i województwa (Warszawa) 32,8 20,6 23,9 10,1 1,9 2,9

Gminy strefy podmiejskiej Warszawy 10,9 6,8 6,9 4,4 5,3 10,7

Gminy strefy przedmiejskiej Warszawy 5,3 2,9 1,2 2,0 2,0 4,2

Rdzenie zespołów miejskich miast subregionalnych 6,3 7,7 9,8 9,4 2,3 –1,8

Gminy strefy podmiejskiej ośrodków subregionalnych 1,1 0,8 0,5 0,5 0,7 2,1

Gminy ze stolicami powiatów 3,5 4,5 6,0 7,3 1,1 0,7

Gminy o intensywnym rozwoju funkcji pozarolniczych 2,2 0,9 –0,2 0,5 –0,1 0,4

Gminy o intensywnym rozwoju rolnictwa 1,9 –1,8 –5,0 –2,3 –2,7 –1,7

Gminy o ekstensywnym rozwoju, głównie rolnicze 1,7 –0,8 –3,2 –1,5 –1,1 –0,3

Warszawa i strefa podmiejska 48,9 30,3 32,0 16,5 9,2 17,8

Ośrodki regionalne i ich strefy podmiejskie 7,4 8,5 10,3 10,0 3,0 0,3

Obszary zurbanizowane 59,8 43,3 48,3 33,7 13,2 18,7

Obszary niezurbanizowane 5,7 –1,7 –8,4 –3,3 –3,9 –1,5

Razem 65,5 41,6 39,9 30,5 9,3 17,2
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Jak wskazuje szczegółowa analiza, zamieszczona 
w załączniku kartograficznym do projektu (Stępniak 
i in. 2012), procesy koncentracji i dekoncentracji za‑
chodzą w większości przypadków na tych samych ob‑
szarach w całym okresie powojennym, różniąc się jedy‑
nie dynamiką i intensywnością. W latach 1950–1960  
na większości obszaru Mazowsza notowano dodatnie 
saldo zmian demograficznych, gminy ze spadkiem 
liczby ludności występowały zaś dosyć sporadycz‑
nie. Po 1960 r. obszar depopulacji się wyraźnie roz‑
rasta, obejmując kolejne wiejskie gminy północnej, 
wschodniej i południowej części regionu. Równocze‑
śnie jest obserwowany przyrost ludność w miastach 
wszystkich kategorii wielkości, co świadczy o tym, że 
wzmiankowana depopulacja ma charakter lokalnych 
przesunięć wieś–miasto.

Depopulacja obszarów wiejskich największe roz‑
miary osiągała w  latach 70. ubiegłego wieku, gdyż 
wtedy większość powierzchni województwa notowała 
ujemne saldo zmian ludności, w tym nawet niektóre 
gminy leżące w bezpośrednim sąsiedztwie Warszawy. 
Lata 80. to utrzymanie się tych tendencji, z wyraźniej 
zaznaczającą się suburbanizacją rezydencjalną ośrod‑
ka stołecznego, a  częściowo również innych mniej‑
szych ośrodków, w  tym zwłaszcza Radomia. Innym 
charakterystycznym zjawiskiem tego okresu jest za‑
hamowanie wzrostu najmniejszych miast.

Po 1990 r. nastąpiła polaryzacja tendencji depo‑
pulacyjnych. Z jednej strony nieco osłabł spadek licz‑
by mieszkańców w  większości peryferyjnych gmin 

wiejskich, ale odnotowano kilka obszarów silnego 
wzrostu, zwłaszcza na wschodzie regionu. Ponadto 
wyraźnie wzrosła presja suburbanizacyjna (A. Potry‑
kowska i P. Śleszyński, 1999, podają, że odwrócenie 
tendencji koncentracyjnych i  dekoncentracyjnych 
w  regonie stołecznym nastąpiło około 1993  r.). Nie 
wiadomo, na ile wyhamowanie wyludniania się ma 
charakter statystyczny i na ile jest to niedoszacowa‑
ne w stosunku do rzeczywistych wartości spadków.

Po 1989  r. silnym zmianom podlega struktura 
wielkości wsi. Według danych spisowych w  latach 
1988–2002 wolumen miejscowości o  liczbie miesz‑
kańców poniżej 100 spadł z 1508 do 1465, a w kate‑
gorii 2000 i więcej – wzrósł z 25 do 38. Odpowiednio 
wzrosła też liczba ludności pozostającej w  najwięk‑
szych miejscowościach, świadcząc o  procesie kon‑
centracji osadnictwa wiejskiego. Zmiany te przed‑
stawiono w  tabeli 5. Można spodziewać się, że po 
2002 r. trendy te były kontynuowane, na co wskazują 
szczegółowe analizy kartograficzne, przedstawione 
w  Atlasie. Społeczno‑demograficznego rozwoju Mazow‑
sza (Stępniak i in. 2012).

Współcześnie najgęściej zaludnione obszary to 
przede wszystkim obszar aglomeracji stołecznej, 
gdzie na terenach śródmiejskich gęstość zaludnienia 
przekracza 10 tys. osób na 1 km2. Gradient gęstości 
szybko spada w  kierunku odśrodkowym i  w  strefie 
podmiejskiej osiąga przeciętnie około 300 osób na 
1 km2. Na terenach śródmiejskich ośrodków subregio‑
nalnych gęstość zaludnienia zwykle nie przekracza 

Tabela 5.  Zmiany struktury osadniczej miejscowości wiejskich na obszarze województwa mazowieckiego 
w latach 1988–2009

Kategoria 
wielkości  

pod względem 
liczby 

mieszkańców

1988 2002 Zmiana (1988–2002)

liczba 
miejsco wości

suma liczby mieszkańców
liczba 

miejsco wości

suma liczby mieszkańców
liczby 

miejsco wości

liczby 
mieszkań ców 

(tys.)tys. % tys. %

Do 99 1 508 105,1 6,0 1 465 101,4 5,6 –43 –3,7

100–199 2 512 363,6 20,6 2 502 363,5 19,9 –10 0,0

200–299 1 356 329,6 18,7 1 310 320,2 17,6 –46 –9,3

300–499 1 024 387,6 22,0 1 012 384,1 21,1 –12 –3,4

500–999 508 338,7 19,2 518 348,2 19,1 10 9,5

1000–1999 122 165,1 9,4 144 189,5 10,4 22 24,4

2000 i więcej* 25 75,0 4,2 38 116,9 6,4 13 42,0

Ogółem 7 055 1 764,5 100,0 6 989 1 823,9 100,0 –66 59,4

* ponadto po 1988 r. na podstawie wsi w tej kategorii wielkości utworzono miasta (Glinojeck, Halinów i Kosów Lacki). Dane za 1988 r. nie obejmują Łomianek.
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5 tys. osób na 1 km2, a w strefach podmiejskich spada 
do około 100 osób. Obszary peryferyjne charaktery‑
zują się analogicznym wskaźnikiem na poziomie oko‑
ło 40 mieszkańców na 1 km2. Najsłabiej zaludnione 
gminy osiągają wskaźnik 20 osób na 1 km2.

Szczegółowa analiza kartograficzna rozmiesz‑
czenia ludności, oparta na modelu poligonów Woro‑
noja15, zbudowanym według miejscowości wiejskich 

15 W  modelu podziału przestrzeni Woronoja (od nazwiska ro‑
syjskiego matematyka) domknięte obszary są wyznaczane na 
podstawie topologicznego położenia obiektów punktowych 
względem siebie. Poligony są tworzone w taki sposób, że cały 
obszar jest dzielony na części, oddzielone granicami znajdują‑
cymi się najbliżej poszczególnych punktów (w równej odległo‑
ści między nimi). Każdy z  poligonów Woronoja zawiera tylko 
jeden punkt.

i rejonów statystycznych miast, ujawnia kolejne cha‑
rakterystyczne prawidłowości. Przede wszystkim za‑
znacza się wyraźny rozkład osadnictwa wzdłuż głów‑
nych szlaków transportowych, zarówno kolejowych, 
jak i drogowych. Osadnictwo w nieco większym stop‑
niu skupia się równolegle m.in. wzdłuż kolei grodzi‑
skiej oraz wzdłuż dróg samochodowych w kierunku 
Białegostoku, Siedlec, Lublina i  Radomia, a  w  nieco 
mniejszym stopniu Gdańska, Płocka i Poznania. Ciągi 
podwyższonej gęstości zaludnienia nie są natomiast 
już tak wyraźne w przypadku dróg wylotowych z Ra‑
domia, Płocka, Siedlec. Ogólnie rzecz biorąc, struk‑
tura osadnicza województwa mazowieckiego jest 
jednak wyraźnie rozproszona, co świadczy o niskiej 
efektywności systemu transportowo‑osadniczego, 

Mapa 2. Gęstość zaludnienia w województwie mazowieckim w 2009 r.  
według miejscowości na tle obszarów sąsiadujących
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w  tym o  wysokich kosztach skomunikowania. Ten 
niezwykle istotny wniosek zostanie rozwinięty 
w podsumowaniu.

Można przyjmować, że w  zmianach w  rozmiesz‑
czeniu ludności największy udział mają obecnie na‑
stępujące procesy: 
a) koncentracja w regionie stołecznym; 
b) dekoncentracja w  regionach peryferyjnych poło‑

żonych na obrzeżach województwa; 
c) wewnętrzna dekoncentracja w  regionie stołecz‑

nym. 
Ponadto zachodzi jeszcze proces, który co do zasa‑

dy odpowiada procesowi c, ale powinien być wymie‑
niony odrębnie. Jest to wewnętrzna dekoncentracja 
mniejszych zespołów miejskich, która zwłaszcza 
w wartościach bezwzględnych nie ma istotnego zna‑
czenia z punktu widzenia rozwoju struktury osadni‑
czej województwa.

Koncentracja ludności na obszarze metropolital‑
nym Warszawy ma charakter daleko wykraczający 
poza granice województwa. Jest to proces, który wią‑
że się z naturalną skłonnością do rozrostu głównego 
ośrodka osadniczego kraju lub regionu, wynikający 
głównie z przyciągania migrantów do miejsc atrakcyj‑
nych pod względem pracy i zamieszkania, a w mniej‑
szym stopniu z wewnętrznej witalności demograficz‑
nej (nadwyżki urodzeń nad zgonami). W  kolejnych 

okresach międzyspisowych możemy natomiast ob‑
serwować powodowaną napływem ludności zmianę 
obszaru koncentracji w postaci kurczenia się i rozro‑
stu stolicy i jej otoczenia. Najpierw, bezpośrednio po 
II wojnie światowej, następował dosyć równomierny 
względny rozwój Warszawy i strefy podmiejskiej, na‑
stępnie zachodziło ograniczenie koncentracji w zasa‑
dzie do granic administracyjnych, a po 1989 r. można 
obserwować ponowny wzrost znaczenia gmin strefy 
podmiejskiej.

Opisana już wcześniej depopulacja jest zasadni‑
czo procesem odwrotnym, szczególnie ze względu na 
to, że jej najważniejsza składowa – ruch wędrówkowy, 
jest skierowana w stronę aglomeracji stołecznej.

Proces koncentracji przestrzennej ludności za‑
chodzący na obszarach wiejskich Mazowsza można 
w prosty sposób przedstawić za pomocą krzywych 
koncentracji Lorenza (rys.  3). Krzywa lokalizacji 
ludności w  gminach regionu dla 2002  r. leży dalej 
od przekątnej niż krzywa dla 1970  r., co oznacza 
większą koncentrację ludności w pewnych częściach 
województwa – głównie w  strefach podmiejskich. 
O  ile w  1970  r. połowa ludności wiejskiej Mazow‑
sza z  najgęściej zaludnionych gmin zamieszkiwała 
na 37,5% jego obecnego terytorium, to w  2002  r. 
odsetek ten zmniejszył się do 32,0% powierzchni 
regionu. 
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Rysunek 3. Krzywe koncentracji przestrzennej ludności na obszarach wiejskich Mazowsza  
w latach 1970 i 2002

Źródło: K. Czapiewski 2010.
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Wewnętrzna dekoncentracja aglomeracji war‑
szawskiej nie ma, jak to się często w  uproszczeniu 
przyjmuje, klasycznego charakteru przemieszczeń 
miasto–wieś lub centrum miasta–strefa podmiejska. 
Po pierwsze, analizy kierunków zameldowań i wymel‑
dowań wyraźnie wskazują (Potrykowska i Śleszyński 
1999), że odbywa siętu raczej ruch odśrodkowy na 
mniejsze odległości. Największy wolumen odpływu 
z dzielnic centralnych następował do tzw. wianuszka 
zewnętrznego (dawne gminy Warszawy poza gminą 
Warszawa‑Centrum), a z kolei dopiero z tych terenów 
do najbliższych gmin podmiejskich (z  Żoliborza do 
Łomianek, z Ursynowa do Piaseczna itd.).

Podobnie wokół przyczyn rozrostu strefy pod‑
miejskiej stolicy narosło w  ostatnich latach wie‑
le nieporozumień. Przede wszystkim nie jest za to 
odpowiedzialny wyłącznie proces klasycznej sub‑
urbanizacji rezydencjalnej, ale również napływ do 
tych gmin mieszkańców z  peryferyjnych obszarów 
środkowej i  wschodniej Polski (Śleszyński 2010). 

Przyczyn tego należy upatrywać przede wszyst‑
kim w  barierze ekonomicznej zakupu mieszkania, 
a  częściowo być może w  przyzwyczajeniach i  pre‑
ferencjach ludności napływającej z  obszarów typo‑
wo rustykalnych, postrzegających wielkomiejski 
charakter zamieszkania na obszarach centralnych 
jako zbyt uciążliwy. Ostatnie przesłanki są zresztą 
najważniejszym powodem emigracji z  gęsto zalud‑
nionych i użytkowanych stref miejskich w kierunku 
odśrodkowym.

W  sumie rozmieszczenie ludności województwa 
mazowieckiego jest typowe dla regionów silnie spola‑
ryzowanych pod względem poziomu urbanizacji. Róż‑
nice gęstości zaludnienia między pierwszym decylem 
powierzchni obszarów najgęściej i ostatnim decylem 
najrzadziej zamieszkanych w 2009 r. wynosiły 36:1, 
podczas gdy w roku 1988 było to 31:1, a w 1950 – za‑
ledwie 13:1. Co ciekawe, jeśli dokonać odpowiednich 
analiz regresji, otrzymany model tej relacji wskazuje 
na wysokie dopasowanie do funkcji liniowej.

Mapa 3. Zmiany zasięgu obszarów o gęstości zaludnienia powyżej 100 i poniżej 35 osób na 1 km2  
po II wojnie światowej
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W 2013 r. w województwie mazowieckim było 86 
miast, liczących 3 411,5 tys. zameldowanych miesz‑
kańców. Wskaźnik urbanizacji formalnej (statystycz‑
nej) wyniósł zatem 64,2%, podczas gdy w 1988 r. było 
to o 0,4 punktu procentowego mniej16. Przyrost lud‑
ności miejskiej w tym czasie następował nie tylko za 
sprawą dodatniego salda ludności miast, ale też nawet 
w nieco większym stopniu wskutek nadawania praw 
miejskich dużym wsiom (głównie Łomianki, a ponad‑
to Glinojeck, Halinów i Kosów Lacki)17. Ogólnie rzecz 
biorąc jednak, Mazowsze należy do ustabilizowanych 
pod względem liczby miast, ostatnie większe proce‑
sy nadawania praw miejskich odbyły się w latach 50. 
ubiegłego wieku i  były związane z  rozrostem strefy 
podmiejskiej (m.in. Legionowo, Piastów, Ożarów Ma‑
zowiecki, Kobyłka, Marki), a tego typu działania na 
obszarach peryferyjnych miały charakter incydental‑
ny (wspomniany Glinojeck i Kosów Lacki, a ponadto 
Pionki).

Kolejność miast uszeregowana pod względem 
liczby ludności wskazuje na powszechnie wymienia‑
ną wyjątkową dominację Warszawy nad pozostałymi 
ośrodkami. Jest ona pod tym względem ponad sied‑
miokrotnie większa od drugiego w  kolejności Rado‑
mia oraz koncentruje nieco ponad połowę (50,5%) 
ludności miejskiej województwa. Udział ten w ostat‑
nich dekadach się nieco zmniejsza, jeśli brać pod 
uwagę ludność zamieszkałą w granicach administra‑
cyjnych (o  kilka punktów procentowych od lat 60. 
ubiegłego wieku), ale zwiększa się, jeśli liczyć miasta 
wraz ze strefami podmiejskimi.

3.1.3. Ruch naturalny

Poziom urodzeń jest wypadkową struktury demo‑
graficznej, a  ściślej udziału ludności w  młodszych 
grupach osób w wieku produkcyjnym, oraz skłonno‑
ści prokreacyjnych. Pierwszy czynnik w  warunkach 
polskich wynika wybitnie z nakładania się kolejnych 
wyżów i niżów demograficznych, a na niektórych ob‑
szarach dodatkowo z silniejszej depopulacji bądź kon‑
centracji roczników w wieku 20–35 lat, migrujących 
z  jednych miejsc do innych zgodnie z  naturalnym 

16 Jest to, jak zauważono, wskaźnik formalny, natomiast fakty‑
czna urbanizacja powinna być liczona wraz ze strefami pod‑
miejskimi.

17 Ekspansja Warszawy i  włączanie do niej dotychczasowych 
miast satelickich (Ursus, Wesoła i in.) dla wskaźnika urbaniza‑
cji statystycznej ma charakter neutralny, o ile tereny w chwili 
przyłączenia miały status miejski.

cyklem życia i podejmowanymi decyzjami o zmianie 
miejsca zamieszkania. Natomiast skłonności prokre‑
acyjne, a ściślej małżeńskie i prokreacyjne, są bardziej 
skomplikowane i  ich jednoznaczne wyjaśnienie nie 
jest sprawą łatwą, zwłaszcza na obszarze tak hetero‑
genicznym, jak województwo mazowieckie.

Na początek prześledźmy podstawowe dane sta‑
tystyczne, dostępne w  jednorocznych szeregach 
czasowych dla województwa mazowieckiego od 
1995 r. Według tych danych, poziom urodzeń w ca‑
łym województwie w  analizowanym okresie wahał 
się od 46,4 tys.  (2002 r.) do 60,8 tys.  (2010 r.) – ry‑
sunek 4. W przypadku zgonów było to odpowiednio 
51,1  tys.  (2002  r.) i  55,5  tys.  (1996  r.). Widać wy‑
raźnie, że poziom urodzeń ulegał cyklicznym waha‑
niom, natomiast w  przypadku zgonów wprawdzie 
odnotowano podobne zjawisko, ale jego amplituda 
była trzykrotnie mniejsza. W efekcie saldo naturalne 
oscylowało na ogół wokół zera lub zbliżonych do nie‑
go wartości (od –6,6 tys. do 7,4 tys. osób).

Wzrost liczby urodzeń począwszy od 2002 r. jest 
bardziej wyraźny, jeśli się ją odniesie do całkowitej po‑
pulacji lub kategorii kobiet w wieku 20–39 lat (rys. 5). 
Trend wzrostowy jest wyraźny zwłaszcza w Warsza‑
wie, gdzie z  poziomu około 7‰ w  ciągu krótkiego 
okresu liczba urodzeń wzrosła do około 11‰. W po‑
zostałych subregionach statystycznych odwrócenie 
trendu nie było już tak spektakularne i obserwowany 
wzrost nie zrekompensował nawet spadku, jaki na‑
stąpił od pierwszej połowy lat 90. ubiegłego wieku.

Jeszcze bardziej szczegółowych wniosków do‑
starcza analiza przeprowadzona według typów funk‑
cjonalnych (tab. 6 i  7). Okazuje się, że największe 
wzrosty poziomu poszczególnych „pozytywnych” 
składowych przyrostu naturalnego odnotowano 
szczególnie w  Warszawie (w  przypadku urodzeń 
– zwyżka współczynnika na 1000 mieszkańców 
o 3,5 oraz bezwzględnej liczby o 152,7%), a następnie 
w  stołecznej strefie podmiejskiej. Nieco mniej spek‑
takularne wzrosty urodzeń wystąpiły w  średnich 
i  mniejszych ośrodkach miejskich, w  tym również 
w  ich strefach podmiejskich. Najmniejszy przyrost 
urodzeń odnotowano w gminach rolniczych. W efek‑
cie współczynniki urodzeń we wszystkich typach 
znacznie się upodobniły, przyjmując wartości w prze‑
dziale 11–12  zdarzeń na 1000 mieszkańców. Nadal 
jednak, przeliczając te dane w stosunku do populacji 
kobiet w  wieku 20–39 lat, najwyższy poziom rod‑
ności charakteryzował obszary typowo wiejskie – 
było to o około 1/3 więcej niż w Warszawie i o około 
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1/5 więcej niż w strefie podmiejskiej stolicy. Co jed‑
nak najbardziej interesujące, tak obliczany poziom 
urodzeń spadł na niektórych typach obszarów (gmi‑
ny typowo rolnicze, peryferyjne oraz strefy podmiej‑
skie ośrodków subregionalnych).

Jak wcześniej wspomniano, jednym z uwarunko‑
wań poziomu urodzeń na danym obszarze jest jego 
struktura demograficzna, w naturalny sposób wpły‑
wająca na poziom urodzeń w  zależności od liczby 
osób (zwłaszcza kobiet) w wieku rozrodczym. Okazu‑
je się, że nie jest to dominujący czynnik, odniesienie 
bezwzględnego poziomu urodzeń do kategorii kobiet 
w  wieku 20–39 lat (w  tej kategorii rodzi się około 
95% dzieci) pokazuje bowiem wyraźnie na dwa zja‑
wiska. Po pierwsze, od 1995 r. do 2002 r. następował 
systematyczny spadek względnej liczby urodzeń we 
wszystkich podregionach województwa, przy czym 
najmniej było to wyraźne w Warszawie. Natomiast po 
2002 r. we wszystkich jednostkach był odnotowywa‑
ny systematyczny wzrost względnego poziomu uro‑
dzeń i co najbardziej charakterystyczne, następowała 
konwergencja tych wskaźników do poziomu około 
65–80 urodzeń na 1000 kobiet w wieku 20–39 lat.

Analiza względnego poziomu urodzeń ujawnia 
jeszcze jedną prawidłowość, związaną z  charakte‑
rem funkcjonalnym. Najwyższa rozrodczość cecho‑
wała obszary słabiej zurbanizowane, a  im bliżej do 

Warszawy, tym jej poziom spadał. W  tym przypad‑
ku znaczenie odgrywa również znany w  demografii 
ujemny związek między wykształceniem, a liczbą po‑
siadanych dzieci.

W  sumie szczegółową analizę przeprowadzono 
po to, aby jej wyniki skonfrontować z  drugim pod‑
stawowym uwarunkowaniem, tj. indywidualnymi 
skłonnościami i decyzjami prokreacyjnymi, również 
w  kontekście teorii drugiego przejścia demograficz‑
nego. Według tej koncepcji, wymienione inklinacje 
nie są w społeczeństwie stałe, ale podlegają zmianom 
wskutek przyczyn ideowo‑kulturowych (związanych 
też ze wspomnianym wykształceniem). Efektem de‑
mograficznym drugiego przejścia demograficznego 
jest opóźnianie wieku rodzenia oraz zmniejszanie 
przeciętnej liczby posiadanych dzieci. W opozycji do 
tego stoją koncepcje, wyjaśniające spadek rozrodczo‑
ści przyczynami materialno‑bytowymi. Wydaje się, 
że w warunkach polskich obydwie grupy przyczyn są 
ważne.

Przy tym zjawisko potwierdzające występowanie 
raczej cech drugiego przejścia demograficznego, a nie 
bariery ekonomicznej było obserwowane w Polsce po 
1989 r., kiedy poziom urodzeń spadał najszybciej nie 
na obszarach o  gorszym statusie materialno‑byto‑
wym, ale przede wszystkim w  regionach lepiej roz‑
winiętych, a  zwłaszcza w  najszybciej rozwijających 
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się metropoliach, w tym warszawskiej (na rysunku 6 
wyraźnie widać, że poziom urodzeń na 1000 kobiet 
w wieku 20–39 lat najbardziej wzrósł właśnie w War‑
szawie). W  efekcie w  ostatnich latach w  stolicy po‑
ziom rodności w kohorcie 20–24 lata jest taki sam, jak 
wśród kobiet w wieku 35–39 lat, przy czym kulmina‑
cja występuje w okolicach 28–30 lat18.

18 W przypadku Warszawy jest to o tyle interesujące, że największy 
napływ migrantów odnotowuje się z  terenów tradycyjnie kon‑
serwatywnych (centralna, a  zwłaszcza północno‑wschodnia 
Polska), co powinno sugerować więcej dzieci w  rodzinach. 

Najbardziej interesujące jest jednak odwrócenie 
powyżej opisanej tendencji, świadczące być może 
o  odrodzeniu się bardziej tradycyjnych wartości, 
związanych ze znaczeniem rodziny wśród osób mło‑
dego pokolenia i  to właśnie na obszarach najsilniej 
zurbanizowanych, a  więc również podlegających 

Jednak niezachowywanie tego wzorca kulturowego wynika tu 
prawdopodobnie ze znanego w demografii i badaniach migracy‑
jnych mechanizmu dostosowania zachowań prokreacyjnych mi‑
grantów do tych obserwowanych wśród ludności regionu napły‑
wowego.

Tabela 6.  Współczynniki ruchu naturalnego w województwie mazowieckim w latach 2002, 2009 i 2013  
według typów gmin

Typ gmin 
(opisane 

w tabeli 1)

Urodzenia
Zgony  

na 1000 
mieszkańców

Przyrost naturalny  
na 1000 

mieszkańców

Małżeństwa  
według zameldowania 

męża i na 1000 osób 
w wieku 20–39 lat

na 1000 
mieszkańców

na 1000 kobiet 
w wieku 20–39 lat

2002 2009 2013 2002 2009 2013 2002 2009 2013 2002 2009 2013 2002 2009 2013

MS 7,2 11,0 10,7 47,1 65,4 64,4 10,3 10,6 10,9 –3,1 0,4 –0,2 30,7 36,7 28,0

PSI 8,8 11,9 10,6 57,7 72,8 67,6 9,0 8,6 8,0 –0,2 3,3 2,6 31,9 36,8 26,0

PSE 8,9 12,0 10,7 61,7 76,8 69,6 9,7 9,8 9,2 –0,8 2,2 1,6 33,1 39,5 28,2

MG 9,3 11,0 9,6 63,3 70,8 63,6 8,1 9,3 9,4 1,2 1,8 0,2 36,9 42,2 30,7

PG 11,1 11,9 10,9 79,6 78,0 71,0 9,2 9,3 8,9 1,9 2,6 2,0 37,1 44,0 29,6

MP 10,4 11,7 9,7 75,1 79,0 65,3 8,6 9,6 9,3 1,7 2,1 0,4 41,7 45,8 30,3

O 10,3 11,5 10,4 78,1 79,2 70,7 10,3 11,4 10,6 0,0 0,1 –0,2 39,2 43,8 31,9

R 11,0 11,8 10,4 90,1 88,1 74,4 12,0 13,0 12,2 –1,0 –1,2 –1,7 40,4 47,1 32,8

E 11,2 11,8 10,2 90,0 86,1 71,2 11,2 12,6 12,0 0,0 –0,8 –1,9 38,0 46,3 32,4

Tabela 7.  Zmiany współczynników ruchu naturalnego w województwie mazowieckim w latach 2002–2013 
według typów funkcjonalnych gmin

Typ gmin 
(opisane 

w tabeli 1)

Urodzenia Zgony Małżeństwa

w punktach 
procentowych

%
w punktach 

procentowych
%

w punktach 
procentowych

%

MS 3,5 152,7 0,6 107,8 –2,7 95,6

PSI 1,8 141,8 –1,0 105,0 –5,9 96,5

PSE 1,8 136,0 –0,5 106,6 –4,9 100,4

MG 0,3 99,8 1,3 112,1 –6,2 84,2

PG –0,2 111,5 –0,3 109,2 –7,5 98,1

MP –0,7 94,8 0,7 109,2 –11,4 82,1

O 0,1 102,2 0,3 103,9 –7,3 92,0

R –0,6 92,2 0,2 98,5 –7,6 89,4

E –1,0 90,0 0,8 106,6 –5,6 94,3
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najsilniejszym wpływom modernizmu lub postmo‑
dernizmu. Może to być jednak wpływ przesuwające‑
go się wyżu („mikrowyżu”), w tym zwłaszcza kulmi‑
nacji roczników z pierwszej połowy lat 80. ubiegłego 
wieku, na których właśnie w  ostatnich kilku latach 
mogło się skupić gros urodzeń. Potrzebna byłaby tutaj 
bardziej szczegółowa analiza nie według grup jedno‑
rocznych, a pięcioletnich, które w szczegółowej dez‑
agregacji terytorialnej nie były dostępne.

Bezwzględny poziom zgonów w  województwie 
mazowieckim w  ostatnich dwóch dekadach wahał 
się w granicach 51–55 tys. zdarzeń rocznie. Przy tym 
liczba zgonów w 2013 r. (54,3 tys.) była nawet nieco 
niższa niż w 1995 r. (55,4 tys.). Działo się tak, chociaż 
w  tym samym czasie wydatnie wzrosła liczba osób 
w  wieku poprodukcyjnym (z  795,7 do 1  012,8  tys.). 
Dokładniejsza analiza pokazuje, że mogło mieć na 
to wpływ nie tylko wydłużanie się średniej długości 
życia w starszych rocznikach, ale też zauważalny spa‑
dek nadumieralności mężczyzn w  wieku produkcyj‑
nym (rys.  7). W  sumie obydwa uwarunkowania wy‑
nikają z poprawy trybu i jakości życia, w tym higieny, 
odżywiania się oraz zmniejszenia nadużywania alko‑
holu (który jest bezpośrednią i pośrednią przyczyną 
największej liczby zgonów w  wieku produkcyjnym), 
a  te z  kolei zależą m.in. od poziomu wykształcenia. 

W efekcie przewidywana długość życia dla osób uro‑
dzonych w  2012  r. w  województwie mazowieckim 
wynosi, w  zależności od podregionu, 71–75 lat dla 
mężczyzn oraz 80–82 lata dla kobiet.

Jeszcze bardziej szczegółowa analiza rocznych 
poziomów zgonów, zarówno w  wartościach bez‑
względnych, jak i odniesionych do całej populacji, po‑
kazuje dwa wahnięcia, niezgodne z linią trendu, które 
szczególnie odnotowano w latach 1999, 2003 i 2009 
(rys.  8). Trudno to jednak jednoznacznie interpre‑
tować, konieczna byłaby tutaj bardziej szczegółowa 
analiza uwzględniająca współczynniki standaryzo‑
wane.

Zawieranie małżeństw, jak i  zjawisko odwrotne 
(rozwody) w pierwszej dekadzie transformacji miało 
coraz silniejszy związek ze zmianami w obyczajowo‑
ści społeczeństwa i  jednostek ludzkich. Stąd coraz 
mniejsza zależność zachowań pro‑ i  antymałżeń‑
skich od struktury wieku oraz od naturalnego, bio‑
logicznego cyklu życia człowieka, a silniejsze związki 
z trendami kultury modernistycznej i postmoderni‑
stycznej. Po pierwsze, zmniejszał się bezwzględny 
i względny poziom zawierania małżeństw. Po drugie, 
malała rola związków formalnych na rzecz niefor‑
malnych, w  tym kohabitacyjnych. Po trzecie, ero‑
zji ulegała instytucja małżeństwa, skutkując coraz 
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częstszym ich unieważnianiem. Wszystkie te proce‑
sy w większym natężeniu następowały na obszarach 
zurbanizowanych, podatniejszych na wspomniane 
wpływy modernizmu i  postmodernizmu. Przykła‑
dowo w  Warszawie liczba zawieranych małżeństw 
spadła w  latach 1990–2001 z około 9 tys., do około 
7,5 tys., aby od kilku lat ponownie rosnąć do poziomu 
niespotykanego od kilku dekad (10 tys.).

W  całym województwie liczba rozwodów wzro‑
sła w  latach 1999–2012 z  5,2  tys.  do 8,8  tys., przy 
równoczesnych zmianach liczby zawieranych mał‑
żeństw z 28,6 tys. do 26,9 tys. Oznacza to, że w cią‑
gu nieco ponad dekady nastąpiło zmniejszenie się 
wzajemnej relacji. W  1999 roku na 100 zawartych 
małżeństw przypadało 18 rozwiązanych, a w 2012 r. 
– już 30 (w 2006 r. było to nawet 33). Jest to bardzo 
niepokojące zjawisko, potwierdzające tezy socjologów 
o  postępującym rozpadzie więzi rodzinnych i  spo‑
łecznych.

Podsumowując, w ostatnich latach mamy do czy‑
nienia z zahamowaniem opisanych procesów drugie‑
go przejścia demograficznego na terenie wojewódz‑
twa mazowieckiego, jednak brak jest przesłanek, aby 
stwierdzić, na ile zjawisko to jest krótko‑ lub długo‑
trwałe. Jest to jednak bez wątpienia najważniejsze 
uwarunkowanie, mogące, w  przypadku osłabienia, 

powstrzymać spodziewaną w najbliższych dekadach 
depopulację lub znacznie ją osłabić.

3.1.4. Wewnętrzne migracje rejestrowane 

Chociaż opisano to już wyczerpująco we wstępie, war‑
to jednak powtórzyć, że statystyka migracji opiera się 
na zameldowaniach i  wymeldowaniach, a  te w  sto‑
sunku do rzeczywistych stałych przemieszczeń lud‑
ności są niedoszacowane, szczególnie na obszarach 
metropolitalnych i  depopulacyjnych. Wynika to nie 
tylko z  tolerowanego przez służby administracyjne 
braku przestrzegania obowiązku meldunkowego, ale 
stopniowego zacierania się podziału na trwałe za‑
mieszkanie w  jednym miejscu przez długi czas oraz 
ze wzrostu ogólnej ruchliwości dziennej i okresowej.

Poziom rejestrowanych migracji nie ulega zasadni‑
czym zmianom w ostatnich latach, przy czym w nie‑
mal całym okresie po 1990 r. jest charakterystyczny 
wzrost ogólnego salda w ruchu wewnętrznym (rys. 9). 
Odbywało się to nieprzerwanie do połowy pierwszej 
dekady XXI wieku, a po tym okresie nastąpiło odwró‑
cenie trendu. Ponieważ lwia część napływów w ruchu 
międzygminnym w całym okresie dotyczyła ośrodka 
stołecznego (Warszawy i  strefy podmiejskiej), zaha‑
mowanie tego wzrostu trzeba wiązać z  sytuacją na 
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rynkach nieruchomości po tej cezurze, a więc gwał‑
townym wzrostem cen mieszkań i działek, stanowią‑
cych barierę ekonomiczną dla napływającej ludności.

Wyraźna zwyżka poziomu napływów i odpływów 
w  latach 2006 i  2007 ma, jak się wydaje, charakter 
administracyjny, związany z  ówczesną wymianą 
dowodów osobistych. Akcja ta spowodowała zatem 
urealnienie stanów ludnościowych w poszczególnych 
gminach. Warto wspomnieć, że według MSWiA w lu‑
tym 2008 r. w województwie mazowieckim pozosta‑
wało jeszcze 132 tys. dowodów „książeczkowych” do 
wymiany, co może wskazywać na prawdopodobną 
skalę niedoszacowań i  przeszacowań stanów lud‑
nościowych w rejestracji PESEL (również od 2006 r. 
dane o migracjach są zasilane właśnie z bazy PESEL).

Układ przestrzenny napływów, odpływów i  sald 
migracji rejestrowanych pozostaje dosyć stabilny 
w obydwu dekadach po 1989 r. i ponieważ jest najważ‑
niejszą składową przyrostu rzeczywistego, zostało to 
już dosyć wyczerpująco opisane w podrozdziale 3.1.2. 
na temat zmian w rozmieszczeniu ludności. Zarówno 

wiele wcześniejszych opracowań (m.in. Potrykowska 
i Śleszyński 1999, Śleszyński 2006a, Gutry‑Korycka 
2005, Śleszyński 2012c), jak i  przedstawione w  za‑
łączniku kartograficznym do projektu (Stępniak i in. 
2012) nowsze analizy, wskazują na wyraźny rozwój 
procesów suburbanizacji rezydencjalnej. Natężenie 
tych procesów jest najsilniejsze w  ośrodku stołecz‑
nym, a  znacznie słabsze wokół Radomia, Płocka, 
Ostrołęki i  Siedlec oraz Ciechanowa. O  ile w  przy‑
padku stolicy dodatnie saldo migracji sięga nawet 
czwartego lub piątego pasa gmin od granic admini‑
stracyjnych, o  tyle w  pozostałych ośrodkach zasięg 
jest znacznie skromniejszy i obejmuje niekiedy tylko 
łącznie kilka gmin (w przypadku Ciechanowa jest to 
tylko jedna gmina). Przy tym wartości średniorocz‑
nych rejestrowanych sald migracji w  latach 2005–
2012 w niektórych gminach przekraczały aż 25‰, co 
w pięcioleciu daje ponad 10% łącznej populacji.

Badania macierzowe migracji rejestrowanych 
(Śleszyński 2011c) wskazują wyraźnie na wiodą‑
cą rolę ośrodka stołecznego w  krajowym systemie 

Mapa 4. Zlewnie migracyjne Polski, wyznaczone na podstawie obrotu migracyjnego  
w przemieszczeniach międzypowiatowych

Źródło: Śleszyński 2011c.
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przemieszczeń rezydencjalnych. Nawet w niektórych 
odległych województwach oddziaływanie Warszawy 
jest większe niż w przypadku stolicy danego regionu. 
Stąd też wyznaczając zlewnię migracyjną wojewódz‑
twa mazowieckiego (mapa  4), należy pamiętać, że 
jest ona w największym stopniu ukształtowana przez 
Warszawę.

3.1.5. Migracje zagraniczne

Analiza migracji zagranicznych jest szczególnie 
trudna ze względu na brak wiarygodnego materia‑
łu źródłowego. Wynika to z  tego, że definicje admi‑
nistracyjne obejmują tylko część faktycznego ruchu 
o  charakterze stałym lub długookresowym. Przy‑
kładowo dla województwa mazowieckiego liczba 
wymeldowań zagranicznych w  ostatniej dekadzie 
kształtuje się na poziomie 0,6–1,5 tys. osób rocznie 
(osiągając łącznie w latach 2000–2013 zaledwie oko‑
ło 14  tys.  osób), podczas gdy według innych analiz 
migracyjnych GUS w  końcu 2009  r. poza granicami 
Polski powyżej 3 miesięcy przebywało 1,8 mln osób, 
a według spisu powszechnego 2011 – 2,0 mln osób. 
W  województwie mazowieckim w  spisie z  2002  r. 
stwierdzono 54,9 tys. osób przebywających czasowo 
powyżej 3 miesięcy za granicą, podczas gdy w 2011 r. 
było to już 147,9  tys.  osób. Jeszcze inne statystyki 
z  NSP 2011 mówią o  5,4% gospodarstw domowych 
w województwie, w których co najmniej jedna osoba 
przebywała za granicą. A zatem analizowanie migra‑
cji zagranicznych na podstawie statystyki zameldo‑
wań i wymeldowań jest bezużyteczne dla oceny pro‑
cesów rozwojowych województwa mazowieckiego.

Migracje zagraniczne obejmują szeroki wachlarz 
zdarzeń, związanych zarówno z definitywnym opusz‑
czeniem lub zasiedleniem nowego miejsca zamiesz‑
kania (tzw. migracje dokończone), jak i ze specyficzną 
grupą przemieszczeń okresowych (wahadłowych), 
o  bardzo zróżnicowanej amplitudzie czasowej. Ta 
ostatnia kategoria stała się bardzo charakterystycz‑
nym zjawiskiem związanym z ruchliwością ludności 
w  okresie transformacji i  jest motywowana przede 
wszystkim czynnikami ekonomicznymi, a  rzadziej 
edukacyjnymi.

Dla okresu transformacji jedynym szczegółowym 
źródłem statystycznym na temat migracji zagra‑
nicznych pozostają wyniki spisu powszechnego z lat 
2002 i 2011. Dane te obejmują osoby, które wyjecha‑
ły z Polski po 1988 r. i które przebywały w momen‑
cie spisów poza granicami kraju, pod warunkiem że 
w  momencie spisu było to przebywanie dłuższe niż 
12 miesięcy.

Spis powszechny z 2002 r. wykazał, że poza gra‑
nicami województwa było 54,9  tys.  osób przebywa‑
jących czasowo (2–12 miesięcy), a 43,8 tys. – powyżej 
12 miesięcy. Daje to łącznie 98,7 tys. osób, czyli 1,9% 
populacji regionu (Polska – 3,7%). W strukturze de‑
mograficznej charakterystyczna jest dominacja rocz‑
ników w wieku produkcyjnym, wynosząca około 85% 
we wszystkich kategoriach biologicznych (tab. 8). Jest 
to zasadniczo podobne do charakterystyk migrantów 
z innych regionów kraju.

Z kolei spis powszechny z 2011 r. wykazał, że poza 
granicami kraju przebywało powyżej 12 miesięcy 
118,4 tys. osób z województwa mazowieckiego (z cze‑
go 57,2 tys. stanowili mężczyźni, a 61,2 tys. – kobiety). 

Tabela 8.  Struktura wieku i płci migrantów zagranicznych z województwa mazowieckiego,  
którzy w momencie spisowym (V 2002 r.) przebywali faktycznie poza granicami kraju

Kategoria wieku

Od 2 do 12 miesięcy Powyżej 12 miesięcy

ogółem kobiety mężczyźni ogółem kobiety mężczyźni

tys. % tys. % tys. % tys. % tys. % tys. %

Ogółem 54,9 100,0 30,4 100,0 24,5 100,0 43,8 100,0 19,3 100,0 24,5 100,0

Przedprodukcyjny 5,4 9,9 2,7 8,9 2,7 11,2 4,5 10,4 1,2 6,5 2,3 9,2

Produkcyjny ogółem 46,5 84,7 25,5 83,8 21,0 85,7 37,1 84,7 16,4 85,1 20,7 84,3

Produkcyjny mobilny 32,8 59,7 18,6 61,2 14,2 57,8 25,8 58,8 10,8 56,0 15,0 61,0

Produkcyjny niemobilny 13,7 25,0 6,9 22,7 6,8 27,9 11,3 25,9 5,6 29,2 5,7 23,3

Poprodukcyjny 2,9 5,3 2,2 7,1 0,7 3,0 2,1 4,8 0,6 2,9 1,6 6,3
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Jako główny powód wskazywana była praca (około 
2/3 wskazań), a następnie sprawy rodzinne i edukacja.

Szczegółowa analiza kartograficzna za rok 2002 
(dane ze spisu z  2011  r. według gmin w  chwili od‑
dawania do druku tego materiału nie były jeszcze 
dostępne), dostarcza interesującej wiedzy na te‑
mat zróżnicowań wewnątrzregionalnych (mapa 5). 
Przede wszystkim zwraca uwagę znacznie podwyż‑
szony, w  stosunku do średniego, poziom wyjazdów, 
zwłaszcza z kurpiowskich gmin północnego Mazow‑
sza (m.in. Kadzidło, Łyse), gdzie wskaźnik udziału 
migrantów w  całkowitej populacji przekracza 3%. 
W pozostałej części województwa wyższe partycypa‑
cje dotyczą jeszcze okolic Płocka oraz obszaru na po‑
łudniowy wschód od Kurpiowszczyzny, leżącego na 
pograniczu z  województwem mazowieckim. Ponad‑
to Warszawa, ze względu m.in. na własną wielkość, 
w  2002  r. koncentrowała około połowy migrantów 
województwa.

Podawane powody wyjazdów były bardzo zbieżne 
dla obydwu kategorii wyróżnionych pod względem 

czasu pozostawania za granicą. W  skali całego wo‑
jewództwa dominowały motywacje związane z pod‑
jęcia pracy (41–42%) i rodzinne (31–32%), a następ‑
nie edukacyjne (8–9%). Pozostałe powody, takie jak 
związane z leczeniem i rehabilitacją czy mieszkanio‑
we, miały marginalne znaczenie (łącznie tylko około 
2%). Podobnie w obydwu kategoriach przedstawiała 
się struktura wykształcenia: 24–25% legitymowało 
się wykształceniem wyższym, 19% – średnim za‑
wodowym, 14–15% – średnim ogólnokształcącym, 
12% – zasadniczym zawodowym, 9% – podstawo‑
wym ukończonym i  6% – policealnym. Wyższy niż 
przeciętnie w  populacji udział osób z  wykształce‑
niem wyższym świadczy o  selektywności procesów 
emigracyjnych, mającej cechy klasycznego „drenażu 
mózgów”.

Jeszcze większa rola motywacji zawodowych, 
związanych z  poszukiwaniem lepiej płatnego (lub 
w ogóle) zajęcia, wynika z badań ankietowych prze‑
prowadzonych w  urzędach gminnych (mapa 6). Na 
227 gmin, aż w 207 wskazywano pracę jako główny 

Mapa 5. Udział emigrantów zagranicznych (według kryterium przebywania powyżej 12 miesięcy) 
w gminach województwa mazowieckiego w 2002 r.
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Mapa 6. Rozkład odpowiedzi na pytanie o powody emigracji (krajowej i zagranicznej) z gminy

Mapa 7. Rozkład odpowiedzi na pytanie o wyjazdy wahadłowe za granicę  
(treść pytania: „Czy wśród mieszkańców Państwa gminy obserwuje się wyjazdy wahadłowe do pracy  

za granicę (osoby pracujące jakąś część roku za granicą resztę czasu spędzają w kraju,  
albo pracują cały rok i do kraju przyjeżdżają bardzo często – kilka, kilkanaście razy do roku)”)
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lub jeden z głównych czynników przyciągających mi‑
grantów (zarówno w układzie krajowym, jak i zagra‑
nicznym).

Niestety brak jest porównywalnych danych, po‑
zwalających na uchwycenie prawidłowości zachodzą‑
cych w  czasie. Uzupełnieniem mogą być wyniki an‑
kiety, przeprowadzonej w  urzędach gmin (mapa  7). 
Okazuje się, że to właśnie na obszarach peryferyj‑
nych najczęściej wskazywano zdecydowaną rolę mi‑
gracji wahadłowych.

Odrębnym zagadnieniem jest kwestia imigracji 
zagranicznej. Tutaj również oficjalna statystyka jest 
wielokrotnie zaniżona i obejmuje w zasadzie tylko 
część faktycznych przepływów. Przy tym, dosyć do‑
brze jest rozpoznana kwestia reemigracji Polaków 
i osób posiadających obywatelstwo polskie, ale jest 
to znikoma część całkowitego strumienia imigra‑
cyjnego.

Szczegółowe badania, czynione zarówno na pod‑
stawie oficjalnych danych (Śleszyński 2006a, 2013a), 
jak i  przez pogłębione studia jakościowe (zwłaszcza 
liczne prace prowadzone w zespole prof. M. Okólskie‑
go), pokazują wyraźnie cechy odróżniające region ma‑
zowiecki od innych. Po pierwsze, cechy stolicy, zwią‑
zane z jej atrakcyjnością jako miejsca pracy i ogólnie 
miejsca życia, warunkują zwiększone zainteresowa‑
nie imigrantów z krajów o niższym poziomie rozwoju 
społeczno‑ekonomicznego. Ta atrakcyjność Warsza‑
wy wynika z  kolei zwłaszcza z  powodu rozległego 
i  korzystnego finansowo rynku pracy19, przy czym 
wspomniana rozległość ułatwia podejmowanie pracy 
nierejestrowanej. Na krańcowo odległym jakościowo 
biegunie sytuują się zawody kierownicze i  profesjo‑
nalne (wysoko wyspecjalizowana obsługa biznesu), 
liczniejsze w stolicy z racji hipertrofii jej funkcji decy‑
zyjno‑kontrolnych w gospodarce.

W  sumie aglomeracja warszawska w  skali kraju 
pozostaje największym „magnesem” przyciągającym 
zarówno osoby o wysokich umiejętnościach eksperc‑
ko‑menedżerskich, jak i  niskich kwalifikacjach, wy‑
korzystywanych w pracach fizycznych i drobnym biz‑
nesie. Według wykorzystanych wcześniej danych ze 
spisu powszechnego z 2002 r., na 85,5 tys. zarejestro‑
wanych osób z zagranicy Warszawa koncentrowała aż 

19 Chociaż relacja między wynagrodzeniami na podobnych stano‑
wiskach niekierowniczych i nieprofesjonalnych w stosunku do 
krajów zachodnich wynosi mniej więcej jak 4:1 na niekorzyść 
Polski, to równocześnie relacja między np. Białorusią i Ukrainą, 
skąd pochodzi lwia część imigracji, wynosi również 4:1 na nie‑
korzyść tych ostatnich.

11,3 tys., a dalsze 2,8 tys. w gminach strefy podmiej‑
skiej. Łącznie aglomeracja warszawska skupiała aż 
17% „wychwyconego” przez spis powszechny zagra‑
nicznego strumienia wędrówkowego, skierowanego 
do kraju.

Drugą cechą charakterystyczną województwa 
mazowieckiego jest jego niska aktywność imigracyj‑
na na obszarach pozawarszawskich. O  ile w  regio‑
nach zewnętrznych, przylegających do granicy kraju 
(lubuskie, zachodniopomorskie, warmińsko‑mazur‑
skie, podlaskie itd.), w latach 1989–2002 przyjechało 
w poszczególnych gminach zwykle nie mniej niż 10 
osób na każde 10  tys.  dotychczasowych mieszkań‑
ców, to na Mazowszu wskaźnik ten był zazwyczaj 
dwu‑ lub trzykrotnie niższy.

W  sumie zgodnie ze wspomnianymi wcześniej 
danymi ze spisu powszechnego w  2002  r. na teren 
województwa mazowieckiego w  okresie między‑
spisowym napłynęło 16,4  tys.  osób. Jest to jednak 
liczba tylko o  kilka  tysięcy  wyższa, niż pokazują to 
„oficjalne” dane, zarejestrowane w ewidencji bieżącej 
GUS w tym samym czasie dla obszaru województwa 
mazowieckiego (około 10 tys., w tym 5,3 tys. w latach 
1995–2001). Obydwie wartości są z pewnością zani‑
żone co najmniej kilkunastokrotnie.

Informacji o  rzeczywistej skali imigracji zagra‑
nicznej dostarczają coraz liczniejsze badania demo‑
graficzne i  socjologiczne, prowadzone poza ciągłym 
systemem statystyki publicznej, w  tym również 
przez GUS. Badania tego ostatniego z 2008 r. wskazy‑
wały20, że w zależności od doboru próby, aż 20–30% 
imigrantów w Polsce koncentrowało się w wojewódz‑
twie mazowieckim (czyli głównie – w  około 2/3 
w aglomeracji warszawskiej). Według danych ze spisu 
powszechnego z 2011 r., w województwie mazowiec‑
kim 45,6 tys. osób (zaledwie 0,9% populacji) używa‑
ło w domu języka innego niż polski (m.in. angielski 
– 21,4  tys., rosyjski – 4,7  tys., niemiecki – 3,5  tys., 
francuski – 3,1  tys., ukraiński – 2,5  tys.). Ponadto 
w  całym kraju odnotowano zaledwie 4,0  tys.  osób 
deklarujących się jako Wietnamczycy. Liczby te po‑
kazują, że dane o imigracji zagranicznej według NSP 
2011 są zaniżone w stosunku do stanu faktycznego, 
zwłaszcza w  przypadku narodowości wywodzących 
się spoza krajów Europy Zachodniej.

Brak jest też dokładnych i  porównywalnych 
szacunków dotyczących udziałów poszczególnych 

20 „Imigranci w  Polsce – w  obiektach zbiorowego zakwaterowa‑
nia”; „Sytuacja na rynku pracy migrantów i ich potomków”.



Rozdział 3. Trendy rozwoju demograficznego do 2013 r. ...

39TRENDY ROZWOJOWE MAZOWSZA nr 15

narodowości w  napływie imigracyjnym w  bardziej 
dokładnych przekrojach czasowych, pozwalających 
porównywać zmienność napływu w czasie. Dane ofi‑
cjalne, zwłaszcza Urzędu ds. Cudzoziemców (dawniej 
Urząd ds. Repatriacji i Cudzoziemców), z reguły opie‑
rają się na szczególnych kategoriach demograficz‑
no‑społecznych.

W  okresie po 1988  r., a  zwłaszcza po 2000  r., 
ujawniło się wchodzenie w  wiek produkcyjny wyżu 
demograficznego z  lat 1975–1985. Skutkowało to 
znacznym przyrostem liczby i odsetka osób w wieku 
16–59 lat. Widać wyraźnie kilka „wysp” wzmożonych 
skupień tych kategorii ludzkich, związanych z były‑
mi stolicami województw i  ich strefami podmiejski‑
mi, na których przyrost omawianej kategorii demo‑
graficznej był na ogół wyższy niż 20% (Stępniak i in. 
2012, plansza nr 4). Obraz kartograficzny jest zdomi‑
nowany przy tym koncentracją warszawską, pochła‑
niającą około 60% przyrostu liczby osób w wieku pro‑
dukcyjnym w latach 1988–2009.

Analizując zmiany w  udziale ludności w  wieku 
poprodukcyjnym (a  ściślej: 60 i  więcej lat, gdyż na 
porównania w  tej właśnie kategorii wieku pozwa‑
lają posiadane dane), w  latach 1988–2009 dosyć 

wyraźnie zaznacza się postępujący wzrost udzia‑
łów starszych roczników. Zmiany w  udziale ludno‑
ści w wieku poprodukcyjnym nie były jednak aż tak 
spektakularne i jeśli mowa o pogarszaniu się struk‑
tury wieku, to najpoważniejsze wzrosty przekracza‑
ły 3 punkty procentowe. Innymi słowy, pogarszanie 
się struktury wieku następowało najbardziej wsku‑
tek regresu urodzeń, a  nie przyrostu liczby osób 
starszych wiekiem.

Syntetyczną miarą zmian demograficznych jest 
wzrost wskaźnika obciążenia demograficznego 
(rys.  10). Natomiast obraz kartograficzny (Stępniak 
i  in. 2012) jest sugestywny, gdyż pokazuje skalę 
zmian, jakie zaszły w ostatnich dwóch dekadach. Po 
pierwsze, najbardziej chyba charakterystyczny jest 
centroperyferialny rozkład tego wskaźnika w  koń‑
cu pierwszej dekady obecnego wieku. W  gminach 
aglomeracji stołecznej na każdą jedną osobę w  wie‑
ku nieprodukcyjnym przypadają mniej więcej dwie 
osoby w wieku produkcyjnym. Relacja ta pogarsza się 
wraz z oddalaniem od Warszawy, osiągając trzy osoby 
w wieku nieprodukcyjnym na cztery osoby w wieku 
produkcyjnym (a  w  skrajnych przypadkach 4/5 lub 
nawet 1/1). Niewiele pomaga przy tym położenie 
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Rysunek 10. Wskaźnik obciążenia demograficznego w województwie mazowieckim w latach 1995–2013
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Mapa 8. Typologia struktury demograficznej gmin województwa mazowieckiego  
według rozkładu Osanna w 2008 r. 

Źródło: na podstawie Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, mapa nr 5 (P. Śleszyński).
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ośrodków subregionalnych, gdyż ich oddziaływanie 
w  sensie zasobów ludności w  wieku produkcyjnym 
ogranicza się co najwyżej do kilku gmin podmiej‑
skich, nawet nie wszystkich graniczących z  danym 
ośrodkiem.

Jeszcze jedną kompleksową charakterystyką, po‑
zwalającą uchwycić podstawowe zróżnicowania ilo‑
ściowe, jest klasyfikacja gmin według trójdzielnego 
rozkładu Ossana (mapa 8). Pozwala to na delimitację 
dosyć wyraźnych regionów demograficznych: aglo‑
meracji warszawskiej, kilku aglomeracji subregional‑
nych oraz w zasadzie pozostałej części województwa.

W  sumie można stwierdzać, że w  2009  r. prawi‑
dłowości przestrzenne struktury wieku polegały na 
centroperyferialnym zróżnicowaniu natężenia wy‑
stępowania poszczególnych podstawowych kategorii 
wieku i ich wzajemnych relacjach (udziałach procen‑
towych w całości populacji).

Analizy dłuższych i  szczegółowszych szeregów 
czasowych ujawniają pewne bardziej subtelne prawi‑
dłowości, związane z  przekształceniami struktury 
wieku (rys.  11)21. W  przypadku kategorii przedpro‑
dukcyjnej, zauważalny jest dosyć proporcjonalny 
spadek udziału we wszystkich typach gmin. Jedynie 
w przypadku Warszawy (MS) daje się zaobserwować 
wyraźne wyhamowanie trendu spadkowego. Widocz‑
ne jest ono w nieco mniejszym stopniu w przypadku 
bliższej stolicy strefy podmiejskiej (PSI). Nadal są to 
jednak poziomy o wiele niższe niż dwie dekady wcze‑
śniej.

Zmiany w  udziale ludności w  wieku produkcyj‑
nym były znacznie bardziej zróżnicowane. Ogól‑
nie rzecz biorąc, ilościowe znaczenie tej katego‑
rii rosło we wszystkich typach gmin, przy czym 
w  ostatnich latach wyraźnie osłabła dynamika tego 
progresu w  miastach powiatowych (MP), w  tym 
grodzkich (MG), oraz w Warszawie (MS). Najwyższy 
wzrost wartości bezwzględnych nastąpił w  strefach 
podmiejskich wspomnianych ośrodków subregional‑
nych (PG) oraz w bliższej stołecznej strefie podmiej‑
skiej (PSI).

Najbardziej zróżnicowane wahania wykazu‑
je liczba i  udział ludności w  wieku poprodukcyj‑
nym. Przy tym dosyć stabilny był udział tej kate‑
gorii wieku w  poszczególnych typach gmin, gdyż 

21 Na rycinach tych widać wyraźnie skok w wartościach wskaźni‑
ków około 1999 r., wynikający z weryfikacji danych po uzyska‑
niu wyników spisu powszechnego w 2002 r. Ten skok o charak‑
terze statystycznym nie zaburza jednak ogólnej interpretacji 
trendów w zakresie zmian wartości wskaźników.

w większości przypadków wzrost nie był wyższy niż 
3 punkty procentowe. Większe tempo starzenia się 
struktury demograficznej zaobserwowano w  przy‑
padku miast subregionalnych i powiatowych (MG – 
z poniżej 11% do powyżej 15%). Niektóre kategorie 
odnotowały spadek względnego udziału (R, E, PG) 
lub pozostały pod tym względem na niezmienio‑
nym poziomie (O).

Analiza zmian bezwzględnych ujawnia znacznie 
większe zróżnicowania. Gminy, w  których spadła 
liczba osób w wieku poprodukcyjnym, należą przede 
wszystkim do typów rolniczych (R i  E). Natomiast 
w  miastach subregionalnych (MG) i  bliższej strefie 
podmiejskiej (PSI) odnotowano najwyższy, bo około 
40‑procentowy wzrost populacji starszych roczni‑
ków.

Konsekwencją opisanych zjawisk i  procesów są 
dosyć liczne deformacje struktury biologicznej lud‑
ności, zarówno wieku, jak i  płci. Chociaż w  całości 
województwo mazowieckie cechuje obecnie stosun‑
kowo korzystna struktura wieku (wskutek wkra‑
czania w  wiek produkcyjny roczników wyżu demo‑
graficznego z  lat 1975–1985 oraz wskutek napływu 
migracyjnego), występują silne zróżnicowania we‑
wnątrzregionalne, powodujące, że w wielu układach 
lokalnych występują istotne zaburzenia struktural‑
ne. Po pierwsze, coraz większym problemem jest sta-
rość demograficzna. Drugim, niedocenianym ciągle 
zjawiskiem jest silna maskulinizacja obszarów pery‑
feryjnych w kategorii osób w wieku 20–39 lat, powo‑
dująca zmniejszanie szans na zawarcie małżeństwa 
i założenie rodziny (rys. 13 i 14). Okazuje się, że wraz 
ze zwiększaniem się odległości od Warszawy, wskaź‑
nik maskulinizacji rośnie (a feminizacji maleje), aby 
około 50 km do stolicy zatrzymać się na przeciętnym 
poziomie około 115 mężczyzn na 100 kobiet (i odpo‑
wiednio 87 kobiet na 100 mężczyzn).

Deformacją jest również feminizacja w identycz‑
nej kategorii wieku, ale ponieważ koncentruje się ona 
na obszarach zurbanizowanych, a  więc o  wysokim 
bezwzględnym potencjale ludnościowym, nie ma aż 
takiego negatywnego znaczenia. Z kolei feminizacja 
w kategorii ludności w wieku poprodukcyjnym, zwią‑
zana z  dłuższą przeciętną przeżywalnością kobiet, 
z demograficznego punktu widzenia posiada znacze‑
nie neutralne, natomiast ma negatywne oddziaływa‑
nie społeczne, związane z  problemami samotności 
ludzi starszych, zwiększonymi potrzebami opieki itd. 
Zostanie to szczegółowo opisane w module dotyczą‑
cym biedy i wykluczenia społecznego.
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Rysunek 11. Zmiany w udziale podstawowych kategorii wieku w województwie mazowieckim  
w latach 1995–2013
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Rysunek 13. Feminizacja i maskulinizacja w kategorii osób w wieku 20–39 lat  
w województwie mazowieckim w latach 1995 i 2009

Dane dopasowane do rozkładu Richardsa: Richards Model: y = a/(1+exp(b‑cx)^(1/d)), współczynniki: a = 113,65, b = 7,27, c = 0,141, d = 28,68.
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Maskulinizacja obszarów peryferyjnych w młod‑
szym wieku produkcyjnym wynika z  procesu od‑
pływu kobiet. Jest to uwarunkowane czynnikami 
biologicznymi i  społeczno‑kulturowymi, zgodnie 
z którymi płeć piękna w większym stopniu jest zain‑
teresowania edukacją i osiągnięciem lepszego statu‑
su zawodowo‑materialnego, a w efekcie poprawą lub 
ułatwieniem dotychczasowych trudnych warunków 
życia. Na gruncie psychologii ewolucyjnej i  kulturo‑
wo‑środowiskowej można to dalej objaśniać takimi 
czynnikami, jak większe niż u  mężczyzn potrzeby 
samorealizacji, instynkt macierzyński, naturalna 
skłonność do wygód i  inne. Najczęściej mechanizm 
polega najpierw na częstszym w  stosunku do męż‑
czyzn opuszczaniu peryferyjnych terenów wiejskich 
w  celach edukacyjnych skoncentrowanych zgodnie 
z  hierarchią funkcjonalną w  większych ośrodkach 
miejskich, a następnie na mniejszych procentowo po‑
wrotach w  rodzinne strony. Zjawisko podwyższonej 
maskulinizacji w wieku matrymonialnym (wiek pro‑
dukcyjny mobilny w jego młodszych rocznikach) jest 
powszechne w  społeczeństwach się urbanizujących 
i modernizujących. Przykładowo w okresie powojen‑
nej przyśpieszonej industrializacji znane były akcje 
„Żona dla rolnika”, organizowane przez wiejskie or‑
ganizacje młodzieżowe.

Starość demograficzna – w sensie udziału w popu‑
lacji wysokiego odsetka osób w starszym wieku – jest 
procesem, wynikającym na peryferyjnych obszarach 
Mazowsza przede wszystkim z  odpływu migracyj‑
nego osób w  młodszym wieku produkcyjnym (wiek 
matrymonialny), w  tym zwłaszcza wspomnianych 
kobiet, a następnie braku naturalnej bazy młodszych 
roczników umożliwiającej wymianę pokoleniową. 
Związek między starością demograficzną a odpływem  
wędrówkowym pokazuje korelacja przedstawiona na 
rysunku 15.

3.2. Rodziny i gospodarstwa domowe

3.2.1. Struktura wielkości

W  Polsce jedyne dostępne statystyki dotyczące do‑
kładnej liczby i  struktury gospodarstw domowych 
pochodzą ze spisów powszechnych. W  okresie mię‑
dzyspisowym możliwe jest szacowanie stanów po‑
średnich, jednak nie jest to celowe. Po pierwsze, 
informacja ta jest zbyt mało dokładna dla mniej‑
szych agregatów przestrzennych. Po drugie, w  nie‑
długim czasie dostępne będą dane z  nowego spisu 

powszechnego. Stąd też w podrozdziale skoncentro‑
wano się na ostatniej dostępnej strukturze z  roku 
2002, porównaniach podstawowych wskaźników, ja‑
kie mogły być opracowane na podstawie posiadanych 
danych z lat 1988 i 2002.

Spis powszechny z 2002 r. wykazał istnienie w wo‑
jewództwie mazowieckim 1  919,0  tys.  gospodarstw 
domowych. Z tego 551,3 tys. stanowiły gospodarstwa 
jednoosobowe, 470,0 tys. – dwuosobowe, 368,1 tys. – 
trzyosobowe, a 529,5 tys. – cztero‑ i więcej osobowe. 
Przeciętnie dawało to 2,64 osoby w jednym gospodar‑
stwie domowym.

Analiza jedynych dostępnych danych GUS doty‑
czących przeciętnej wielkości gospodarstwa domo‑
wego w  corocznych przekrojach czasowych ujawnia, 
że od 2005  r. następuje dosyć istotny spadek tego 
wskaźnika, podczas gdy w okresie międzyspisowym 
stabilizował się on na poziomie 2,9–3,0 (rys.  16). 
Oznacza to, że w ostatnich latach najprawdopodob‑
niej następuje szybszy przyrost gospodarstw do‑
mowych jednoosobowych i  dwuosobowych albo też 
że spada udział jednostek mniejszych. Na pierwszy 
rzut okaz stoi to w sprzeczności z danymi na temat 
zawieranych małżeństw i urodzeń, ale przy głębszej 
ocenie tego zjawiska można przypuszczać, że wcho‑
dzenie wyżu demograficznego w  wiek dorosły jest 
bardzo wysokie i „wystarcza” na zapewnienie przyro‑
stu jednej, jak i drugiej kategorii. Obniżenie wartości 
wskaźnika przeciętnej liczby osób w  gospodarstwie 
domowym wynika zatem najprawdopodobniej z usa‑
modzielniania się roczników wyżu demograficznego, 
zarówno w układzie małżeństw i kohabitacji (w tym 
związków trwale bezdzietnych), jak i indywidualnym 
(coraz powszechniejsze zjawisko „singli”).

Przestrzenne zróżnicowanie poszczególnych kate‑
gorii gospodarstw domowych ujawnia dalsze prawidło‑
wości (mapa 9). W przypadku gospodarstw jednooso‑
bowych i  dwuosobowych ich koncentracja występuje 
zwłaszcza w Warszawie, a następnie w innych dużych 
miastach oraz niektórych gminach wiejskich w  środ‑
kowej i  południowej części województwa. Przyczyny 
tego nie są jednorodne. W  miastach na ogół oznacza 
to nakładanie się związków bezdzietnych, zarówno 
w  młodym wieku, jak i  starszych, w  których potom‑
stwo usamodzielniło się i najczęściej opuściło dom ro‑
dzinny. Przy tym w Warszawie zaznacza się szczególnie 
wysoka koncentracja jednoosobowych gospodarstw ro‑
dzinnych – 287,2 tys. Jest to aż 54% wszystkich gospo‑
darstw tego typu w województwie mazowieckim i 37% 
wszystkich gospodarstw w Warszawie.
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Rysunek 16. Zmiany przeciętnej liczby osób w gospodarstwach domowych w województwie mazowieckim 
w latach 1999–2013 (według BAEL; dodatkowo linią przerywaną zaznaczono okres 1988–1999, 

pokazujący zmianę wskaźnika od spisu powszechnego z 1988 r.)

Tabela 9.  Zmiany liczby gospodarstw domowych według wielkości (liczby osób)  
w województwie mazowieckim w latach 1988–2011

Kategoria

1988 2002 2011 Zmiana (1988–2011)

w tys. w %

Jednoosobowe 346,4 551,4 531,4 185,0 53,4

Dwuosobowe 398,5 470,0 504,6 106,1 26,6

Trzy‑ i więcej osobowe 920,1 897,7 907,2 –12,9 –1,4

Razem 1665,0 1919,0 1943,2 278,2 16,7

Tabela 10.  Struktura gospodarstw domowych w województwie mazowieckim  
według charakteru rodzinnego w 2011 r.

Podregion

Gospodarstwa domowe

ogółem

Rodzinne nierodzinne

jedno
rodzinne

dwu
rodzinne

trzy 
i więcej 

rodzinne
ogółem

jedno 
osobowe

wielo
osobowe

w tys.

Ciechanowsko‑płocki 205,0 139,3 18,7 1,5 45,5 40,8 4,6
Ostrołęcko‑siedlecki 240,5 159,8 21,7 2,2 56,9 51,6 5,4
Radomski 205,4 138,0 16,9 1,5 49,0 44,0 4,9
Warszawa 774,6 440,5 17,3 1,0 315,8 287,2 28,6
Warszawski wschodni 252,7 173,6 21,2 2,6 55,3 50,1 5,2
Warszawski zachodni 265,0 181,2 18,7 1,8 63,4 57,6 5,7
Ogółem 1943,2 1232,4 114,4 10,6 585,8 531,4 54,4
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Mapa 9. Najwyższe i najniższe kwartyle gmin, skupiające gospodarstwa domowe  
z określoną liczbą osób w 2002 r.
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Charakterystyczna jest koncentracja trzyoso‑
bowych gospodarstw domowych wokół Warszawy 
(Stępniak i  in. 2012). Pokazuje ona dobitnie wy‑
soką rolę modelu rodziny „2+1”. Z kolei gospodar‑
stwa cztero‑ i więcej osobowe koncentrują się na 
północnym Mazowszu oraz w  strefach podmiej‑
skich ośrodków subregionalnych, zwłaszcza Ra‑
domia.

3.2.2.  Skład rodzinny i struktura demograficzna 
gospodarstw domowych22

W  2002  r. w  województwie mazowieckim spisano 
1 403,3 tys. rodzin, liczących 4 445,5 tys. osób, czyli 
87% populacji i 70% gospodarstw domowych regionu 

22 Dla roku 2011 dostępne są tylko niektóre dane dotyczące struk‑
tury demograficznej gospodarstw domowych, stąd analizy mu‑
siały być oparte w większości na danych za 2002 r.

Tabela 11.  Zmiany liczby gospodarstw domowych w województwie mazowieckim w latach 1988–2002 
według typów funkcjonalnych gmin

Typ
Liczba (tys.) Zmiana (1988–2002)

1988 2002 tys. %

MS 643,9 757,6 113,7 17,7

PSI 161,4 192,2 30,8 19,1

PSE 122,9 148,2 25,3 20,6

MG 161,1 196,8 35,7 22,2

PG 43,0 50,6 7,6 17,7

MP 107,0 122,0 15,0 14,0

O 72,4 78,8 6,5 9,0

R 211,3 220,3 8,9 4,2

E 142,0 152,5 10,5 7,4

Razem 1 665,0 1 919,0 254,0 15,3

Wartości dla MS w 2011 – 774,6 tys.; zmiana 1988–2011 – 130,7 tys.; –20,3%.
Wartości dla województwa mazowieckiego 2011 – 1943,2 tys.; zmiana 1988–2011 278,2 tys.; –16,7%.

Tabela 12.  Zmiany procentowe gospodarstw domowych w województwie mazowieckim w latach 1988–2002 
według typów funkcjonalnych gmin

Typ
Jednoosobowe Dwuosobowe Trzyosobowe

1988 = 100 w pkt proc. 1988 = 100 w pkt proc. 1988 = 100 w pkt proc.

MS 71,6 12,0 15,0 –0,6 –11,3 –11,4

PSI 36,9 3,0 26,3 1,4 9,9 –4,4

PSE 47,4 4,2 27,3 1,2 9,4 –5,5

MG 81,5 8,6 32,4 1,8 1,2 –10,4

PG 49,8 3,7 22,9 0,8 9,9 –4,5

MP 45,6 4,6 23,9 1,8 2,2 –6,4

O 38,8 4,7 11,5 0,5 –0,2 –5,2

R 37,3 5,0 9,1 1,0 –5,8 –6,0

E 40,1 5,1 10,7 0,7 –2,8 –5,8

Razem 59,2 7,9 17,9 0,6 –2,4 –8,5

Wartości dla MS w 2011 – 774,6 tys.; zmiana 1988–2011 – 130,7 tys.; –20,3%.
Wartości dla województwa mazowieckiego 2011 – 1943,2 tys.; zmiana 1988–2011 278,2 tys.; –16,7%.
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(tab. 13 i 14). W zdecydowanej większości (75%) są to 
rodziny nuklearne (1 051,8 tys.). Przy tym w połowie 
gmin województwa mazowieckiego udział gospo‑
darstw domowych dwu‑ i  więcej rodzinnych był nie 
większy niż 5%, a zaledwie w 15 gminach wyniósł po‑
nad 10% (m.in. Gołymin‑Ośrodek, Opinogóra Górna, 
Andrzejewo, Boguty‑Pianki, Nur, Kołbiel, Obryte). Te 
ostatnie to przede wszystkim obszary wiejskie, gdzie 
ogólnie rzecz biorąc, można mówić o dosyć częstym 
tradycyjnym modelu rodziny wielopokoleniowej. Nie 
można jednak na podstawie posiadanych danych 

spisowych uzyskać szczegółowego przestrzennego 
obrazu takich rodzin, ze względu na brak informa‑
cji o  koligacjach rodzinnych lub choćby strukturze 
wieku według mniejszych jednostek statystycznych, 
sam zaś fakt występowania różnych rodzin w obrębie 
tego samego gospodarstwa domowego jedynie upraw‑
dopodabnia istnienie modelu wielopokoleniowego. 
Możliwe jest natomiast ustalenie tego dla całego wo‑
jewództwa.

Strukturę wieku poszczególnych kategorii człon‑
ków gospodarstw domowych przedstawiono na 

Tabela 13. Liczba rodzin według liczby dzieci w województwie mazowieckim w 2002 r. (w tys.)

Kategoria Ogółem
Małżeństwa 

z dziećmi
Partnerzy 
z dziećmi

Matki 
z dziećmi

Ojcowie 
z dziećmi

Ogółem 1 051,8 745,2 12,9 259,9 33,8

Bez dzieci do lat 24 na utrzymaniu 269,1 135,0 1,4 114,7 18,0

Z dziećmi do lat 24 na utrzymaniu 782,7 610,2 11,5 145,2 15,8

Z jednym dzieckiem 379,1 265,9 6,7 95,0 11,5

Z dwojgiem dzieci 283,4 238,2 3,2 38,6 3,4

Z trojgiem dzieci 86,1 75,8 1,0 8,5 0,7

Z czworgiem i więcej dzieci 34,2 30,4 0,5 3,0 0,2

Tabela 14. Struktura gospodarstw domowych według typów rodzin w województwie mazowieckim w 2002 r.

Kategoria gospodarstw domowych
Ogółem 
(w tys.)

Gospodarstwa domowe o liczbie osób  
(w tys.) Koncen tracja 

populacji 
wojewó dztwa 

(%)1 2 3 4 5 6
7 

i więcej

Ogółem 1 919,0 551,4 470,0 368,1 316,7 130,4 50,7 31,7 100,0

Jednorodzinne 1 273,6 443,7 365,1 302,2 111,0 33,9 17,6 80,7

Bez osób spoza rodziny 1 171,5 443,7 331,6 273,9 86,3 23,9 12,1 72,0

Z osobami spoza rodziny 102,1 33,5 28,3 24,7 10,0 5,5 8,7

Z krewnymi w linii prostej starszego 
pokolenia

78,0 22,7 21,7 20,6 8,4 4,5 6,8

Głową gospodarstwa jest:

członek rodziny 55,1 12,9 14,6 16,4 7,2 4,0 5,0

krewny starszego pokolenia 22,9 9,8 7,2 4,2 1,2 0,5 1,8

z innymi osobami 24,1 10,8 6,6 4,1 1,6 1,0 1,9

Dwurodzinne 61,6 13,8 19,1 16,4 12,2 6,8

Spokrewnione w linii prostej 60,6 13,7 18,9 16,2 11,8 6,6

Głową gospodarstwa jest:

członek rodziny młodszego pokolenia 15,6 2,1 3,5 5,3 4,6 1,8

członek rodziny starszego pokolenia 43,9 11,4 15,0 10,6 6,9 4,7

Nierodzinne 581,6 551,4 26,3 3,0 0,7 0,2 0,1 0,03 12,2
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rysunku 17. Okazuje się, że w przedziale 40–79 lat aż 
połowę składu stanowią głowy gospodarstw domo‑
wych. Co interesujące, na wsi w  67,3% przypadków 
tę funkcję pełnią mężczyźni, podczas gdy w miastach 
ten odsetek spada do 53,4%. Świadczy to o  typowo 
patriarchalnym modelu obszarów wiejskich (odse‑
tek na tych terenach byłby jeszcze wyższy, gdyby 
wyłączyć strefy podmiejskie większych miast). Przy 
tym 77% mężczyzn łącznie w  obydwu kategoriach 
stanowili mężowie, kawalerowie nieco ponad 11%, 
a na wdowców i rozwiedzionych przypadało po 4–5% 
populacji. Wśród kobiet ta struktura była inna: żony 
stanowiły 36%, wdowy – 34%, 14% – panny, a 12% – 
osoby rozwiedzione.

Ponad połowę rodzin stanowiły małżeństwa 
z dziećmi (745,2 tys., 53,1%), przy czym odsetek ten 
był wyższy o kilka punktów procentowych na terenach 

wiejskich, zwłaszcza w północno‑wschodniej i połu‑
dniowej części województwa (powiaty ostrołęcki i ra‑
domski – po około 63%) – tabela 13. Wśród rodzin 
z dziećmi najwięcej było z jednym dzieckiem (49,7%), 
następnie z  dwojgiem (35,1%), trojgiem (8,2%) oraz 
czworgiem i więcej (4,5%). Wyraźna była też przewa‑
ga rodzin z mniejszą liczbą dzieci w miastach. Wpi‑
suje się to w uwagi na temat odmienności procesów 
drugiego przejścia demograficznego i ogólnie moder‑
nizacyjnych, zawarte w poprzednim rozdziale.

Na drugim miejscu wystąpiły bezdzietne małżeń‑
stwa (24,0%), przy czym brak dzieci wynikał głównie 
z tego, że małżeństwa te były już w starszym wieku 
i ich dzieci już się usamodzielniły. W tej kategorii re‑
latywnie niewielki był udział małżeństw młodych, 
jeszcze bez dzieci.
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Rysunek 17. Udział członków rodzin według kategorii wieku w województwie mazowieckim w 2002 r.
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Stosunkowo liczną kategorię rodzin stanowiły sa‑
motne matki z dziećmi (blisko 260 tys. – 18,5%), przy 
czym odsetek ten był o  połowę wyższy w  miastach 
(20,7%) niż na wsi (14,4%). Natomiast znacznie niż‑
sza była liczba i odsetek samotnych ojców z dziećmi 
(34 tys., 2,4%). Łącznie oznacza to, że co piąta rodzina 
w województwie jest niepełna. Jest to niezwykle ne‑
gatywna przesłanka, potencjalnie grożąca istnieniem 
dysfunkcji psychicznych i  społecznych na rozległą 
skalę. Pozostałe 2% populacji przypadło na związki 
o charakterze kohabitacyjnym, w nieco większej licz‑
bie pozostających bez dzieci, zwłaszcza w miastach.

3.3.  Prawidłowości rozwoju 
demograficznego

Najogólniej rzecz ujmując, prawidłowości rozwoju 
demograficznego można rozpatrywać pod względem 

chorologicznym lub przestrzennym. W  pierwszym 
przypadku najczęściej są ustalane charakterystyczne 
trendy, nawiązujące lub nie do określonych funkcji 
matematycznych, w  drugim – szczególne właściwo‑
ści topologiczne poszczególnych struktur, związane 
z ich występowaniem i rozmieszczeniem.

Prawidłowości w historycznym rozwoju całkowi‑
tej populacji i cząstkowych wskaźników demograficz‑
nych województwa mazowieckiego są dosyć typowe 
dla krajów lepiej rozwiniętych. Po II wojnie światowej 
można wyróżnić kolejne fazy rozwoju demograficzne‑
go, takie jak szybki przyrost kompensacyjny w latach 
1946–1955, a  następnie jego kolejne coraz bardziej 
spłaszczone echa (1974–1986, 2000–2015). Wynika 
stąd pierwszy wniosek o cykliczności procesów de-
mograficznych w województwie mazowieckim. Jest 
to nadrzędna prawidłowość, organizująca w  zasa‑
dzie całokształt zjawisk i  procesów ludnościowych, 
a zwłaszcza poziom urodzeń i późniejszych migracji 

Tabela 15.  Podstawowe prawidłowości demograficzne w województwie mazowieckim w głównych strefach 
funkcjonalnych

Zjawiska, 
procesy 
i stany

Warszawa
Stołeczna strefa 

podmiejska

Inne ośrodki 
subregionalne 

ze strefami 
podmiejskimi

Inne mniejsze 
miasta

Najmniejsze 
miasta i pozostałe 
peryferyjne tereny 

wiejskie

Rozmieszczenie 
ludności

wolna koncentracja silna koncentracja stagnacja depopulacja silna depopulacja

Przyrost 
naturalny

niski, z silną tendencją 
do reakcji na cykliczność 
wyżów i niżów 
demograficznych

rosnący przeciętny niski, z tendencją do stosunkowo mniejszej 
reakcji na cykliczność wyżów i niżów 
demograficznych

Migracje

silne przyciąganie 
wyselekcjonowanych 
migrantów o cechach 
klasycznego drenażu 
mózgów (młodsze i lepiej 
wykształcone roczniki)

silna 
suburbanizacja 
rezydencjalna

słabe przyciąganie, 
umiarkowana 
dekoncentracja 
w postaci 
suburbanizacji 
rezydencjalnej

emigracja 
o podłożu 
ekonomicznym

silna emigracja 
o podłożu 
ekonomicznym

Struktura 
demograficzna

tendencja do 
dwubiegunowości: duży 
odsetek liczby osób 
w wieku młodszym 
produkcyjnym przy 
równoczesnej postępującej 
starości demograficznej, 
lekka feminizacja 
w kategorii osób w wieku 
19–34 lata

szybka poprawa 
wskaźników 
obciążenia 
demograficznego

pogarszanie 
się wskaźników 
demograficznych

szybkie 
pogarszanie 
się wskaźników 
demograficznych 
szczególnie 
w zakresie starości 
demograficznej

szybkie pogarszanie 
się wskaźników 
demograficznych, 
szczególnie 
w zakresie starości 
demograficznej, silna 
maskulinizacja osób 
w wieku 19–34 lata

Gospodarstwa 
domowe 
i rodziny

silna tendencja do wzrostu 
udziału gospodarstw 
jednorodzinnych

zmniejszanie 
się przeciętnej 
liczby osób 
w gospodarstwie 
domowym

pogarszanie się struktury gospodarstw domowych wskutek 
emigracji młodszych roczników i starzenia się pozostającej 
ludności
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(tych ostatnich dodatkowo stymulowanych procesa‑
mi na rynku pracy, w  tym zwłaszcza podażą miejsc 
pracy). Cykliczność ta nie ma jednak charakteru rów‑
nomiernego, kolejne wyże i  niże cechuje tendencja 
do zmniejszania wzajemnej amplitudy zróżnico‑
wań poziomów zdarzeń demograficznych. Kolej‑
ny wyż demograficzny, który nastąpi mniej więcej  
w  latach 2030–2050 (najprawdopodobniej w  okre‑
sie 2035–2045), będzie praktycznie niezauważal‑
ny (z  tego punktu widzenia obserwowany również 
wzrost poziomu urodzeń w latach 2004–2009 trudno 
jest nazwać typowym wyżem demograficznym).

W sensie chorologicznym następują dwa podsta‑
wowe procesy: spadek zachowań (inklinacji) prokre-
acyjnych (ogólnie macierzyńskich i  tacierzyńskich) 
oraz starzenie się społeczeństwa. Przy tym obecny 
wyż demograficzny jest krótkotrwały, spłaszczony 
i  nadal nie zapewnia prostej zastępowalności poko‑
leń. Obydwa procesy są hamowane dodatnim sal‑
dem migracji wewnętrznych województwa z  innymi 
regionami kraju, ale trzeba pamiętać, że ten nadda‑
tek wędrówkowy dotyczy w zasadzie jedynie Obsza‑
ru Metropolitalnego Warszawy. Ponadto następuje 

wydłużanie się przeciętnego czasu trwania życia, 
ale na kształtowanie struktur demograficznych pod 
względem struktury wieku ma ono dużo mniejsze 
znaczenie niż przesuwanie się kolejnych wyżów de‑
mograficznych, zwłaszcza powojennego wyżu kom‑
pensacyjnego, wchodzącego od 2005  r. (kobiety) 
w  wiek poprodukcyjny – kulminacja tego zjawiska 
przypada właśnie na lata 2010–2015.

Prawidłowości trendów demograficznych nakła‑
dają się na wewnętrzne zróżnicowanie regionalne 
województwa, decydując o prawidłowościach natury 
przestrzenno‑demograficznych (tab. 15). W  mode‑
lu tym centralną rolę odgrywa ośrodek warszaw‑
ski, który ze względu na potencjał ludnościowy oraz 
stołeczną specyfikę społeczno‑ekonomiczną przede 
wszystkim koncentruje wiele zjawisk i  procesów. 
W  wartościach bezwzględnych przeciętnie połowa 
zdarzeń demograficznych wiąże się bezpośrednio lub 
pośrednio z aglomeracją warszawską.

W odwrotnej sytuacji znajdują się gminy peryfe‑
ryjne, tracące potencjał demograficzny. Ich charak‑
terystyczną cechą jest spadek roli w poszczególnych 
kategoriach zdarzeń demograficznych.
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4.1.  Cele, założenia, zakres badań 
i definicje23

Podstawowym celem tej części opracowania jest usta‑
lenie w  możliwie dokładny sposób liczby osób fak‑
tycznie zamieszkałych w  województwie mazowiec‑
kim. Liczba ta różni się od podawanej oficjalnie przez 
urzędy statystyczne z kilku powodów.

Po pierwsze, dane rejestrowane i  udostępniane 
przez GUS są obliczane według ewidencji bieżącej 
ludności, a  ta powstaje na podstawie zgłaszanych 
wymeldowań i  zameldowań (regulują to odpowied‑
nie przepisy prawne). Równocześnie tzw. obowiązek 
meldunkowy nie jest ściśle przestrzegany, zarówno 
ze względu na nikłe i  w  praktyce sporadyczne kon‑
sekwencje prawne, jak też zapowiedzi dalszego jego 
złagodzenia lub zniesienia. Po drugie, na obszarach 
najbardziej atrakcyjnych pod względem pracy i  za‑
mieszkania przebywa dosyć znaczna liczba osób nie 
posiadających stałego lub czasowego zamieszkania. 
Dotyczy to w pierwszej kolejności obywateli polskich, 
w drugiej – zagranicznych. Po trzecie, rozwój funkcji 
edukacyjnych wyższego rzędu powoduje koncentra‑
cję dosyć dużej liczby studiujących z całego kraju. Jest 
to specyficzna grupa, tylko w małej części zameldo‑
wana na pobyt czasowy, a  w  większości umykająca 
statystykom. Po czwarte, wskutek rozwoju procesów 
suburbanizacji w największych ośrodkach wystąpiły 
znaczne nierejestrowane przemieszczenia ludności 
między rdzeniami a strefami podmiejskimi.

Zjawiska te są charakterystyczne przede wszyst‑
kim dla aglomeracji warszawskiej. Wynika to z wielko‑
ści i „stołeczności” metropolii, determinujących skalę 
bezwzględną i cechy jakościowe związane z atrakcyj‑
nością zamieszkania i pracy, a tym samym tzw. atrak‑
cyjnością migracyjną. W efekcie skutkuje to najwięk‑
szą w skali kraju nierejestrowaną liczbą mieszkańców.

W nomenklaturze demograficzno‑społecznej kate‑
goria osób przebywających faktycznie przez większość 

23 Rozszerzony rozdział opublikowano już w  innym miejscu 
(Śleszyński 2011a).

czasu jest nazywana ludnością nocną. W odróżnieniu 
od niej definiuje się ludność dzienną, do której należą 
dojeżdżający (i równocześnie wyjeżdżający) do pracy, 
a także do ośrodków edukacyjnych, do administracji, 
handlu i innych usług.

Jako osobę zamieszkałą zdefiniowano te oso‑
by, które przez większość roku przebywają (nocują) 
w  danej jednostce administracyjnej. W  ten sposób 
kategoria ta obejmuje m.in. coraz częstsze przypadki 
osób stale zameldowanych gdzie indziej, pracujących 
w tygodniu i powracających do miejsc zamieszkania 
na weekendy i święta. Jak się okaże dalej, kategoria 
ta może obejmować osoby zameldowane nieraz w bar‑
dzo oddalonych miejscach.

4.2.  Materiały źródłowe i metodyka 
badań

Punktem wyjścia do obliczeń była „oficjalna” liczba lud‑
ności, wykazywana przez GUS na podstawie ewiden‑
cji bieżącej ludności według stanu na 30 czerwca i 31 
grudnia każdego roku. W województwie mazowieckim 
liczba osób zameldowanych w województwie na pobyt 
stały lub czasowy powyżej 3 miesięcy to 5 222,2 tys., 
z czego w wieku produkcyjnym – 3 334 tys.

Liczbę osób faktycznie zamieszkałych szacowano 
na podstawie danych ZUS o osobach ubezpieczonych 
w systemie. Dane objęły ubezpieczonych, za których 
płatnicy złożyli dokumenty dotyczące okresu rozli‑
czeniowego, dotyczącego stycznia 2011 r. Kryterium 
wyboru ubezpieczonych stanowił adres zakwalifiko‑
wany do województwa mazowieckiego (koresponden‑
cji, zamieszkania, zameldowania) na podstawie kodu 
pocztowego. Przekazana oryginalna baza zawierała 
3 034 tys. rekordów. Następnie dane te zostały przy‑
porządkowane do odpowiednich gmin, przy czym ze 
względu na niepokrywanie się jednego i drugiego po‑
działu część jednostek musiała być zagregowana. Za‑
zwyczaj dotyczyło to gmin miejskich i  otaczających 
je gmin wiejskich o tej samej nazwie. Po przyporząd‑
kowaniu rekordów do odpowiednich gmin okazało 

Rozdział 4  
Szacunek ludności de facto23
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się, że z całej bazy ponad 3 mln rekordów faktycznie 
z  obszarem województwa mazowieckiego jest zwią‑
zanych 2  329  tys.  (pozostałe 705  tys.  rekordów do‑
tyczyło głównie sąsiadujących województw łódzkiego 
i  świętokrzyskiego, które znalazły się w  regionach 
kodowych o  tych samych początkowych znakach), 
przy czym dane te obejmują rekordy, w  których za‑
meldowanie, zamieszkanie lub adres koresponden‑
cyjny cechowało przyporządkowanie do obszarów 
kodów pocztowych znajdujących się w analizowanym 
regionie. Warto dodatkowo wspomnieć, że pracu‑
jących według BAEL średniorocznie w  2010  r. było 
2  335  tys.  i  liczba ta obejmuje wszystkich pracują‑
cych, niezależnie od ich rejestracji w ZUS.

Ze względu na charakter danych źródłowych, na 
których można było się oprzeć, szacunek liczby lud‑
ności zamieszkałej wykonano dla poziomu minimal‑
nego. Rozumie się przez to saldo wynikające z najniż‑
szych możliwych do ustalenia wartości przeszacowań 
i  niedoszacowań faktycznych mieszkańców. Przy‑
jęto, że ta najmniejsza możliwa liczba osób przesza‑
cowanych i  niedoszacowanych w  rejestracji bieżącej 
osób jest prostą pochodną niezgodności adresowej 
wykazanej w bazie płatników ZUS (wzór 1). Baza ta 
wprawdzie nie obejmuje osób w najmłodszych i naj‑
starszych kategoriach wieku, jak też rolników (KRUS) 
i niektórych innych kategorii pracujących, ale w tych 
kategoriach wieku i  społeczno‑zawodowych mobil‑
ność przestrzenna jest najmniejsza, względnie jest 
pochodną osób w innych kategoriach wieku.

Posiadane dane dotyczyły ludności pracującej, 
która w zależności od kategorii wieku stanowiła mak‑
symalnie do około 80% danej populacji. Założono, że 
przeszacowanie i  niedoszacowanie wśród ludności 
niepracującej jest co najmniej takie same, jak wśród 
populacji pracującej.

Wzór 1. Liczba faktycznych mieszkańców:

Lf = Ls + Ln – Lp, 

gdzie:
Ls –  liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt 

stały lub czasowy;
Ln –  liczba mieszkańców niedoszacowanych, tj. po‑

siadających adres zamieszkania lub korespon‑
dencji w danej gminie, a zameldowania poza nią;

Lp –  liczba mieszkańców przeszacowanych, tj. posia‑
dających adres zameldowania w  danej gminie, 
a zamieszkania lub korespondencji poza nią.

Szczegółowe obliczenia zostały wykonane dla 
5‑letnich grup wieku, a  następnie zsumowane do 
kategorii wieku przedprodukcyjnego (L0–4, L5–9, 
L10–14, L15–17), produkcyjnego mobilnego (L18–19, 
L20–24, L25–29, L30–34, L35–39, L40–44), produk‑
cyjnego niemobilnego (L45–49, L50–54, L55–59/64) 
i  poprodukcyjnego (L60–59/64, L65–69, L70–74, 
L75–79, L80+), przy czym osoby w wieku L60–64 roz‑
szacowano według płci tak, jak uczyniono to w całym 
województwie (kobiety : mężczyźni = 55,0% : 45,0%). 
Ponadto liczbę młodszych i starszych nierejestrowa‑
nych roczników (tj. cztery kategorie wieku przedpro‑
dukcyjnego i pięć kategorii wieku poprodukcyjnego) 
obliczono proporcjonalnie do odpowiednich grup 
wieku produkcyjnego mobilnego, wychodząc z dwóch 
arbitralnych założeń. Po pierwsze przyjęto, że czę‑
stość posiadania dzieci w niezarejestrowanej popula‑
cji danej gminy jest dwa razy niższa niż w populacji 
rejestrowanej, przy czym pod uwagę wzięto tutaj sto‑
sunek występujący między kategoriami o różnicy pię‑
ciu interwałów (L0–4 była szacowana na podstawie 
L25–30, L5–9 na podstawie L30–34 itd.). Natomiast 
liczebność nierejestrowanych grup w  wieku popro‑
dukcyjnym obliczono odpowiednio do liczby dzieci, 
stosując „przeskok” o  14 kolejnych klas.  Intuicyjnie 
założono, że liczba starszych osób jest proporcjo‑
nalna do najmłodszych. Jedyną empiryczną i dowie‑
dzioną przesłanką były tzw. migracje powrotne, ob‑
serwowane w  starszych rocznikach jeszcze w  latach 
80. ubiegłego wieku (Korcelli i  Potrykowska 1988), 
a polegające na osiedlaniu się rodziców wchodzących 
w wiek emerytalny razem z dziećmi wskutek pogar‑
szania się stanu zdrowia. Od tego czasu zjawisko to 
prawdopodobnie się pogłębiło, a  ponadto powstało 
duże zapotrzebowanie na odwrotnie skierowaną po‑
moc opiekuńczą w stosunku do wnuków. Naturalnie 
jest to bardzo duże uproszczenie i  błąd szacowania 
w tych kategoriach może być największy.

Należy podkreślić, że założony wariant przesza‑
cowań i niedoszacowań ludności faktycznie zamiesz‑
kałej jest minimalny. Prawdopodobna skala rozbież‑
ności jest większa.

4.3.  Charakterystyka statystyczna 
subpopulacji płatników ZUS

Przekazane przez ZUS dane objęły ubezpieczonych, 
za których płatnicy złożyli dokumenty za styczeń 
2011 r. W przygotowanej bazie osób zameldowanych 
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Tabela 16.  Podstawowe informacje o liczbie ludności i zgodności adresów zameldowania oraz zamieszkania 
lub korespondencyjnych w województwie mazowieckim według kategorii wieku w 2010 r.

Kategoria 
wieku

Liczba 
ludności 
ogółem 

(GUS)

Liczba płatników składek (ZUS)

ogółem

w tym o innym adresie zamieszkania i (lub) korespondencji

ogółem

w tym

w innej gminie 
województwa

poza  
województwem

w województwie 
(zameldowanie 

poza nim)

w tys. % w tys.

0–14 790,1 1,7 0,7 0,5 0,3 0,1 0,3
15–19 251,7 14,0 1,2 0,9 0,4 0,3 0,5
19–24 439,1 198,4 15,7 11,2 6,0 1,6 8,1
25–29 436,6 341,5 36,2 25,7 12,4 4,3 19,6
30–34 442,8 351,4 30,4 21,6 11,8 3,3 15,3
35–39 380,3 300,8 21,0 14,9 8,9 2,3 9,8
40–44 314,4 234,5 11,2 8,0 5,3 1,4 4,5
45–49 328,8 223,3 8,0 5,7 4,0 1,2 2,8
50–54 404,4 262,0 6,8 4,9 3,7 1,0 2,1
55–59 385,9 218,2 4,9 3,5 2,9 0,8 1,3
60–64 290,2 102,4 2,6 1,9 1,5 0,4 0,7
65–69 191,0 32,7 0,9 0,6 0,5 0,2 0,2

70 i więcej lat 566,8 48,2 0,9 0,6 0,5 0,2 0,2
Ogółem 5 222,2 2 328,9 140,6 100,0 58,2 17,0 65,4
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Rysunek 18. Wykres udziałów procentowych osób o niezgodnych adresach zameldowania i zamieszkania 
(korespondencji) w stosunku do całkowitej populacji zarejestrowanej w rejestracji bieżącej 

w województwie mazowieckim według roczników urodzenia (stan w 2010 r.)
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w województwie i niepodających innego adresu zamel‑
dowania lub korespondencji było 2 188 tys. (94,0%). 
Odpowiednio osoby mające różne adresy w bazie sta‑
nowiły 140,6 tys. (6,0%) – tabela 16. Tę ostatnią ka‑
tegorię można podzielić na osoby zameldowane poza 
województwem, a  podające adres do korespondencji 
lub zamieszkania w  woj. mazowieckim – 65,4  tys., 
albo charakteryzujące się sytuacją odwrotną: zamel‑
dowane w województwie i podające adres spoza niego 
— 17,0 tys. Oznacza to dodatni bilans województwa 
w  wysokości 48,4  tys.  płatników składek. Przy tym 
wykryto charakterystyczny wzrost udziału osób za‑
meldowanych poza województwem, a zamieszkałych 
na Mazowszu, wraz z obniżaniem się kategorii wieku.

Analiza częstości poszczególnych roczników od‑
niesiona do całkowitej rejestrowanej populacji wska‑
zuje wyraźnie na bardzo charakterystyczny przebieg 
obserwowanych zdarzeń. Odsetek udziałów procen‑
towych rośnie w tempie geometrycznym od najstar‑
szych roczników, aby osiągnąć kulminację dla roku 
1983, a  więc dla osób mających 27 lat w  roku 2010 
(rys.  18). Następnie udział ten dosyć szybko spada. 
Przy tym warto wspomnieć, że rok 1983 jest rokiem 
piku wyżu demograficznego z  lat 70. i 80. ubiegłego 
wieku, co przełożyło się nie tylko na bezwzględną 
liczbę osób, ale i ich udział w całkowitej subpopulacji 
rocznika.

Wysoki udział różnic adresowych dla roczników 
z młodszych kategorii wieku produkcyjnego wynika 
z ich niestabilności mieszkaniowej. Różnice adresów 
zameldowania i korespondencji są związane z opusz‑
czeniem domu rodzinnego, założeniem rodziny lub 
związku kohabitacyjnego i zamieszkaniem w innym 
lokum, najczęściej wynajmowanym (według szacun‑
ków firmy konsultingowej Reas z 2013 r., w Warsza‑
wie jest wynajmowanych około 100  tys.  mieszkań). 
W  kolejnych latach następuje stabilizacja zawodo‑
wo‑mieszkaniowa, w tym w postaci zakupu własnego 
mieszkania i zameldowania się w nim. Warto podkre‑
ślić, że okoliczność wyżu demograficznego nie jest 
współzależna z wysoką relacją osób znajdujących się 
pod adresem innym od zameldowania, ale wynika je‑
dynie ze specyfiki cyklu życiowego.

Przestrzenna analiza różnic adresów zameldowa‑
nia i  faktycznych pokazuje wyraźnie na dominację 
ośrodka stołecznego w tym zakresie (mapy 10 i 11). 
Dodatkowe obliczenia wskazują, że różnice adresów 
w 61% dotyczyły Warszawy, a następne 19% – gmin 
strefy podmiejskiej. Na tych ostatnich z  wymienio‑
nych obszarów, zwykle powyżej 5% płatników ZUS 

podało adresy zamieszkania lub korespondencji inne 
niż zameldowania.

Wysoki udział osób z  różnymi adresami ujawnia 
się najjaskrawiej w kategorii osób w wieku 25–34 lata 
(mapa 12). Analiza danych ZUS odniesionych do tej 
subpopulacji wskazuje, że na większości obszaru wo‑
jewództwa odsetek ten był zazwyczaj wyższy niż 3%, 
a w Warszawie i niektórych gminach podstołecznych 
przekraczał 10%, osiągając maksymalnie 26% w gmi‑
nie Radziejowice.

Na podstawie analizowanych danych można 
jeszcze ustalić inne prawidłowości. Średnia ważona 
odległości pomiędzy różnymi niezgadzającymi się 
adresami wyniosła 31,9 km. Największa kulminacja 
dotyczyła odległości w granicach 5–25 km, czyli są‑
siadujących ze sobą gmin (rys. 19).

4.4.  Szacunek ludności de facto  
oraz struktury demograficznej

Szacunek liczby i  struktury ludności zamieszkałej 
z  uwzględnieniem przeszacowań i  niedoszacowań 
wynikającej z  ułomności rejestracji bieżącej przed‑
stawiono w zgeneralizowanej formie dla powiatów na 
mapie 13 oraz w tabelach 17 i 18. Łącznie liczbę rze‑
czywistych mieszkańców oszacowano na 5 354,7 tys., 
a  więc o  2,1% więcej, niż było zarejestrowane. Przy 
tym wystąpiły bardzo duże zróżnicowania wewnątrz‑
regionalne, polegające na koncentracji niedoszaco‑
wań w rejonie Warszawy, a przeszacowaniu obszarów 
peryferyjnych. Największe niedoszacowania dotyczy‑
ły takich powiatów, jak warszawski zachodni (9,9%), 
piaseczyński (8,5%), a także Warszawy (8,5%). Z ko‑
lei największe przeszacowania obliczono dla powiatu 
lipskiego (10,4%), przasnyskiego (9,0%) i siedleckiego 
(8,6%; bez gminy wiejskiej Siedlce, którą w celu uzy‑
skania wiarygodnych wyników musiano przyłączyć 
do miasta, ze względu na zachodzenie obszarowe ko‑
dów pocztowych).

Szacunek struktury demograficznej wskazuje na 
jeszcze większe zróżnicowania. Wynika to z  faktu 
zwiększonej mobilności populacji w wieku produkcyj‑
nym. W  pięciu powiatach różnice między ludnością 
zarejestrowaną a  rzeczywistą były większe niż 10% 
(lipski, białobrzeski, siedlecki, warszawski zachodni, 
Warszawa).

Jeśli policzyć wszystkie osoby, co do których osza‑
cowano różnice zameldowania i  faktycznego prze‑
bywania (analogicznie do klasycznych wskaźników 
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Mapa 10. Powiązania adresów zameldowania i zamieszkania/korespondencji występujących  
w gminach województwa mazowieckiego w styczniu 2011 r.
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Mapa 11. Udział adresów zamieszkania/korespondencji innych niż zameldowania  
na 1000 mieszkańców w regionie mazowieckim w styczniu 2011 r.

Mapa 12. Udział adresów zamieszkania/korespondencji innych niż zameldowania  
w kategorii wieku 25–34 lata w województwie mazowieckim w styczniu 2011 r.
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migracji, co można zdefiniować jako obrót przeszaco‑
wań i  niedoszacowań), to okaże się, że w  co piątym 
powiecie województwa skala rozbieżności jest więk‑
sza niż 10%.

4.5.  Alternatywne sposoby szacowania 
liczby ludności de facto

Jak wspomniano wcześniej, założono minimalny 
wariant przeszacowań i  niedoszacowań ludności za‑
mieszkałej w  poszczególnych gminach województwa. 
Z dużym prawdopodobieństwem można sądzić, że fak‑
tyczna skala rozbieżności w rejestracji bieżącej i stanie 
faktycznym jest znacznie wyższa z kilku powodów. Po 
pierwsze, różnica w adresie zameldowania i zamieszka‑
nia (korespondencji) występuje wówczas, gdy jest to ko‑
nieczne lub przydatne ze względów logistyczno‑byto‑
wych, na przykład w sytuacji gdy występują trudności 
w odbiorze doręczanej korespondencji. Takie utrudnie‑
nia są z pewnością rzadsze wśród młodszej populacji, 
posiadającej rodziny i pozostających we wspólnym go‑
spodarstwie domowym (studiujący, małżonkowie pra‑
cujący daleko od miejsca zamieszkania). A zatem prze‑
szacowania i  niedoszacowania są większe, zwłaszcza 

w wymienionych populacjach. Po drugie, populacja nie‑
pracujących, szczególnie bezrobotnych, w części znaj‑
duje zatrudnienie w szarej strefie, co również sprzyja 
przemieszczeniom poza stałe miejsce zameldowania.

Ustalenie wariantu maksymalnego jest możli‑
we, ale w  praktyce bardzo trudne. Po stronie prze‑
szacowań należałoby umieścić przede wszystkim 
osoby, które wyjechały z  kraju za granicę do pracy 
faktycznie na stałe lub w ruchu wahadłowym (około 
250 tys. osób z województwa mazowieckiego powyżej 
3 miesięcy, z czego 3/4 powyżej 12 miesięcy, w tym 
nawet połowa może mieć charakter trwałych migra‑
cji osiedleńczych – Informacja… 2010), a  po stronie 
niedoszacowań – wspomniane osoby niepotrzebujące 
w korespondencji z ZUS dodatkowego adresu, mimo 
faktycznego miejsca pobytu innego niż zameldowa‑
nie. Ostrożnie licząc podwójnie niezgodności adre‑
sów w kohorcie 20–34 lata, otrzymujemy dodatkowe 
115 tys. osób, które mogły wyjechać z jednych gmin 
województwa mazowieckiego do innych lub poza ten 
region, oraz 55  tys.  osób, które w  podobny sposób 
przyjechały. Oznacza to dodatkowe ujemne saldo 
w wysokości około 60 tys. osób. Ubytek ten jest jed‑
nak rekompensowany z nawiązką przez nierejestro‑
wanych imigrantów zagranicznych.

Rozdział 4. Szacunek ludności de facto  
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Rysunek 19. Wykres częstości liczby niezgodnych adresów osób zameldowanych lub faktycznie 
zamieszkałych w województwie mazowieckim pod względem odległości od Warszawy
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Tabela 17.  Szacunek rzeczywistej liczby ludności w województwie mazowieckim w końcu 2010 r.  
według powiatów (dane zagregowane z gmin)

Powiat

Liczba 
ludności 

rejestrowanej

Niedoszacowanie 
(nierejestrowany 

napływ)

Przeszacowanie 
(nierejestrowany 

odpływ)
Różnica (saldo)

Liczba ludności 
rzeczywistej

tys. tys. % tys. % tys. % tys.

Białobrzeski 33,7 0,6 1,9 2,7 8,0 –2,1 –6,2 31,6

Ciechanowski 90,0 1,3 1,5 1,5 1,7 –0,1 –0,2 89,8

Garwoliński 107,1 1,7 1,6 3,7 3,5 –2,0 –1,9 105,0

Gostyniński 46,6 0,8 1,6 3,4 7,2 –2,6 –5,6 44,0

Grodziski 83,3 4,3 5,2 1,5 1,8 2,9 3,4 86,1

Grójecki 97,2 2,5 2,6 2,3 2,4 0,2 0,2 97,4

Kozienicki 61,1 0,9 1,5 3,4 5,5 –2,4 –4,0 58,6

Legionowski 105,5 7,0 6,6 2,4 2,3 4,6 4,3 110,1

Lipski 35,8 0,4 1,2 3,7 10,4 –3,3 –9,1 32,5

Łosicki 31,9 0,5 1,6 1,7 5,2 –1,2 –3,6 30,8

Makowski 45,9 1,0 2,1 1,7 3,6 –0,7 –1,5 45,3

Miński 145,3 5,8 4,0 2,3 1,6 3,5 2,4 148,8

Mławski 72,6 1,7 2,4 4,2 5,8 –2,5 –3,5 70,1

Nowodworski 76,9 2,7 3,5 3,3 4,3 –0,6 –0,8 76,3

Ostrołęcki 84,8 1,8 2,1 2,6 3,1 –0,8 –0,9 84,0

Ostrowski 74,4 1,2 1,6 4,0 5,4 –2,8 –3,8 71,5

Otwocki 120,8 6,0 4,9 3,2 2,7 2,7 2,3 123,5

Piaseczyński 161,2 13,7 8,5 3,5 2,2 10,2 6,3 171,3

Płocki 108,0 4,2 3,9 5,3 5,0 –1,1 –1,0 106,9

Płoński 87,1 1,9 2,2 3,9 4,4 –2,0 –2,2 85,1

Pruszkowski 151,8 11,9 7,9 3,5 2,3 8,4 5,6 160,3

Przasnyski 52,3 1,2 2,2 4,7 9,0 –3,6 –6,8 48,7

Przysuski 42,7 0,6 1,5 2,6 6,2 –2,0 –4,7 40,7

Pułtuski 50,9 0,8 1,5 1,8 3,6 –1,1 –2,1 49,9

Radomski 147,8 2,3 1,5 1,6 1,1 0,7 0,5 148,5

Sierpecki 64,1 1,5 2,4 4,5 7,1 –3,0 –4,7 61,1

Siedlecki* 52,8 1,0 2,0 4,5 8,6 –3,5 –6,6 49,3

Sochaczewski 84,1 1,9 2,2 2,2 2,6 –0,3 –0,4 83,8

Sokołowski 55,5 1,0 1,8 2,3 4,1 –1,3 –2,3 54,2

Szydłowiecki 39,8 0,5 1,2 2,7 6,8 –2,2 –5,6 37,6

Warszawski zach. 106,8 10,6 9,9 1,2 1,1 9,4 8,8 116,2

Węgrowski 66,9 1,3 1,9 3,2 4,8 –1,9 –2,9 65,0

Wołomiński 217,3 14,0 6,4 2,8 1,3 11,2 5,2 228,6

Wyszkowski 72,6 1,6 2,2 5,8 8,0 –4,2 –5,8 68,3

Zwoleński 36,7 0,5 1,4 2,2 6,0 –1,7 –4,6 35,0

Żuromiński 39,5 0,7 1,7 1,4 3,5 –0,7 –1,8 38,8

Żyrardowski 75,6 2,3 3,0 1,8 2,4 0,4 0,6 76,1

Ostrołęka 53,7 0,9 1,7 1,9 3,5 –0,9 –1,7 52,8

Płock 126,1 1,7 1,4 2,0 1,6 –0,3 –0,2 125,8

Radom 222,5 2,6 1,2 3,5 1,6 –0,9 –0,4 221,6

Siedlce** 94,0 2,3 2,4 5,9 6,2 –3,6 –3,8 90,4

Warszawa 1 720,4 147,8 8,6 34,9 2,0 112,9 6,6 1 833,3

Razem 5 242,9 269,2 5,1 157,4 3,0 111,8 2,1 5 354,7

* bez gminy wiejskiej Siedlce; ** wraz z gminą wiejską Siedlce.
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Rozdział 4. Szacunek ludności de facto  

Tabela 18.  Szacunek rzeczywistej struktury wieku w województwie mazowieckim w końcu 2010 r.  
według powiatów (dane zagregowane z gmin)

Powiat

Udział procentowy kategorii wieku
Różnica procentowa między rejestrowaną 

a rzeczywistą liczbą ludności

L0–17 L18–44 L45–60/65 L60/65+ L0–17 L18–44 L45–60/65 L60/65+

Białobrzeski 23,6 37,5 23,0 16,0 –3,6 –10,6 –1,7 –5,1

Ciechanowski 19,9 38,7 25,8 15,6 –0,5 –0,3 0,2 0,1

Garwoliński 22,8 39,7 21,8 15,7 –1,2 –3,2 –0,2 –1,8

Gostyniński 19,3 37,3 25,9 17,5 –5,2 –8,6 –1,5 –5,2

Grodziski 19,6 39,8 24,0 16,6 2,0 3,9 3,7 3,6

Grójecki 19,7 38,5 24,5 17,3 –0,1 0,0 0,8 0,2

Kozienicki 19,8 37,3 25,8 17,1 –3,1 ‑–6,4 –1,6 –3,2

Legionowski 19,6 42,0 23,9 14,6 2,6 5,4 3,7 4,8

Lipski 18,6 35,3 25,7 20,4 –6,3 –13,5 –5,8 –7,6

Łosicki 20,2 35,6 24,0 20,2 –2,8 –6,7 –0,9 –2,0

Makowski 21,8 36,7 24,2 17,3 –1,5 –3,0 0,3 –0,5

Miński 20,5 40,5 22,9 16,2 1,3 3,0 2,4 2,5

Mławski 21,3 38,1 23,9 16,7 –2,3 –5,0 –2,1 –3,2

Nowodworski 19,9 40,0 24,7 15,3 –1,0 –1,2 0,2 –1,0

Ostrołęcki 23,3 40,2 21,3 15,3 –0,5 –1,3 –0,6 –1,0

Ostrowski 21,0 37,5 23,8 17,7 –3,3 –5,7 –1,1 –3,8

Otwocki 19,4 39,8 23,5 17,2 1,3 2,6 2,4 2,5

Piaseczyński 20,3 42,6 22,2 14,9 4,1 7,7 4,3 8,5

Płocki 21,1 40,0 22,6 16,2 –0,7 –1,4 –1,0 –0,8

Płoński 20,8 38,2 24,3 16,8 –1,7 –3,4 –1,0 –2,1

Pruszkowski 18,1 40,5 23,8 17,6 3,5 7,4 4,1 5,4

Przasnyski 23,0 37,3 23,5 16,3 –3,5 –9,4 –5,5 –7,0

Przysuski 20,3 36,2 24,0 19,6 –4,4 –7,5 –1,4 –3,6

Pułtuski 21,0 39,6 23,5 15,8 –1,7 –3,2 –0,2 –2,9

Radomski 22,1 41,0 22,4 14,5 0,2 0,3 0,7 1,1

Sierpecki 22,2 37,7 21,7 18,4 –3,3 –7,2 –1,3 –4,7

Siedlecki* 21,8 37,1 24,4 16,6 –4,7 –10,1 –3,0 –6,2

Sochaczewski 19,6 39,6 24,3 16,5 –0,6 –1,0 0,4 0,0

Sokołowski 19,7 36,0 24,4 19,9 –1,8 –3,5 –1,6 –1,4

Szydłowiecki 20,8 38,7 23,9 16,5 –4,8 –8,4 –1,7 –5,2

Warszawski zach. 18,3 40,6 24,9 16,3 5,1 10,1 8,7 10,3

Węgrowski 20,9 38,0 22,9 18,2 –1,5 –4,1 –2,6 –2,3

Wołomiński 21,2 42,9 21,7 14,2 3,2 6,7 3,4 6,5

Wyszkowski 22,4 39,9 22,7 15,0 –3,6 –7,7 –4,0 –6,6

Zwoleński 20,8 38,1 23,4 17,7 –3,9 –7,1 –2,2 –3,2

Żuromiński 21,3 37,6 23,4 17,8 –1,5 –2,9 0,1 –1,9

Żyrardowski 19,2 39,3 24,5 17,0 –0,2 0,5 1,4 0,5

Ostrołęka 19,4 40,8 26,5 13,3 –1,1 –2,0 –1,5 –1,9

Płock 17,8 40,4 25,0 16,7 –0,2 –0,4 0,0 –0,2

Radom 18,0 39,8 25,1 17,1 –0,3 –0,7 0,0 –0,3

Siedlce** 19,8 40,7 24,9 14,6 –2,7 –5,8 –1,4 –3,8

Warszawa 14,9 42,1 22,6 20,4 5,6 12,5 0,1 3,5

Razem 18,4 40,5 23,3 17,7 1,3 3,8 0,4 1,5

* bez gminy wiejskiej Siedlce; ** wraz z gminą wiejską Siedlce.
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Mapa 13. Bezwzględne i względne różnice liczby ludności rejestrowanej i faktycznej w województwie 
mazowieckim według powiatów i podstawowych kategorii wieku w 2010 r.
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Warto tu przywołać wyniki innego szacunku, wy‑
konanego dla aglomeracji warszawskiej w 2010 r. na 
potrzeby Urzędu m.st. Warszawy (Śleszyński 2008). 
Metodyka szacowania była dosyć odmienna, gdyż nie 
uwzględniała różnic w  adresach zameldowania i  za‑
mieszkania/korespondencyjnych. Aby obliczyć liczbę 
niezameldowanej ludności, oparto się na szacowaniu 
cząstkowych populacji społeczno‑demograficznych, 
przy czym za wyjściowe uznano liczby pracujących 
i  miejsc pracy. W  opracowaniu tym wyróżniono na‑
stępujące subpopulacje:
− ludność statystyczna stała – liczba osób zameldo‑

wanych na pobyt stały;
− ludność statystyczna czasowa – liczba osób fak‑

tycznie zamieszkałych zameldowanych na pobyt 
czasowy, z uwzględnieniem wymeldowań; inaczej 
saldo zameldowań i wymeldowań czasowych;

− ludność statystyczna stała przeszacowana – liczba 
osób zameldowanych na pobyt stały i  zamieszka‑
łych faktycznie w innym miejscu, tj. w innej jedno‑
stce administracyjnej;

− ludność zamieszkała niezameldowana – liczba 
osób przebywających (nocujących) faktycznie 
w  jednostce administracyjnej przez większą 
część roku i niezameldowanej na pobyt stały lub 
czasowy;

− ludność zamieszkała rzeczywista – łączna suma 
ludności stwierdzonej statystycznie – zameldo‑
wanej i doszacowań osób niezameldowanych;

− ludność ucząca się niezameldowana – liczba osób 
uczących się i  przebywających (nocujących) fak‑
tycznie w jednostce administracyjnej przez więk‑
szość roku, a  niezameldowanych; kategoria ta 
w  zdecydowanej większości obejmuje studentów 
szkół wyższych (ludność studencka);

− ludność pracująca niezameldowana – liczba osób 
niezameldowanych, a zamieszkałych (nocujących) 
w jednostce administracyjnej i utrzymujących się 
głównie z pracy. Kategorię tę można podzielić na 
pracujących legalnie i nielegalnie, kryterium jest 
tutaj główne źródło utrzymania. W części katego‑
rię tę stanowią studenci szkół wyższych, głównie 
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Tabela 19.  Szacunek liczby osób niezameldowanych a faktycznie zamieszkałych  
w aglomeracji warszawskiej w 2010 r.

Kategorie

Warszawa
Strefa zewnętrzna (podregion warszawski 

wschodni i zachodni)
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do
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h
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.)
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dodatkowe osoby 
(nieujęte w innych 

kategoriach)
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na
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cz
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só

b 
ni

ez
am

el
do
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w osobach 
przeliczeniowych

w tys. w osobach 
przeliczeniowych

w tys.

Saldo przeszacowań i niedoszacowań 
zameldowań (w tym część 
suburbanizacji)

–48,9 0,00 0,0 –48,9 17,3 0,00 0,0 17,3

Studenci, w tym pracujący 70,9 0,10 7,1 78,0 0,9 0,10 0,1 1,0

Pracujący zarejestrowani 
(bez studentów)

90,6 0,20 18,1 108,7 113,2 0,30 34,0 147,2

Utrzymujący się z innych legalnych 
źródeł (głównie tzw. niezarobkowe 
źródła utrzymania – renty, emerytury, 
zasiłki)

15,6 0,10 1,6 17,1 11,7 0,15 1,8 13,4

Pracujący nielegalnie (obywatelstwo 
polskie)

27,2 0,25 6,8 34,0 15,6 0,30 4,7 20,2

Pracujący nielegalnie (obcokrajowcy) 29,6 0,30 8,9 38,5 15,6 0,40 6,2 21,8

Razem 185,0   42,5 227,5 174,2   46,7 220,9

Źródło: Śleszyński 2010.
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Mapa 14. Rozkład odpowiedzi na pytanie „Czy według Państwa wiedzy w gminie obecnie zamieszkują 
osoby niezameldowane/zameldowane nieprzebywające?” (ryciny lewe)  
oraz wskazania prawdopodobnego odsetka tej populacji (ryciny prawe)
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kierunków prowadzonych w trybie zaocznym. Ka‑
tegoria ta nie obejmuje dojeżdżających w rytmie 
codziennym;

− ludność utrzymująca się z  innych źródeł nieza‑
meldowana – podobnie jak wyżej, chodzi w  tym 
przypadku przede wszystkim o utrzymujących się 
z rent, emerytur oraz z najmu;

− ludność utrzymywana niezameldowana – liczba 
osób zamieszkałych razem z  osobami pracujący‑
mi i utrzymującymi się z innych źródeł, członków 
rodzin i gospodarstw domowych trzech kategorii 
zdefiniowanych wcześniej.
Ustalenie końcowej liczby zamieszkałej fak‑

tycznie ludności wymagało przeprowadzenia roz‑
szacowań populacji pośrednich, w  tym zwłaszcza 
ludności studenckiej ogółem oraz ludności pracu‑
jącej ogółem – liczby wszystkich osób studiujących 
i  (lub) pracujących i bez względu na status zatrud‑
nienia (legalny i nielegalny), a których cechą wspól‑
ną jest zamieszkanie w jednostce administracyjnej. 
Konieczne było również dodatkowe oszacowanie 
liczby ludności pracującej bez rejestracji (rynku pra‑
cy nierejestrowanej) oraz ustalenie struktury dojaz‑
dów do pracy. Wyniki tego szacunku przedstawiono 
w tabeli 19.

Według cytowanego opracowania, w  Warszawie 
wyliczono 227,5  tys.  osób faktycznie zamieszka‑
łych, a nie zameldowanych, a w dwóch sąsiadujących 
podregionach – kolejne 220,9  tys.  Stanowi to od‑
powiednio dwukrotność i  czterokrotność wartości 
otrzymanych w opracowaniu (112,9 i 51,5 tys. osób). 
Wydaje się, że dane obliczone w  przywoływanym 
opracowaniu – łącznie 0,44 mln osób – mogą sta‑
nowić maksymalny pułap niedoszacowania liczby 
mieszkańców w aglomeracji warszawskiej. Wydaje się 
też prawdopodobne, że około jednej trzeciej tej kwoty 
(150 tys. osób) może pochodzić z peryferyjnych ob‑
szarów województwa mazowieckiego. Tym samym 
wykazane wskaźniki realnie mogą być jeszcze bar‑
dziej spolaryzowane.

4.6.  Opinie samorządów gmin związane 
z ludnością de facto

Ogólnie rzecz biorąc, w samorządach istnieje dosyć 
dobra świadomość faktu rozbieżności pomiędzy re‑
jestrowaną a  rzeczywistą liczbą ludności. Analiza 
odpowiedzi uzyskanych w  gminach w  komórkach 

zajmujących się sprawami ludnościowymi pokazu‑
je, że na postawione pytanie o zamieszkiwanie osób 
niezameldowanych w  gminie, odpowiedź „zdecy‑
dowanie tak” wybrano zwłaszcza w  samorządach 
strefy podmiejskiej Warszawy (mapa 14). Dla tych 
gmin uzyskano też szacunki, świadczące o  popula‑
cji niezarejestrowanych osób w wysokości zazwyczaj 
powyżej 10%.

Interesująco przedstawiają się kierunki faktycz‑
nego wyjazdu osób nadal zameldowanych (mapa 15) 
w  opinii urzędów gmin. Zdecydowanie przeważa 
destynacja zagraniczna (177 wskazań) lub warszaw‑
ska (163). Świadczy to o  dominacji migracji niereje‑
strowanych na wyższych szczeblach hierarchii prze‑
pływów międzyregionalnych, przy równoczesnej 
marginalizacji przemieszczeń lokalnych na niższych 
szczeblach. Co znamienne, kierunki te są charaktery‑
styczne zwłaszcza dla regionów peryferyjnych.

Mapa 15. Rozkład odpowiedzi na pytanie 
o kierunki wyjazdu osób nadal zameldowanych

Rozdział 4. Szacunek ludności de facto  



Przemiany społeczno ‑demograficzne województwa mazowieckiego...

66 TRENDY ROZWOJOWE MAZOWSZA nr 15

4.7. Wnioski

Analiza dowiodła, że w  zakresie rejestrowanej lud‑
ności występują znaczne różnice w  porównaniu ze 
stanem faktycznym. Mają one charakter regionalny 
oraz biologicznie strukturalny. Po pierwsze, najwięk‑
sze nieścisłości są związane z obszarami podmiejski‑
mi, przede wszystkim Warszawy, oraz z  regionami 
peryferyjnymi. Po drugie, niezgodności rejestracji ze 
stanem faktycznym dotyczą kategorii wieku w młod‑
szych rocznikach wieku produkcyjnego, z kulminacją 
dla około 27 lat.

Analizy wykazały, że liczba ludności wojewódz‑
twa jest niedoszacowana o co najmniej 112 tys. osób. 
Warto jednak zauważyć, że kwota ta może znosić się 
z  powodu nierejestrowanej migracji zagranicznej. 
Według danych GUS z  ostatnich lat, około 2 mln 
Polaków przebywa okresowo za granicą (powyżej 
3 miesięcy) (Informacja… 2010), z czego województwa 
mazowieckiego może dotyczyć proporcjonalnie oko‑
ło 250  tys.  osób. Pewna część tych migrantów, nie‑
stety niemożliwa do ustalenia, faktycznie dokonała 
trwałego osiedlenia. O  skali trwałych migracji osie‑
dleńczych może świadczyć fakt, że według GUS około 
3/4 osób z liczby 1,8–2,2 mln (w latach 2004–2009) 
przebywało za granicą powyżej 12 miesięcy. Jeśli za‑
tem uznać ostrożnie, że tylko 1/3 lub 1/2 z  liczby 2 
mln osób faktycznie wyemigrowała i raczej nie wróci 
do kraju, to dla województwa mazowieckiego otrzy‑
mujemy ubytek w wysokości około 80–120 tys. osób.

Szacunek faktycznej liczby ludności pokazał wy‑
raźnie, że obserwowane dysproporcje w  rozmiesz‑
czeniu ludności oraz w  procesach koncentracji i  de‑
populacji są jeszcze większe, niż wskazywałyby na 
to „oficjalne” dane statystyczne. Tym samym procesy 
polaryzacyjne, i tak już bardzo niebezpieczne, zagra‑
żają w jeszcze większym stopniu rozwojowi społecz‑
no‑gospodarczemu.

Paradoksalnie, analizy wskazują równocześnie na 
przydatność indykatorów migracyjnych we wskaźni‑
kowaniu procesów rozwojowych. Znacznie większa 
od rejestrowanej skala depopulacji i  wypłukiwania 
zasobów ludzkich powoduje bowiem konieczność 
przywiązywania większej wagi do wskaźników zasa‑
dzających się na różnicach napływu i odpływu miesz‑
kańców. Chociaż są one niedoskonałe pod względem 
uchwycenia całkowitej liczebności zdarzeń demogra‑
ficznych, to dobrze obrazują trendy w zakresie ruchu 
wędrówkowego i efektów wymywania.

Zaprezentowana analiza jest jedną z pierwszych 
w  kraju, próbujących oszacować różnice między 
„oficjalną” rejestracją a  rzeczywistością w  zakresie 
stanów ludnościowych. Problem ten jest obecnie 
zdecydowanie jednym z  najpoważniejszych utrud‑
nień w  zakresie analiz demograficznych, gdyż nie 
pozwala na prawidłową ocenę potencjału demogra‑
ficznego. Powinno to być przedmiotem wnikliwych 
studiów. A ich efektem powinna być zmiana sposo‑
bu rejestracji danych demograficznych w  zakresie 
lokalizacji terytorialnej mieszkańców, pozwalająca 
na większą wiarygodność analityczną, nie tylko 
w zakresie badań aktualnych, ale i studiów progno‑
stycznych.

Na zakończenie można pozytywnie ocenić przy‑
datność metodyki opierającej się na porównaniach 
adresów zameldowania i zamieszkania lub korespon‑
dencji. Z pewnością szacunek ten byłby bardziej do‑
kładny, gdyby na potrzeby projektu udało się uzyskać 
wszystkie dane (zwłaszcza z  Narodowego Funduszu 
Zdrowia oraz z  ZUS, do których wystąpiono z  po‑
dobną prośbą, i niestety nie otrzymano odpowiedzi). 
Ogólnie rzecz biorąc, w przyszłości metodyka badań 
powinna być rozszerzona na inne rejestry, nie tylko 
urzędowe, ale dane z  baz gromadzących informacje 
o  adresach w  jednostkach komercyjnych, zwłaszcza 
świadczących usługi powszechne, np. bankowe.
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5.1. Wykształcenie mieszkańców

Zagadnienia edukacyjne, w  tym poziom wykształ‑
cenia ludności został szczegółowo opisany w  innym 
miejscu (Czapiewski i Janc 2013), dlatego tu zostaną 
przedstawione jedynie skrótowe, najważniejsze za‑
gadnienia i prawidłowości z tym związane, szczegól‑
nie w odniesieniu do procesów demograficznych. 

Ogólnie rzecz biorąc, poziom wykształcenia 
mieszkańców jest pochodną aspiracji społecznych, 
modyfikowanych w wyższych kategoriach edukacyj‑
nych dostępnością szkolnictwa. Po 1989  r. w  Polsce 
nastąpiły fundamentalne zmiany w  tym zakresie. 
Po pierwsze, transformacja systemowa wymusiła 
szybszą modernizację, a co za tym idzie, wzrost zapo‑
trzebowania i  zainteresowania szczególnie edukacją 
wyższego stopnia. Po drugie, popyt ten zaowocował 
szybkim wzrostem szkół wyższych, w tym ich decen‑
tralizacją przestrzenną, ułatwiającą możliwość sko‑
rzystania z tej ścieżki edukacyjnej.

Niestety nie jest możliwe dokładne prześledzenie 
corocznych zmian w wykształceniu ludności zamiesz‑
kującej województwo. Istnieje wprawdzie możliwość 
obliczenia populacji osób posiadających wykształce‑
nie wyższe na podstawie statystyk BAEL, ale dane te 
dotyczą tylko osób w wieku produkcyjnym. Przykła‑
dowo, według BAEL, udział populacji z  wykształce‑
niem wyższym był w tej ekonomicznej kategorii wie‑
ku następujący (dane na koniec IV kwartału): 2005 r. 
– 19,4%, 2006  r. –21,9%, 2007  r. – 23,4%, 2008  r. 
– 23,1%, 2009 r. – 25,7%, 2010 r. – 27,8%, 2011 r. – 
29,2%, 2012 r. – 29,4% i 2013 r. – 30,7% (przy czym 
wskaźniki precyzji są stosunkowo słabe i  wynoszą 
około 5%). Ogólnie rzecz biorąc, pokazuje to jednak 
dosyć szybki wzrost udziału zasobów pracy z  wy‑
kształceniem wyższym.

O ile dla poprzednich spisów istnieje dosyć szcze‑
gółowa informacja o  wykształceniu według gmin, 
a nawet miejscowości, dla cenzusu z 2011 r. dane są 

udostępniane tylko w  powiatach. Pozaspisowe bar‑
dziej szczegółowe bezwzględne dane dotyczą absol‑
wentów, ale kategoria ta, ze względu na stołeczność 
Warszawy i  umiejscowienie dużej liczby atrakcyj‑
nych szkół wyższych, koncentruje osoby spoza woje‑
wództwa. Równocześnie pewna mniejsza liczba osób 
studiuje poza granicami regionu. Do tego dochodzą 
wzmożone migracje bezpośrednio po ukończeniu 
studiów, przy czym akurat w tej kategorii, ze wzglę‑
dów opisanych przy okazji szacunku faktycznej liczby 
ludności, występują największe niedokładności za‑
meldowań, rzutujących na ostateczny, rejestrowany 
bilans ludnościowy. W sumie dokładne prześledzenie 
struktury wykształcenia w  czasie nie jest możliwe. 
Podawane wskaźniki skolaryzacji, dostępne zwłasz‑
cza na niższych poziomach agregacji terytorialnej, 
z  natury są orientacyjne, nawet w  przypadku szkół 
średnich, gdzie powszechność nauki jest niemal stu‑
procentowa (gdyż wiąże się z obowiązkiem szkolnym 
w wieku 7–18 lat), ale również występują przemiesz‑
czenia młodzieży, związane z  umiejscowieniem pla‑
cówek poza gminą, a  nawet powiatem faktycznego 
zamieszkania.

Poprawa wykształcenia ludności w okresach mię‑
dzyspisowych dotyczyła przede wszystkim zdoby‑
cia wykształcenia wyższego (tab. 20, rys. 20). O  ile 
w 1988 r. wskaźnik ten dla ludności w wieku 15 i wię‑
cej lat wynosił 9,6%, to w 2002 r. wzrósł do poziomu 
14,2%, a  w  2011  r. – do 23,6%. Natomiast w  latach 
1988–2002 znacznie wzrósł udział wykształcenia 
średniego (po 2002 r. utrzymał się na podobnym po‑
ziomie), niemal nie zmienił się w przypadku zawodo‑
wego (w całym okresie 1988–2011), a znacznie spadł 
w kategorii wykształcenia podstawowego. Należy to 
interpretować jako „schodkową” poprawę wykształ‑
cenia, polegającą na tym, że bardziej ambitne popu‑
lacje młodzieży w  odpowiednich kategoriach wieku 
starały się zdobyć wyższe o kolejny stopień wykształ‑
cenie (subpopulacja nastolatków, która dotychczas 

Rozdział 5 
Trendy rozwoju struktury 
społeczno‑ekonomicznej do 2010 r.
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Rysunek 20. Udział osób posiadających określone wykształcenie według kategorii wieku w województwie 
mazowieckim w latach 2002 i 2011
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Tabela 20.  Ludność w wieku 15 lat i więcej w województwie mazowieckim w latach 1988, 2002 i 2011 
według poziomu wykształcenia

Poziom wykształcenia

1988 2002 2011 1988 2002 2011

w tysiącach w %

Ogółem 3 818,7 4 244,8 4 566,7 100,0 100,0 100,0

Wyższe 366,0 603,8 1 076,7 9,6 14,2 23,6

Średnie i policealne 1 103,8 1 510,9 1 537,1 28,9 35,6 33,7

Zasadnicze zawodowe 712,3 788,8 762,8 18,7 18,6 16,7

Podstawowe ukończone 1 340,8 1 074,3 767,2 35,1 25,3 16,8

Podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego 295,8ª 130,5 63,3 7,7 3,1 1,4

Nieustalony poziom wykształcenia szkolnego x 136,4 x x 3,2 x

S = 2,08946274

r = 0,73389242
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Rysunek 21. Zależność między odległością od Warszawy a odsetkiem mieszkańców posiadających 
wykształcenie wyższe w gminach województwa mazowieckiego w 2002 r. 

W analizie pominięto gminy, będące ośrodkami subregionalnymi z ich strefami podmiejskimi oraz powiatowymi.

kończyła szkołę zawodową, wybierała szkołę z  ma‑
turą, a  jeszcze inna subpopulacja nie poprzestawa‑
ła na tym dokumencie, ale kontynuowała naukę na 
studiach. Tylko niewielkiemu procentowi udawało się 
„przeskakiwać” kilka poziomów). Charakterystyczny 
jest też blisko 50% udział wykształcenia wyższego 
w kategorii wieku 25–34 lata w 2011 r.

Odrębnym zagadnieniem jest kwestia, na ile moż‑
liwe jest porównywanie formalnego wykształcenia, 
zwłaszcza wyższego, z  faktycznymi kwalifikacjami 
i umiejętnościami. Wydaje się jednak niemal pewne, 
że uzyskanie przez społeczeństwo wysokiego for‑
malnego wykształcenia musiało się wiązać z obniżką 
standardów kształcenia.
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Na zakończenie przedstawiono analizę wpływu 
odległości od Warszawy na poziom wykształcenia 
mieszkańców w 2002 r. (rys. 21). Okazuje się, że za‑
leżność jest odwrotnie proporcjonalna – im dalej od 
stolicy, tym następuje pogarszanie się odpowiednie‑
go wskaźnika.

5.2. Źródła utrzymania ludności

Podobnie jak w  przypadku wykształcenia, również 
statystyka dotycząca źródeł utrzymania pochodzi 
w zasadzie jedynie ze spisów powszechnych. Najogól‑
niej rzecz ujmując, pod względem źródeł utrzymania 
ludność danego obszaru można podzielić na utrzy‑
mującą się samodzielnie i utrzymywaną. Ta pierwsza 
kategoria jest bardziej złożona, gdyż w  jej obrębie 
znajdują się subkategorie ludności posiadającej do‑
chody z pracy oraz z niezarobkowych źródeł. Następ‑
nie te subkategorie dzielą się na wiele pomniejszych, 
często zachodzących na siebie i  trudnych do jed‑
noznacznej identyfikacji, zwłaszcza ze względu na 
szybkie nieraz zmiany przynależności, dopuszczal‑
ność wielu form utrzymania przez tę samą osobę, jak 
również pewną płynność definicyjną poszczególnych 
kategorii.

W 2011 r. w województwie mazowieckim stwier‑
dzono, że 2 193,3 tys. osób (41,6% populacji) ma źródła 
utrzymania związane z pracą, a 1 187,5 tys. (22,5%) – 
niezarobkowe (emerytura lub renta). W układzie pod‑
regionów udział ludności czerpiącej dochody z pracy 
jest w  zasadzie odzwierciedleniem struktury wieku 
i poziomu bezrobocia (o którym mowa dalej). Z kolei 
udział emerytur nawiązuje do indeksu starości demo‑
graficznej.

Liczby utrzymywanych przez inne osoby w  pię‑
cioletnich kategoriach wieku przedstawiono na ry‑
sunku  22. Okazuje się, że udział ten maleje wraz 
z wiekiem, przy czym w kategorii 20–24 lata odsetek 
utrzymywanych wynosi niecałe 50%, a  w  kohorcie 
25–29 lat – około 25%. Dopiero w grupach powyżej 
30 lat widać wyraźniejsze powiększanie się udziału 
populacji posiadającej własne źródła utrzymania. 
Bardziej szczegółowa analiza liczby osób posiadają‑
cych własne źródła utrzymania oraz utrzymywanych 
pokazuje, że charakterystyczny jest wyższy udział 
młodych osób pracujących najemnie w sektorze pry‑
watnym. Równie znamienny jest udział osób pracu‑
jących na własny rachunek, zasadniczo niemający 
związku ze strukturą wieku. Przeczy to obiegowej 

opinii, że taki rodzaj kariery zawodowej wybierają 
zwłaszcza młode osoby.

W  strukturze wieku źródeł utrzymania wystę‑
pują dosyć istotne różnice płci. Ogólnie rzecz biorąc, 
w  wieku produkcyjnym, występuje nadwyżka liczby 
kobiet utrzymywanych w  stosunku do liczby utrzy‑
mywanych mężczyzn. Nie są to jednak wartości zbyt 
wysokie w  porównaniu do całości pracującej popu‑
lacji, co świadczy raczej o  zaniku takiego modelu, 
w  którym to wyłącznie męska głowa gospodarstwa 
domowego zapewnia dochód rodziny i tego gospodar‑
stwa.

W  porównaniu z  rokiem 1988 zdecydowanie 
wzrosła liczba osób posiadających niezarobkowe 
źródło utrzymania (tab. 21). Odsetek tej katego‑
rii zwiększył się bowiem o około 60%. Jest to zde‑
cydowanie w  większym stopniu uwarunkowane 
problemami na rynku pracy, liczba osób w  star‑
szych rocznikach nie wzrosła aż w  tak znaczącym 
stopniu. Szczególnie zwiększyła się kategoria osób 
utrzymywanych przez osoby już utrzymujące się 
z  niezarobkowego źródła (emerytury, renty, zasił‑
ki itd.) – do 1  388,4  tys.  osób. Przykładowo liczba 
osób pobierających emeryturę wzrosła w  latach 
2002–2011 z 913,5 tys. do 974,3 tys. Ale na przykład 
spadła liczba osób pobierających renty inwalidzkie 
(z 309,3 tys. do 213,2 tys.), co wiązać należy z więk‑
szą restrykcyjnością orzekania i  przyznawania tej 
kategorii świadczeń.

W  okresie międzyspisowym (lata 1988–2011) 
silnie spadła liczba osób utrzymujących się z pracy – 
z 3 960,1 tys. do zaledwie 2 193,4 tys., a więc mniej 
więcej do połowy stanu z roku 1988. Jeśli wziąć pod 
uwagę, że w tym samym czasie silnie wzrosła liczba 
miejsc pracy w  aglomeracji warszawskiej, to obraz 
upadku miejsc pracy w  pozostałej części wojewódz‑
twa jest jeszcze bardziej dramatyczny. Zmiany te 
przedstawiono w tabelach 21, 22a i 22b. Przy inter‑
pretacji tych danych trzeba pamiętać, że rok 2002, 
w którym przeprowadzono spis powszechny, był cza‑
sem dekoniunktury gospodarczej (lata 1998–2003). 
Stąd zaobserwowana liczba pracujących była w  tym 
roku najniższa (1 961,9 tys. w całym województwie). 
Dane dla tego roku warto prześledzić szczegółowo, 
gdyż podział na kategorie funkcjonalne gmin może 
wskazywać na różnice we „wrażliwości” na deko‑
niunkturę w różnych typach obszarów.

Zmiany w  strukturze rodzajowej i  przestrzen‑
nej pod względem źródeł utrzymania ludności 
ogólnie można interpretować jako pogłębienie się 
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Rysunek 22. Liczba osób posiadających własne źródła utrzymania i utrzymywanych w województwie 
mazowieckim w latach 2002 i 2011
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Rysunek 23. Nadwyżki i niedobory utrzymywanych kobiet w stosunku do utrzymywanych mężczyzn 
w województwie mazowieckim w 2002 r.

Tabela 21. Źródła utrzymania ludności w województwie mazowieckim w 2011 r.
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Województwo
tys. 5268,7 2193,4 2011,2 1763,6 247,6 182,2 1388,4 974,3 213,2 200,9 1534,7 152,2

% 100,0 41,6 38,2 33,5 4,7 3,5 26,4 18,5 4,0 3,8 29,1 2,9

Ciechanowsko‑płocki
tys. 631,8 242,4 202,0 183,2 18,8 40,4 173,0 113,1 32,6 27,2 202,7 13,8

% 100,0 38,4 32,0 29,0 3,0 6,4 27,4 17,9 5,2 4,3 32,1 2,2

Ostrołęcko‑siedlecki
tys. 758,6 288,6 229,1 205,0 24,1 59,5 199,3 135,7 35,7 27,9 249,6 21,1

% 100,0 38,0 30,2 27,0 3,2 7,8 26,3 17,9 4,7 3,7 32,9 2,8

Warszawski
tys. 625,6 219,3 186,0 165,7 20,3 33,3 178,5 116,8 26,2 35,5 207,4 20,4

% 100,0 35,1 29,7 26,5 3,2 5,3 28,5 18,7 4,2 5,7 33,2 3,3

Radomski
tys. 780,9 333,0 314,7 279,0 35,7 18,3 183,4 128,1 29,6 25,8 250,0 14,5

% 100,0 42,6 40,3 35,7 4,6 2,3 23,5 16,4 3,8 3,3 32,0 1,9

Warszawa
tys. 771,2 337,5 310,4 267,9 42,5 27,1 185,4 130,5 31,5 23,5 232,1 16,1

% 100,0 43,8 40,2 34,7 5,5 3,5 24,0 16,9 4,1 3,0 30,1 2,1
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obserwowanych zróżnicowań. Ma to niewątpliwy 
związek z  rolą aglomeracji stołecznej w  organizacji 
systemu społeczno‑gospodarczego regionu. W  roku 
1988 osoby mieszkające w  stolicy koncentrowały 
32,3% pracujących województwa (w  jego obecnych 
granicach), w  roku 2002 było to 34,5%, a  w  2011 

– już 35,2%. Udział ten jest jednak najprawdopodob‑
niej znacznie większy, gdyż w stolicy mieszka około 
200  tys.  niezameldowanych pracujących (w  1988  r. 
zjawisko to było marginalne). Gdyby to uwzględnić, 
wówczas udział Warszawy w koncentracji rynku pra‑
cy województwa przekroczyłby 40%.

Tabela 22a.  Zmiany liczby pracujących w województwie mazowieckim w latach 1988–2011  
według typów funkcjonalnych gmin

Region

Liczba pracujących 
(tys.)

Zmiany liczby pracujących  
(tys.)

Zmiany liczby pracujących  
(%)

1988 2002 2011 1988–2002 2002–2011 1988–2011 1988–2002 2002–2011 1988–2011

Warszawa 803,3 676,5 772,6 –126,8 96,1 –30,7 –15,8 14,2 –4,0

Pozostała część 
województwa

1679,1 1285,4 1420,8 –393,7 135,4 –258,3 –23,4 10,5 –18,2

Województwo 
mazowieckie 
ogółem

2482,4 1961,9 2193,4 –520,5 231,5 –289,0 –21,0 11,8 –13,2

Tabela 22b.  Zmiany liczby pracujących w województwie mazowieckim w latach 1988–2002  
według typów funkcjonalnych gmin

Typ funkcjonalny gminy 
(opis w tabeli 1)

1988 2002 zmiana

tys. %

Razem 2 482,4 1 961,9 –520,5 –21,0

według typów funkcjonalnych

MS 803,3 676,5 –126,9 –15,8

PSI 282,9 262,0 –20,9 –7,4

PSE 181,0 144,2 –36,8 –20,3

MG 205,0 180,7 –24,3 –11,9

PG 92,2 59,9 –32,3 –35,0

MP 194,8 156,2 –38,7 –19,8

O 126,9 86,7 –40,2 –31,7

R 367,4 248,6 –118,8 –32,3

E 228,6 147,1 –81,6 –35,7

według podregionów*

Ciechanowsko‑płocki 289,2 224,3 –64,9 –22,4

Ostrołęcko‑siedlecki 459,8 280,2 –179,6 –39,1

Radomski 253,3 213,8 –39,5 –15,6

Warszawski wschodni 350,7 284,7 –66,1 –18,8

Warszawski zachodni 326,0 282,4 –43,6 –13,4
*poza Warszawą, wymienioną samodzielnie jako typ funkcjonalny MS.
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5.3. Aktywność ekonomiczna24

Oprócz danych spisowych, systematycznie są prowa‑
dzone badania aktywności ekonomicznej ludności 
(BAEL), na dosyć dużej próbie, która dla wojewódz‑
twa mazowieckiego w ostatniej dekadzie wahała się 
w granicach 4–5 tys. osób. Ze względu na specyfikę 
metodyczną, obydwie kategorie danych nie są jed‑
nak porównywalne. Przy tym warto zwrócić uwagę, 
że statystyka BAEL dotycząca aktywności ekono‑
micznej jest na ogół nieco lepsza niż dla wykształ‑
cenia, gdyż ujawniane dane tzw. wskaźnika precyzji 
(względne odchylenie standardowe) są mniejsze (np. 
dla pracujących ogółem rzędu około 2%).

Według ostatnich dostępnych danych BAEL (Ak‑
tywność… 2014), w końcu 2013 r. w populacji powy‑
żej 14. roku życia pracujących było 2 382 tys. (59,3%), 
bezrobotnych – 212  tys., a  biernych zawodowo 
– 1  780  tys.  W  ciągu ostatnich trzech lat oznacza 
to niewielki spadek liczby aktywnych zawodowo 
(o  45  tys.  osób) oraz niewielki wzrost zarejestrowa‑
nych bezrobotnych (o 3 tys. osób).

W  aktywności ekonomicznej ludności występują 
zdecydowane różnice płci, wieku i wykształcenia. Po 
pierwsze, wskaźnik aktywności zawodowej ludności 
w  końcu 2013  r. był znacznie wyższy dla mężczyzn 
(61,9%) niż dla kobiet (47,8%). Przyczyną tego są głów‑
nie uwarunkowania kulturowe, a w mniejszym stopniu 
większe trudności w znalezieniu pracy przez tę drugą 
kategorię biologiczną. Po drugie, najwyższe wskaźni‑
ki zatrudnienia notuje się w młodszych kategoriach 
wieku. Przykładowo w  kategorii 25–34  lata było to 
87,7%, a  w  następnej „dziesięciolatce” (35–44  lata)  
– 90,6%. Po trzecie, najwyższe wskaźniki aktywności 
zawodowej są związane z  wykształceniem wyższym 
(77,8%), a  najniższe – z  wykształceniem gimnazjal‑
nym i  niższym (15,1%). Wszystkie przedstawione 
prawidłowości są typowe i dobrze już rozpoznane.

Trudno jest porównywać obecne nawet podstawo‑
we dane o aktywności ekonomicznej ludności w sto‑
sunku do okresu sprzed 1989 r., a nawet pierwszych 
lat transformacji. Wpłynęła na to zasadnicza zmiana 
systemowo‑gospodarcza, wskutek której w  warun‑
kach rynkowych pojawiło się wiele nowych form i spo‑
sobów zatrudnienia, jak też narosło jawne i  ukryte 

24 Zagadnienia te są szerzej opisane w innym miejscu (Komornic‑
ki i in. 2013a i 2013b), a zwłaszcza struktura sektorowa pracu‑
jących i  zatrudnienia oraz bezrobocie. W  tym podrozdziale 
uwaga jest zwrócona na podstawowe tendencje i ich związki ze 
strukturą demograficzną ludności.

bezrobocie, nieznane wcześniej przynajmniej według 
oficjalnych statystyk. Dalsza analiza została przepro‑
wadzona dla okresu od 1995 r., między innymi z tego 
powodu, że dla województwa mazowieckiego od tej 
cezury istnieją porównywalne dane, zagregowane 
wstecz od reformy administracyjnej w 1999 r.

Analiza szeregów czasowych pokazuje, że od 
1995  r. następował w  zasadzie przyrost aktywnych 
zawodowo (rys.  24). Do roku 2013 aktywnych za‑
wodowo przybyło 14%, podczas gdy w  tym samym 
okresie populacja osób w wieku 15 i więcej lat wzrosła 
o 11%. Oznacza to poprawę aktywności ekonomicznej 
ludności. Przy tym w latach 1998–2003 występowa‑
ła stagnacja lub nawet lekki spadek tego wskaźnika, 
natomiast od 2004 r. notuje się wzrost, wyhamowany 
w 2009 r.

Bardziej dokładna analiza kwartalna ujawnia 
dodatkowe fluktuacje sezonowe (rys.  25), związane 
z  większym popytem na pracę w  półroczu ciepłym, 
a zwłaszcza w sezonie letnim (najwyższe wskaźniki 
aktywności zawodowej notuje się na ogół w  bada‑
niach za trzeci kwartał, czyli lipiec, sierpień i wrze‑
sień). Również tutaj jest charakterystyczne, że linia 
trendu pokazuje wyraźne wyhamowanie wzrostu 
wskaźnika aktywności ekonomicznej, a  nawet od‑
wrócenie tego trendu na spadkowy.

Analiza aktywności ekonomicznej według struk‑
tury wieku pokazuje (rys. 26), że w większości kate‑
gorii wskaźnik ten ulega pewnym zmianom w czasie. 
Obserwowany jest spadek zatrudnienia we wszyst‑
kich kategoriach wieku w okresie dekoniunktury (lata 
2001–2003). Od tego czasu wskaźniki zatrudnienia 
wzrastają. Analiza szeregów czasowych pokazuje też 
wzrost przeciętnej aktywności w  wieku 15–29 lat, 
w latach 2003–2008 aż o ponad 10 punktów procen‑
towych, z poziomu około 40% do 50%. Najprawdopo‑
dobniej jest to związane z szybszym wchodzeniem na 
rynek pracy osób młodych, które dotychczas wyłącz‑
nie studiowały, a obecnie w coraz większym stopniu 
łączą edukację z pracą zawodową.

W  przypadku analizy aktywności ekonomicznej 
według struktury wykształcenia ujawniają się kolej‑
ne prawidłowości, potwierdzające zresztą powyższe 
wnioski (rys. 27). Najwyższe wskaźniki na poziomie 
70–85% były charakterystyczne dla wykształcenia 
wyższego, policealnego i zawodowego (zarówno śred‑
niego, jak i zasadniczego). Przy tym nastąpił wzrost 
o  8 punktów procentowych w  przypadku wykształ‑
cenia wyższego, spadek o  11 punktów procento‑
wych dla wykształcenia zasadniczego zawodowego 
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Rysunek 24. Zmiany liczby i udziału podstawowych kategorii ekonomicznych ludności  
w województwie mazowieckim w latach 1995–2012 według BAEL
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Rysunek 25. Zmiany kwartalne i linia trendu współczynnika aktywności zawodowej  
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oraz spadek o 3 punkty procentowe dla policealnego 
i średniego zawodowego. 

Analiza sektorów gospodarczych pokazuje zde‑
cydowany wzrost roli usług, zwłaszcza od 2005  r. 
(zwiększenie populacji pracujących w tej kategorii aż 
o  400  tys.; rys.  28). Natomiast sektor przemysłowy 
wykazywał większe fluktuacje (400–600 tys. pracu‑
jących), malała rola sektora rolniczego (spadek z oko‑
ło 450 do 290 tys. osób)25.

Ponieważ podstawowe dane BAEL obejmują po‑
pulację od 15 lat wzwyż bez górnego ograniczenia 
czasowego, dobrze jest wyłączyć najmniej aktywne 
kategorie wieku i zająć się wyłącznie ludnością w wie‑
ku produkcyjnym (rys. 29). Okazuje się, że wskaźnik 
aktywności ekonomicznej w  tej kategorii dla całej 
populacji wahał się w granicach 56–59%, z tendencją 
do wzrostu od 2004 r. Przy tym różnica w podziale 
na płeć wynosiła około 15 punktów procentowych 
na korzyść mężczyzn (w 1995 r. – 68:52, w 2000 r. – 
67:61, w 2005 r. – 64:49, w 2009 r. – 66:52).

Na zakończenie analizy aktywności ekonomicz‑
nej przedstawiono analizę szeregów czasowych 

25 Ta ostatnia wartość może być jeszcze zawyżona, ze względu na 
korzystanie z  dopłat rolniczych pod warunkiem pracy w  gos‑
podarstwie rolnym, co niestety w części przypadków pozostaje 
fikcyjne.

dla kategorii biernych zawodowo według przy‑
czyn (rys.  30). W  latach 1995–2012 nastąpił przede 
wszystkim bardzo duży przyrost emerytów (z około 
550  tys. do 880  tys.), komentowany już w  poprzed‑
nich akapitach, natomiast spadła znacznie liczba 
osób niepełnosprawnych (z  365  tys. do 215  tys.). 
Najmniej liczne w całym okresie były kategorie osób 
chcących, ale permanentnie nie mogących z różnych 
przyczyn znaleźć pracy (zasadniczo powinny być to 
kategorie osób najbardziej trwale bezrobotnych, cho‑
ciaż do końca nie wiadomo, czy np. przekonanie o nie‑
możności znalezienia pracy wynika z  autopsji, czy 
wyłącznie z samego przekonania). Obydwie kategorie 
w  poszczególnych latach okresu 1995–2012 liczyły 
łącznie 20–60  tys.  osób (najwięcej w  2007  r.). Dość 
stabilna w  całym okresie była kategoria osób uczą‑
cych się i uzupełniających kwalifikacje (400–490 tys.) 
oraz osób mających obowiązki rodzinne lub związane 
z prowadzeniem domu (130–200 tys.).

Niestety brak jest możliwości prześledzenia 
zmian w  strukturze aktywności ekonomicznej lud‑
ności w  bardziej dokładnym podziale przestrzen‑
nym. Jedyne możliwe analizy można wykonać dla 
danych na podstawie spisu powszechnego z 2002 r., 
przy czym trzeba powtórzyć – jak w  podrozdziale 
dotyczącym źródeł utrzymania ludności – że cenzus 
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Rysunek 27. Zmiany wskaźnika aktywności zawodowej według kategorii wykształcenia  
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był przeprowadzany w okresie dekoniunktury gospo‑
darczej. Na mapie 16 przedstawiono skrajne kwartyle 
gmin z najwyższymi i najniższymi wartościami tego 
wskaźnika. Rozkład przestrzenny nie jest jedno‑
znaczny i  dający się łatwo objaśnić. Przede wszyst‑
kim zwraca uwagę brak prawidłowości przestrzen‑
nych związanych z oddziaływaniem Warszawy, która 
intuicyjnie powinna być głównym „organizatorem” 
aktywności ekonomicznej w regionie.

Lepsze rezultaty daje analiza aktywności zawo‑
dowej przeprowadzona według typów gmin (rys. 31). 
Zwraca uwagę wysoki poziom tej aktywności w gmi‑
nach typowo wiejskich oraz znacznie niższy na te‑
renach zurbanizowanych. Po pierwsze, może to być 
efekt specyfiki pracy na tych obszarach, gdyż funk‑
cjonowanie indywidualnych gospodarstw rolnych nie 
sprzyja bierności zawodowej w żadnym wieku. Po dru‑
gie, niska „oficjalna” (podawana przez respondentów) 
aktywność w  największych miastach może się wią‑
zać z efektem szarej strefy. Po trzecie, na obszarach 

zurbanizowanych przychody z pracy są wyższe, a więc 
podobnie wyższe powinno być prawdopodobieństwo 
częstszego utrzymywania gospodarstw dwu‑ i  wię‑
cej osobowych tylko przez jedną osobę. To ostatnie 
wytłumaczenie wydaje się jednak najmniej prawdo‑
podobne, choćby ze względu na to, że obowiązki ro‑
dzinne jako przyczyny bierności zawodowej podawało 
zaledwie kilka procent badanej populacji.

5.4.  Podsumowanie i prawidłowości 
rozwoju struktury 
społeczno‑ekonomicznej

Prawidłowości zróżnicowań strukturalnych i  prze‑
strzennych w  odniesieniu do agregatów społecz‑
no‑ekonomicznych województwie mazowieckim za‑
sadniczo nie odbiegają od modelowych, spotykanych 
w krajach o podobnym poziomie rozwoju i wykształ‑
ceniu struktury osadniczej, w tym kształtowania się 

Mapa 16. Skrajne kwartyle gmin z najniższymi i najwyższymi wartościami wskaźnika aktywności 
zawodowej w kategorii wieku produkcyjnego w 2002 r. w województwie mazowieckim
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Rysunek 28. Zmiany w liczbie i udziale procentowym pracujących w województwie mazowieckim  
w latach 1995–2012 według sektorów gospodarczych
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Rysunek 30. Zmiany w liczbie biernych zawodowo w województwie mazowieckim w latach 1995–2012 
według przyczyn



Rozdział 5. Trendy rozwoju struktury społeczno‑ekonomicznej do 2010 r.

81TRENDY ROZWOJOWE MAZOWSZA nr 15

64

66

68

70

72

74

76

78

80

E MG MP MS O PG PSE PSI R

średnia

%

Rysunek 31. Wskaźnik aktywności zawodowej ludności w wieku produkcyjnym w województwie 
mazowieckim w 2002 r. według typów gmin

regionów metropolitalnych i  ich oddziaływania na 
dalsze zaplecze, jakkolwiek można się zastanawiać 
nad większą skalą tych zróżnicowań. Są to zwłaszcza 
różnice w  klasycznym ujęciu miasto–wieś, w  szcze‑
gólnym wypadku przejawiające się w postaci dycho‑
tomii regionu metropolitalnego (Warszawy) i  pozo‑
stałej części województwa (m.in. peryferii w  ujęciu 
modelu rdzeń–peryferie). Różne są natomiast pozio‑
my poszczególnych wskaźników, identyfikujących 
te struktury. Zwraca uwagę kilka następujących od‑
mienności:
a) szybsza niż w  innych krajach serwicyzacja go‑

spodarki, wynikająca z relatywnie większego dy‑
stansu rozwojowego w 1989 r. i związanego z tym 
efektu „odrabiania” strat;

b) zdecydowanie większe różnice w  wykształceniu 
mieszkańców między rdzeniem a  peryferiami, 
również powodowane zapóźnieniem tych dru‑
gich obszarów, a następnie silnym drenażem we‑
wnętrznym i efektami „cienia metropolii”;

c) nadal wyższe zatrudnienie w  rolnictwie w  pery‑
feryjnych częściach Mazowsza, wpływające też 
m.in. paradoksalnie na podwyższenie wskaźni‑
ków aktywności zawodowej;

d) ogólnie niska aktywność zawodowa, w  tym po‑
wolniejsze wchodzenie młodszych roczników na 
rynek pracy.
W  przypadku regionu indywidualistyczny cha‑

rakter ma wpływ przesuwania się kolejnych wyżów 
i niżów demograficznych, w ostatnim okresie powo‑
dujący silny przyrost ludności w  mobilnym wieku 
produkcyjnym, a tym samym różnym wchłanianiem 
tych zasobów przez rynek pracy. Podobnie swoisty 
charakter ma wpływ wejścia Polski do struktur UE, 
widoczny na wielu wykresach w postaci zwiększonej 
dynamiki poszczególnych procesów, jak i wpływ kry‑
zysu ekonomicznego z 2008 r., skutkujący okresową 
obniżką zatrudnienia.
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6.1. Wprowadzenie

Zagadnienie jakości i  warunków życia w  badaniach 
socjologicznych, ekonomicznych i geograficznych jest 
niezwykle zróżnicowane, co wynika zarówno z  roz‑
ległości tematycznej, jak i  pewnej subiektywności 
przedmiotu zainteresowań. Współczesne znaczenie 
tych studiów staje się coraz ważniejsze, co jest zwią‑
zane z narastaniem rozbieżności w dochodach w róż‑
nych skalach terytorialnych, w  tym nienadążaniem 
tempa wzrostu poziomu życia za wzrostem gospo‑
darczym. Współcześnie za jeden z  najistotniejszych 
wskaźników poziomu życia przyjmuje się wielkość 
dochodów, determinujących korzystanie lub możli‑
wość wyboru określonych dóbr i  usług. Dlatego też 
w pierwszej kolejności w następnym podrozdziale za‑
jęto się tymi zagadnieniami.

Warto zwrócić uwagę, że istotą problemu, nieza‑
leżnie od posiadanych dochodów, jest w konsekwen‑
cji stan zaspokojenia potrzeb ludzkich. Natomiast 
źródłem potrzeb jest system wartości, a  zatem za‑
gadnień jakości życia teoretycznie nie da się oderwać 
bez aksjologii. Każdy typ kultury, a  w  jej obrębie 
każda kategoria społeczna i  nawet każdy osobnik, 
mają własną hierarchię potrzeb. Nie jest zatem moż‑
liwe konstruowanie jednolitego systemu wskaźników 
stanu zaspokojenia tych potrzeb, czyli jakości życia. 
W praktyce istnieje jednak konieczność przyjmowa‑
nia określonych definicji, wyznaczających arbitralnie 
poziomy zaspokojenia potrzeb. Stosuje się tutaj mier‑
niki warunków i jakości życia powszechnie uznawane 
i akceptowalne.

Odwołując się do najprostszych podziałów ludz‑
kiej aktywności, można posługiwać się kategoriami 
sposobów, możliwości i  warunków (1) zamieszka‑
nia, (2) pracy oraz (3) spędzania pozostałego czasu 
(w  miejscu zamieszkania lub zazwyczaj poza nim), 
przeznaczanego na zakupy, konsumpcję, opiekę zdro‑
wotną, edukację, rozrywkę, kontakty towarzyskie itd. 

Takie też wybrane zagadnienia omówiono w podroz‑
działach 6.3 i  6.4. Natomiast elementem integrują‑
cym wymienione kategorie w aspekcie czasowo‑prze‑
strzennym są (4) sposoby, możliwości i  warunki 
komunikacji, czyli transport i łączność.

W  ujęciu ekonomicznym dostępność, czyli osią‑
galność, określa relacja między strukturą podaży 
świadczeń (wielkość i rodzaj), a rozmiarami i rodza‑
jami potrzeb konsumenckich, czyli popytem. Nato‑
miast wspomniane sposoby, możliwości i  warunki 
komunikacji determinują dostępność czasowo‑prze‑
strzenną, czyli możliwość pozwalającą na skorzy‑
stanie z  różnych rodzajów działalności przez osobę 
zamieszkującą stale pewien obszar. Możliwości są 
definiowane empirycznie zazwyczaj czasem dotar‑
cia, odległością lub kosztami związanymi z podróżą. 
Temu zagadnieniu poświęcono podrozdział 6.5. Wy‑
jaśniająca rola dostępności przestrzennej może być 
szczególnie przydatna w przypadku usług powszech‑
nych, dostępnych w  praktyce dla wszystkich miesz‑
kańców (publiczna edukacja, ochrona zdrowia, trans‑
port miejski, placówki handlowe, bankowe, pocztowe 
itd.). Odniesienie analiz jest wtedy możliwe w  sto‑
sunku do całej populacji, bez konieczności określania 
grup docelowych.

6.2. Sytuacja ekonomiczna ludności

6.2.1.  Dochody gospodarstw domowych według 
BAEL

Statystyka dochodów rozporządzalnych jest dostęp‑
na w  układzie wojewódzkim od roku 1999 na pod‑
stawie statystyki BAEL. Dane te przeliczono do cen 
z  2009  r., wykorzystując w  tym celu średnioroczny 
wskaźnik wzrostu cen i usług (inflacji). Analiza szere‑
gów czasowych od tego momentu pokazuje dosyć wy‑
raźnie rosnącą przewagę gospodarstw domowych wo‑
jewództwa mazowieckiego na tle całego kraju. O  ile 

Rozdział 6 
Poziom zamożności i jakość życia 
mieszkańców
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Rysunek 33. Porównanie względnych przyrostów Produktu Krajowego Brutto (PKB)  
i dochodu rozporządzalnego (DR) per capita w latach 2000–2011  

(dane przeliczone według cen stałych na podstawie wskaźnika inflacji)
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w 1999 r. dochody te stanowiły 121% średniej w Pol‑
sce, to w  2012  r. było to już 13 punktów procento‑
wych więcej (rys. 32). Na wykresie charakterystyczne 
są również skokowe przyrosty wartości wskaźnika, 
zwłaszcza w latach 2005–2007. Skłania to do doszu‑
kiwania się tych zmian w stosunku do ogólnych prze‑
mian gospodarczych, w tym szczególnie w nawiąza‑
niu do wzrostu PKB (rys. 33), co jak się okazuje, dosyć 
dobrze koreluje ze sobą.

Interesujących informacji dostarcza analiza 
dochodów rozporządzalnych gospodarstw domo‑
wych w  podziale na kategorie społeczno‑zawodowe 
(rys.  34). Okazuje się, że najgorsza sytuacja wystę‑
powała wśród rolników, gdyż w analizowanym dzie‑
sięcioletnim okresie najpierw nastąpił drastyczny 
spadek do poziomu około 60%. Potem wprawdzie po‑
stępował dosyć systematyczny wzrost, ale w 2012 r. 
rolnikom udało się uzyskać zaledwie nieco ponad 
100% dochodów z 1999 r.

Stosunkowo najlepsza sytuacja występowała 
w kategorii dochodów uzyskiwanych z pracy najem‑
nej. Dochód z  tego tytułu w  2012  r. osiągnął 195% 
stanu sprzed 13 lat. Dosyć dobra sytuacja wystąpiła 
też w przypadku dochodów z pracy na własny rachu‑
nek (160%), jakkolwiek w  ostatnich latach notuje 
się ich relatywny spadek. Znacznie poniżej średniej 

(162%) znalazły się dochody ze świadczeń społecz‑
nych i innych świadczeń socjalnych (120%).

6.2.2.  Wynagrodzenia z pracy najemnej 
w zakładach powyżej 9 osób

Statystyka wynagrodzeń jest dostępna według po‑
wiatów. Przy tym kategoria ta obejmuje, jak wy‑
kazano w  poprzednim podrozdziale, osoby posia‑
dające najwyższe dochody rozporządzalne na tle 
innych agregatów społeczno‑zawodowych (ponad 
20  punktów procentowych wyżej od przeciętnej). 
Wynik ten jest jeszcze wyższy z  tego powodu, że 
dane o  wynagrodzeniach pochodzą z  przedsię‑
biorstw zatrudniających 10 i  więcej osób, a  więc 
zgodnie z  wiedzą pochodzącą z  różnych źródeł 
(zwłaszcza raportów płacowych firm konsultingo‑
wych), płacących pracownikom lepiej w  stosunku 
do mniejszych jednostek.

W  roku 2012 przeciętne wynagrodzenie w  woje‑
wództwie mazowieckim wyniosło 4638 zł, przy czym 
w Warszawie było to 5078 zł, a w podregionie ostrołęc‑
ko‑siedleckim zaledwie 3237 zł (tab. 23). Rozpiętość 
była zatem ponad półtorakrotna. Jeszcze większe 
różnice otrzymujemy, gdy analiza zostanie przepro‑
wadzona według powiatów (mapa 17). Zdecydowanie 
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Rysunek 34. Zmiany wysokości dochodów rozporządzalnych per capita w województwie mazowieckim 
w latach 1999–2012 w podziale na kategorie społeczno‑zawodowe (1999 r. = 100)
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Tabela 23.  Wynagrodzenia z tytułu pracy najemnej w województwie mazowieckim w latach 2004–2012 
według podregionów (dane zagregowane z powiatów, według cen z 2012 r.)

Podregion

Ogółem W relacji do średniej krajowej
W relacji do średniej 

wojewódzkiej

2004 2012 2004–2012 2004 2012 2004–2012 2004 2012 2004–2012

zł
2004 
= 100

Polska = 100 pkt %
województwo 

= 100
pkt %

Ciechanowsko‑płocki 2 985 3 707 722 124,2 98,3 99,0 0,7 76,5 79,9 3,4

Ostrołęcko‑siedlecki 2 631 3 237 605 123,0 86,7 86,4 –0,2 67,5 69,8 2,3

Radomski 2 695 3 353 658 124,4 88,8 89,5 0,8 69,1 72,3 3,2

Warszawa 4 366 5 078 711 116,3 143,8 135,6 –8,2 111,9 109,5 –2,4

Warszawski wschodni 2 742 3 482 740 127,0 90,3 93,0 2,7 70,3 75,1 4,8

Warszawski zachodni 3 326 3 954 628 118,9 109,5 105,6 –3,9 85,3 85,3 0,0

Województwo 
mazowieckie

3 901 4 638 737 118,9 128,5 123,9 –4,6 100,0 100,0 0,0

Polska 3036 3 744 708 123,3 100,0 100,0 0,0 77,8 80,7 2,9
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Rysunek 35. Zmiany przeciętnej wysokości świadczeń społecznych w województwie mazowieckim 
w latach 1999–2013 (1999 r. = 100, ceny stałe)
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Mapa 17. Przeciętne wynagrodzenia brutto w powiatach województwa mazowieckiego w 2013 r. 
w zakładach zatrudniających 10 i więcej osób oraz dynamika zmian w latach 2004–2013
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najlepsza sytuacja występuje w aglomeracji warszaw‑
skiej, a następnie w powiecie kozienickim i w Płocku. 
Charakterystyczny jest przy tym brak pozytywnego 
oddziaływania ośrodków subregionalnych na strefy 
podmiejskie, widoczny zwłaszcza w  przypadku nie 
tylko biedniejszych Siedlec i Radomia, ale i stosunko‑
wo bogatego Płocka.

W latach 2004–2012 nastąpiło zmniejszenie róż‑
nicy w  wynagrodzeniach między Warszawą a  pozo‑
stałą częścią województwa o 2,4 punktu procentowe‑
go. Jeśli wziąć przy tym pod uwagę, że w skali kraju 
w  tym samym czasie różnica w  zarobkach między 
Warszawą a pozostałą częścią kraju zmalała o ponad 
8 punktów procentowych, to można wysnuć wniosek 
o zmniejszaniu się zróżnicowań.

6.2.3. Emerytury i renty

Przeciętna wysokość emerytury pozarolniczej 
w  2013  r. w  województwie mazowieckim wyniosła 
2045 zł, co było porównywalne do średniej ogólno‑
krajowej (2042 zł). Na tym tle niskie były renty, za‑
równo rodzinne (1680 zł), a zwłaszcza z tytułu nie‑
zdolności do pracy (1408 zł). Zdecydowanie najniższe 
były jednak świadczenia wypłacane rolnikom indy‑
widualnym (1083 zł). Wszystkie z  wymienionych 
kategorii w badanym ponad dziesięcioletnim okresie 
cechował niemal systematyczny wzrost powyżej in‑
flacji (rys. 35). Był on najszybszy w przypadku eme‑
rytur pracowniczych, a najniższy – rolników indywi‑
dualnych. Oznaczało to postępujące rozwarstwianie 
się świadczeń.

Przestrzenne zróżnicowanie emerytur przedsta‑
wiono na mapie 18. Analiza wskazuje na nawiązy‑
wanie tego rozkładu do prawidłowości obserwowa‑
nych w przypadku wynagrodzeń. Dodatkowe analizy 
(Stępniak i in. 2012) pokazują również podobieństwo 
rozkładu rent rodzinnych i  niepełnosprawnościo‑
wych.

W przypadku emerytur widoczne jest jeszcze jed‑
no charakterystyczne zjawisko. Od 2001 r. ma miej‑
sce powolny, choć bardzo systematyczny ich wzrost 
w  porównaniu do średniej krajowej. O  ile we wspo‑
mnianym okresie emerytura wypłacana w wojewódz‑
twie mazowieckim stanowiła 97,3% przeciętnej kra‑
jowej, to w 2013 r. było to już 99,7%. Jest to zapewne 
wynik wchodzenia w wiek emerytalny osób, których 
ostatni etap zawodowy przypadł na okres transfor‑
macji, przy czym wiązało się to ze stosunkowo wyż‑
szymi zarobkami.

6.2.4. Dochody z PIT

Dane o dochodach z PIT wykorzystano w celu przed‑
stawienia bardziej dokładnego zróżnicowania prze‑
strzennego w  gminach. Drugim powodem było po‑
siadanie stosunkowo długich serii czasowych (lata 
1995–2009). Z  powodu wyłączenia części kategorii 
pracujących oraz z braku prostej liniowej zależności 
między podatkiem a  dochodem, nie jest to jednak 
najlepszy predykator sytuacji ekonomicznej ludno‑
ści, zwłaszcza w  porównaniach typu miasto–wieś. 
Ponieważ jednak te niedoskonałości są takie same 
we wszystkich okresach, dane o dochodach podatko‑
wych PIT nadają się do porównań historycznych. Naj‑
poważniejszym mankamentem są natomiast zmiany 
ustaw samorządowych, dotyczących sposobu oblicza‑
nia i  przekazywania części podatku dochodowego, 
który ma zasilić budżety gmin.

Odpowiednie analizy przedstawiono na rysun‑
ku 36. Na pierwszym wykresie, poświęconym zmia‑
nom dochodów z PIT na 1 mieszkańca, najważniejszą 

Mapa 18. Przeciętna wysokość emerytur 
w województwie mazowieckim  

w IV kwartale 2009 r.
Źródło danych: Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
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wykrytą cechą jest silny wzrost wskaźnika w  przy‑
padku Warszawy, szczególnie w  latach 2003–2007. 
Późniejsze załamanie trendu, widoczne zresztą rów‑
nież w  przypadku pozostałych typów gmin, trzeba 
wiązać z  kryzysem finansowo‑gospodarczym. Osią‑
gnięta przewaga Warszawy w 2009 r. jest ośmiokrot‑
nie wyższa, niż dla stojących w dole stawki gmin rol‑
niczych.

Jeszcze innego typu prawidłowości są charakte‑
rystyczne dla porównania dynamiki wzrostu z  ro‑
kiem wyjściowym, widoczne na środkowym wykre‑
sie. Największe wielokrotności zostały osiągnięte 
przez miasta na prawach powiatu, ale nie wiadomo, 
na ile jest to zasługa zmian typu księgowego, zwią‑
zanych z  reformą administracyjną z  1999  r., na co 
wskazuje zwłaszcza skokowy spadek dochodów per 
capita w latach 1998–1999. Znacznie mniejsze wzro‑
sty charakteryzowały natomiast gminy najsłabiej 
zurbanizowane.

Proces rozwarstwiania dochodowego pokazuje 
dobitnie dolny wykres, na którym dochody z podat‑
ku PIT na 1 mieszkańca odniesiono do średniej woje‑
wódzkiej. Wykryto przy tym, że przewaga Warszawy 
nie rosła w całym okresie, ale negatywny trend pola‑
ryzacyjny został zahamowany w 2004 r., aby od tego 
czasu nawet powoli osłabiała się przewaga stolicy. 
W  sumie największa różnica Warszawy w  stosunku 
do województwa była dwukrotna, a w 2009 r. wynio‑
sła o  około 10 punktów procentowych mniej (190% 
średniej regionu).

Co również interesujące, zmniejszała się przewa‑
ga wskaźnika w  gminach strefy podmiejskiej, aby 
w  2009  r. osiągnąć poziom tylko trochę wyższy od 
średniej wojewódzkiej. Przy tym w  1995  r. było to 
160%. Wszystkie pozostałe kategorie gmin znalazły 
się „pod kreską”, przy czym najniżej pozostawały 
gminy rolnicze i o ekstensywnym rozwoju (20% śred‑
niego wojewódzkiego poziomu).

Badania zróżnicowania dochodów z  podatków 
osobistych nie są zatem jednoznaczne i nie potwier‑
dzają rosnącej polaryzacji, w tym umacniania się po‑
zycji Warszawy kosztem innych typów gmin. Dlatego 
też dodatkowo przeprowadzono analizę centylową, 
wyróżniając pierwszy i dziesiąty decyl gmin o najniż‑
szych i najwyższych dochodach, a następnie porów‑
nano relacje dochodowe między tymi jednostkami. 
Okazało się, że również ta analiza potwierdza zatrzy‑
manie się procesu polaryzacji w roku 2004. Niepokoją‑
ce są natomiast dwa inne aspekty tego zjawiska. Róż‑
nica między 30 gminami o najniższych i najwyższych 

wpływach z podatku PIT jest obecnie ponad trzystu‑
krotna, podczas gdy dekadę wcześniej było to „tylko” 
80 razy. Przy tym te najniżej usadowione 30 gmin 
miało praktycznie takie same dochody, a wzrost róż‑
nicy był spowodowany „odskoczeniem” grupy najbo‑
gatszych gmin, zwłaszcza Warszawy. Po drugie, te 
10% najbogatszych gmin koncentruje 85% dochodów 
z PIT z całego województwa. W tym przypadku widać 
jednak pozytywny, choć powolny spadek tego udziału 
z poziomu 87% (2004 r.) do 85% (2009 r.).

6.3.  Zaspokojenie potrzeb 
bytowo‑mieszkaniowych

Potrzeby mieszkaniowe należą do najważniejszych 
z  punktu widzenia bezpieczeństwa bytowego. Naj‑
powszechniej wykorzystywanym wskaźnikiem jest 
niedobór statystyczny mieszkań. Ponieważ w  ostat‑
niej dekadzie znacznie wzrósł segment rynku budo‑
wy mieszkań na wynajem, nie oddaje on dokładnie 
rzeczywistych potrzeb mieszkaniowych.

Na rysunku 37 przedstawiono wahania różnicy 
między liczbą gospodarstw a  liczbą mieszkań, przy 
czym dostępne dane za dłuższy okres uniemożliwiają 
prześledzenie zróżnicowań wewnątrzregionalnych. 
Okazuje się, że w skali województwa od 2002 r. wy‑
stępowała dosyć znaczna nadwyżka lokali, która 
utrzymuje się od 2002  r. z  tendencją do powiększa‑
nia się. Do danych tych należy jednak podchodzić 
z  ostrożnością, nie tylko dlatego że część mieszkań 
została zbudowana na wynajem lub nie jest zamiesz‑
kana (to ważne rozgraniczenie jest widoczne w zasa‑
dzie tylko w danych spisowych, o czym mowa dalej). 
Poważnym utrudnieniem wpływającym, jak się wy‑
daje, na ostateczny wynik niedoboru lub nadwyżki 
jest szacowanie liczby gospodarstw domowych na 
podstawie ankietowych badań BAEL, które w  skali 
całego województwa mogą być obarczone pewnym 
błędem. Drugim powodem są problemy z ustaleniem 
faktycznej liczby ludności z  powodu niedostatków 
statystyki zameldowań i wymeldowań.

Szczegółowa skala zróżnicowania przestrzenne‑
go jest możliwa do uchwycenia na podstawie danych 
spisowych z 2002 r. (mapa 19). Okazuje się, że woje‑
wództwo mazowieckie, obok opolskiego, charaktery‑
zowała najgorsza sytuacja mieszkaniowa. Brakowało 
wówczas 259  tys.  mieszkań, najwięcej w  Warszawie 
(103,5 tys.), a następnie w Radomiu (11,9 tys.) i – co 
interesujące – w  Markach (9,4  tys.). W  przeliczeniu 
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na 100 gospodarstw domowych najgorsze wskaźniki 
odnotowano w powiecie zwoleńskim, gdzie na każde 
10 gospodarstw domowych, statystycznie aż 3 nie 
posiadało własnego lokum. W najlepiej stojących pod 
tym względem powiatach (łosicki, pruszkowski, cie‑
chanowski, mszczonowski, otwocki) dotyczyło to co 
dziesiątego gospodarstwa domowego.

Znaczne rozpiętości w  województwie mazowiec‑
kim występują pod względem powierzchni użytkowej 
mieszkań26. W praktyce ten wskaźnik jest związany 
przede wszystkim z charakterem zabudowy i w oczy‑
wisty sposób jest wyższy na obszarach wiejskich. 
Również w  miastach interpretacja przeciętnej po‑
wierzchni mieszkań przypadającej na osobę nie jest 
łatwa ze względu na różny udział zabudowy jednoro‑
dzinnej i  wielorodzinnej. Niemniej można wyraźnie 
wskazywać, że w miastach sytuacja nie jest zadowa‑
lająca, gdyż większość ludności mieszka w zasobach 
mieszkaniowych bardzo małych pod względem przy‑
padającego nań metrażu. W największych ośrodkach 

26 Również w  tym przypadku bardzo trudne jest analizowanie 
danych między poszczególnymi spisami, ze względu na niepo‑
równywalność obydwu sposobów rejestracji. Przykładowo spis 
powszechny z 2002 r. wykazał w województwie mazowieckim 
o  22,5 mln m2 (aż ponad 1/5 dotychczasowych zasobów) po‑
wierzchni użytkowej mieszkań więcej, niż wynikało to z reje‑
stracji bieżącej.

przeciętna powierzchnia mieszkaniowa na 1 za‑
mieszkałą osobę waha się w granicach 20–30 m2 na 
osobę, z tendencją do dosyć wyraźnego różnicowania 
się w ostatnich latach według typów funkcjonalnych 
gmin (rys.  38). Okazuje się, że w  ciągu tylko ostat‑
nich 5 lat (dla których można uzyskać porównywalne 
dane), największe tempo przyrostu na 1 mieszkańca 
notowała Warszawa, następnie gminy strefy pod‑
miejskiej i przedmiejskiej, natomiast najsłabsze tem‑
po przyrostu notowały obszary typowo rolnicze.

Wspomniany niedobór statystyczny mieszkań 
jest wskaźnikiem ułomnym z  jeszcze jednego po‑
wodu. Poważną część zabudowy, zwłaszcza wielo‑
rodzinnej, cechuje znaczne zużycie. Odpowiednie 
wskaźniki, związane np. z  wiekiem, który przy sła‑
bej aktywności remontów koreluje z  dekapitalizacją 
(Stępniak i  in. 2012). Duża część mieszkań, przede 
wszystkim na peryferyjnych terenach wiejskich nie 
podsiada dostępu do wodociągu i do kanalizacji (tab. 
24). Stosunkowo gorsza sytuacja charakteryzuje pół‑
nocno‑wschodnią część województwa.

Ostatnim wskaźnikiem wykorzystanym w  po‑
krótkiej analizie sytuacji mieszkaniowej w  kontek‑
ście warunków życia jest tempo budowy mieszkań. 
Jest to jeden z lepszych wskaźników, zdaniem autora, 
oddających w  niezafałszowany statystycznie sposób 

–80 000

–60 000

–40 000

–20 000

0

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

140 000

160 000

180 000

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

lic
zb

a 
m

ie
sz

ka
ń
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Mapa 19. Liczba mieszkań na 100 gospodarstw domowych w 2002 r. w podziale na gminy 
(z uwzględnieniem miast i obszarów wiejskich w gminach miejsko‑wiejskich) 

Źródło: Śleszyński 2004c, s. 1–4.



Przemiany społeczno ‑demograficzne województwa mazowieckiego...

92 TRENDY ROZWOJOWE MAZOWSZA nr 15

100

105

110

115

120

125

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

E

MG

MP

MS

O

PG

PSE

PSI

R

ro
k 

20
04

 =
 1

00

Rysunek 38. Rozwarstwianie się przeciętnej powierzchni użytkowej mieszkań na osobę  
w województwie mazowieckim w latach 2004–2012 według typów funkcjonalnych gmin

Tabela 24.  Podstawowe wskaźniki w zakresie sytuacji i wyposażenia mieszkań w instalacje w województwie 
mazowieckim w 2012 r. według podregionów i podziału administracyjnego na miasto i wieś

Obszar

Miasto Wieś

wodociąg łazienka
centralne 

ogrzewanie
wodociąg łazienka

centralne 
ogrzewanie

Polska 99,0 95,3 86,6 91,7 81,8 70,0

Mazowieckie 98,6 96,2 92,1 87,5 77,4 68,5

Ciechanowsko‑płocki 98,4 94,8 89,8 89,3 75,2 70,4

Ostrołęcko‑siedlecki 97,7 94,8 89,3 84,2 71,9 58,5

Radomski 98,2 94,3 87,1 82,4 70,1 59,0

M.st. Warszawa 99,6 98,0 95,0 – – –

Warszawski wschodni 96,0 93,0 88,1 87,8 79,8 72,0

Warszawski zachodni 97,0 92,9 87,0 93,1 87,6 80,9
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obraz rzeczywistej sytuacji dochodowej i  jakościo‑
wej ludności. Wynika to z kilku przyczyn. Po pierw‑
sze, budowa mieszkań świadczy nie tylko o podaży, 
ale przede wszystkim o  popycie na to dobro, a  więc 
pokazuje rzeczywistą zasobność inwestycyjną miesz‑
kańców. Po drugie, budowa domu lub zakup miesz‑
kania ze względu na skalę inwestycji w stosunku do 
bieżących dochodów, jest swego rodzaju wskaźnikiem 
trwałego przywiązania do danego miejsca i obszaru, 
a więc można to interpretować jako poczucie bezpie‑
czeństwa bytowego związanego z warunkami życia, 
kariery zawodowej itd.

Analiza szeregów czasowych pokazuje (rys.  39), 
że od 1995 r. (od kiedy można uzyskać dane z Ban‑
ku Danych Lokalnych) w  województwie następował 
systematyczny przyrost budowany mieszkań. Za‑
sadniczo nawet kryzys w  roku 2009 przyczynił się 
tylko do spadku do podstawy linii trendu. W sumie 
w roku 2010 w województwie oddano do użytku bli‑
sko 30 tys. mieszkań, czyli prawie trzykrotnie więcej, 
niż półtorej dekady wcześniej. Nie wydaje się jednak, 
że tempo to zostanie utrzymane, jak wskazują bo‑
wiem inne badania, wiele zależy tutaj od wchodzenia 
na rynek kolejnych roczników wyżu demograficznego 
z lat 1975–1985, a ten właśnie będzie wkrótce ulegał 
wygasaniu. Potwierdzają to dane z  lat 2011–2013, 

pokazujące stabilizację produkcji mieszkaniowej na 
poziomie 25–30 tys. mieszkań rocznie.

Z  analizy trendów przedstawionych na wykre‑
sie wynika jeszcze jeden ciekawy wniosek. Zarów‑
no przyrosty liczby mieszkań, jak i  ich powierzchni 
użytkowej w  całym okresie charakteryzuje znaczne 
podobieństwo wielkościowe, co oznacza, że prze‑
ciętna powierzchnia mieszkania była dosyć podobna 
i wynosiła około 100 m2. W praktyce oznacza to pew‑
ną stałą proporcję między domami jednorodzinnymi 
a  zabudową wielorodzinną, gdyż pierwsze z  nich są 
znacznie większe od tej wartości, a drugie – na ogół 
mniejsze.

Tempo budowy mieszkań w  województwie ma‑
zowieckim w  ostatnich latach było wprawdzie naj‑
szybsze w kraju, ale był to wzrost powodowany nie‑
mal wyłącznie za sprawą aglomeracji warszawskiej 
(mapa 20). Na pozostałych obszarach zasadniczo no‑
towano stagnację. Jeśli zsumować oddane do użytku 
mieszkania w latach 2005–2010 według typów funk‑
cjonalnych gmin, to okazuje się, że sama Warszawa 
koncentrowała blisko połowę efektów budownictwa 
mieszkaniowego, a ze strefą podmiejską i przedmiej‑
ską było to prawie 80%. Na wschodnich i północnych 
krańcach były gminy, w których zbudowano zaledwie 
jeden lub kilka domów (Boguty‑Pianki, Szulborze 
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Mapa 20. Liczba mieszkań oddanych do użytku w gminach województwa mazowieckiego  
po wstąpieniu Polski do UE (lata 2005–2010) na 1000 mieszkańców
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Wielkie, Paprotnia, Andrzejewo, Krzynowłoga Mała 
i  in.). Na drugim krańcu znajdują się obszary pod‑
miejskie Warszawy, w których w analizowanym okre‑
sie na 1000 mieszkańców budowano rekordowo 164 
mieszkania (Jabłonna).

W  przypadku stref podmiejskich wskazuje się 
(Śleszyński 2004a), że nowobudowane domy charak‑
teryzują się znacznie większą przeciętną powierzch‑
nią użytkową od dotychczasowych, co wydatnie po‑
prawia średnie wskaźniki. Ponadto jeśli wziąć pod 
uwagę status społeczny części dotychczasowych ob‑
szarów podmiejskich i  napływ zamożniejszej części 
ludności, to można, analogicznie do silniej zurbani‑
zowanych obszarów wewnątrz granic administracyj‑
nych największych miast, powoływać się na zjawisko 
gentryfikacji stref podmiejskich.

6.4. Biologiczne warunki życia

Ogólnie rzecz biorąc, charakter funkcjonowania, za‑
mieszkania i sposobów determinuje niemal nieogra‑
niczoność wskaźników jakości życia. Duża część tych 
zagadnień została omówiona w  innych modułach 
(zwłaszcza edukacja i  wykluczenia społeczne, por. 

Czapiewski i Janc 2012), jak też w innych opracowa‑
niach w ramach „Trendów Rozwojowych Mazowsza”. 
W  szczególności dotyczy to projektu środowisko‑
wego, w  którym szczegółowo omówiono warunki 
przyrodnicze, ochronę i  kształtowanie środowiska, 
także infrastrukturalnego. W tych dwóch projektach 
dokładnie omówiono zagadnienia związane m.in. 
z gospodarką komunalną, sieciami wodno‑kanaliza‑
cyjnymi, gazyfikacją, stanem dróg, infrastrukturą 
społeczną oraz z dostępnością przestrzenną.

Warto odnieść się do tych wskaźników, które ści‑
ślej nawiązują do tematyki niniejszego projektu, czyli 
mają silniejszy związek z cechami biologicznymi lud‑
ności. Podstawowe wskaźniki to przeciętna długość 
życia, umieralność noworodków oraz ogólnie sytu‑
acja zdrowotna ludności.

Analiza szeregów czasowych przeciętnej oczeki‑
wanej długości życia pokazuje wyraźnie nierówno‑
mierność wzrostu tego wskaźnika (rys. 40). Charak‑
terystyczny jest tutaj zwłaszcza znacznie mniejszy 
wzrost w  przypadku mężczyzn zamieszkałych na 
obszarach administracyjnie wiejskich, który w  od‑
różnieniu od innych wyróżnionych kategorii, po‑
cząwszy od 2002 r. ulega mniejszym zwyżkom. Zna‑
mienna jest też różnica między długością życia na 
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obszarach miejskich i wiejskich u mężczyzn, podczas 
gdy w  przypadku kobiet tego zróżnicowania prawie 
nie ma. Świadczy to o dyferencjacji populacji w kon‑
tekście jakości życia, zarówno pod względem płci, jak 
i  typów obszarów funkcjonalnych. Jest to negatyw‑
ne zjawisko, świadczące o  postępującej polaryzacji 
społecznej. Prawdopodobnie skala tego zjawiska jest 
większa, jeśli uwzględnić faktyczne zróżnicowanie 
na obszary zurbanizowane i peryferyjne, wyłączając 
z  agregatu wiejskiego strefy podmiejskie najwięk‑
szych miast, które zaburzają obraz.

Pogarszająca się sytuacja mężczyzn na wsi była 
już sygnalizowana w jednym ze wcześniejszych pod‑
rozdziałów przy okazji omawiania dysproporcji płci 
w kontekście znajdowania szans na założenie rodzi‑
ny. Może być tak, że jest to źródłem zmniejszania 
dbałości o  zdrowie, a  w  skrajnych przypadkach fru‑
stracji i  popadania w  uzależnienia, patologie itp., 
przyczyniające się w  sumie do zmniejszania prze‑
ciętnej oczekiwanej długości życia. W  kontekście 
powyższych uwarunkowań trzeba zwrócić uwagę na 
problem alkoholizmu wśród mężczyzn na wsi oraz na 
niskie ich wykształcenie.

Pośrednim miernikiem stanu zdrowotno‑higie‑
nicznego jest umieralność niemowląt, co zostanie 
omówione w  tym miejscu, a  nie klasycznie w  czę‑
ści dotyczącej ruchu naturalnego. Analiza poziomu 
zgonów niemowląt ogólnie pokazuje tendencję do 
istotnego polepszania się sytuacji w  tym zakresie. 

W  latach 1995–2009 odpowiedni wskaźnik liczby 
tych zdarzeń na 1000 urodzeń żywych spadł z  po‑
ziomu 13,0 do 4,5, a  więc do 1/3 stanu wyjściowe‑
go. Przy tym następowały dosyć znamienne różnice 
w  przypadku typów funkcjonalnych gmin (rys.  41). 
Najsłabszy spadek dotyczył peryferyjnych obszarów 
wiejskich, na których wartość wskaźnika spadła o po‑
łowę. Symptomatyczna jest tu zwłaszcza sytuacja 
w gminach o intensywnym rozwoju rolnictwa, w któ‑
rych w  ostatnich trzech analizowanych przekrojach 
czasowych nie następowała poprawa. Ogólnie rzecz 
biorąc, pewną prawidłowością było też to, że najwięk‑
szy spadek poziomu zgonów odnotowano zwłaszcza 
w okresie 1995–2000.

Dobrym wskaźnikiem obrazującym jakość życia 
jest sytuacja zdrowotna, niestety brak jest szczegó‑
łowych danych w dezagregacji przestrzennej umożli‑
wiającej porównania według typów funkcjonalnych. 
Według dostępnych danych dla całego województwa, 
podregionów i  ewentualnie powiatów, można wy‑
wnioskować, że spadała liczba zachorowań na cho‑
roby świadczące o niskim poziomie cywilizacyjnym. 
Przykładowo liczba zachorowań na gruźlicę spadła 
w latach 1995–2009 z 2,0 do 1,1 tys., a więc niemal 
dwukrotnie27. W  całym okresie zaobserwowano też 
spadek o  kilka punktów procentowych udziału no‑

27 Można wskazywać, że wzrost odnotowano w  kategorii osób 
w wieku 0–19 lat, jednak liczba tych przypadków jest zbyt mała 
(57 zdarzeń w  1999  r. i  76 w  2009  r.), żeby przekładać to na 
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wotworów jako przyczyn zgonów. Spośród najczęściej 
występujących chorób, spadała liczba zachorowań na 
grypę (rys. 42), a także na inne mniej lub bardziej po‑
wszechne choroby zakaźne, w tym wirusowe zapale‑
nie wątroby, różyczkę i świnkę. 

Natomiast niejednoznaczna była sytuacja w  za‑
kresie chorób wywoływanych bakteryjnie w  postaci 
zatruć. Spadła znacznie liczba przypadków salmonel‑
li, ale równocześnie zwiększyła się liczba problemów 
z układem pokarmowym u najmłodszych dzieci.

Pogorszyła się również sytuacja w zakresie zacho‑
rowań na choroby weneryczne (wzrost z 543 do 690 
zdarzeń), ale w tym przypadku nie wiadomo, czy nie 
wiąże się to z  poprawą wykrywalności tego rodzaju 
przypadłości. Na przykład według oficjalnych danych 
zawartych w Banku Danych Lokalnych GUS, w woje‑
wództwie mazowieckim w 1999 r. było zarejestrowa‑
nych zaledwie 8 nosicieli wirusa HIV, a w 2009 r. – 5.

Na podstawie dostępnych danych ostrożnie 
można wnioskować, że sytuacja zdrowotna miesz‑
kańców Mazowsza się poprawiła. W  sumie warto 
byłoby również zastanowić się nad udostępnianiem 
większej liczby danych o zdrowiu ludności w bardziej 
zdezagregowanych przekrojach terytorialnych, gdyż 

wnioski o pogarszaniu się sytuacji odnośnie do całej populacji 
dzieci.

wskaźniki tego typu wydają się bardzo dobrym indy‑
katorem jakości życia.

6.5.  Lokalna dostępność przestrzenna  
do transportu publicznego

Zagadnienia dostępności przestrzennej wyczerpu‑
jąco zostały omówione w  projekcie dotyczącym ka‑
pitału fizycznego i  infrastruktury, jak też częścio‑
wo w  niniejszym przy okazji analiz edukacyjnych, 
dlatego uwaga zostanie skoncentrowana na lokalnej 
dostępności przestrzennej, związanej z  obsługą ko‑
munikacyjną i transportem publicznym. Wybór tego 
wskaźnika wynikał z  dwóch przyczyn. Po pierwsze, 
indywidualna motoryzacja, która poza miastami już 
powszechnie i  skutecznie zastępuje zbiorowy trans‑
port publiczny, wyklucza niektóre kategorie społecz‑
ne, takie jak zwłaszcza osoby starsze i uczące się na 
późniejszych poziomach edukacji. Jednak oprócz 
tego wyłączenia, istnieje jeszcze aspekt ekonomicz‑
ny, związany z podwyższonymi kosztami transportu 
indywidualnego, jak i środowiskowy (zanieczyszcze‑
nia, hałas, zatłoczenie). Po drugie, szczegółowość 
i  charakter danych, zgromadzonych w  Instytucie 
Geografii i  Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 
pozwala na bardzo dokładne analizy przestrzenne, 
związane z dostępnością przestrzenną.
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Rysunek 42. Liczba zachorowań na grypę w województwie mazowieckim w latach 1999–2012
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Nałożenie mapy osadniczej na mapę przystanków 
autobusowych daje możliwość obliczenia odsetków 
ludności, zamieszkałej w  określonym oddaleniu od 
linii autobusowych (tab. 25). Okazuje się, że pewna 
część populacji województwa nie posiada zadowalają‑
cej komunikacji autobusowej. Odsetek osób na obsza‑
rach wiejskich, dla których czas dojścia do przystan‑
ku był większy niż pół godziny, wyniósł w  2006  r. 
nieco ponad 11%. Natomiast bardzo dobra obsługa 
w postaci dojścia poniżej 15 minut dotyczyła blisko 
70% populacji, a kolejne 20% przystanek autobusowy 
miało w zasięgu 15–30 minut. W sumie stopień po‑
tencjalnej, jak również rzeczywistej dostępności na 
obszarach wiejskich jest w skali ogólnej dosyć zado‑
walający.

W praktyce istotniejszy od rozmieszczenia przy‑
stanków jest przebieg linii autobusowych, gdyż 
w  przypadku zwłaszcza przewoźników prywatnych, 
charakterystyczne jest duże dostosowanie miejsc za‑
trzymywania się w  stosunku do lokalnych potrzeb. 
Odpowiednie obliczenia przedstawiono na mapie 21, 
z  której wynika, że znacznie gorsza obsługa trans‑
portu publicznego dotyczy peryferyjnych części 
województwa, zwłaszcza rubieży północnych i  pół‑
nocno‑wschodnich, ale też dosyć rozległego obsza‑
ru między Warszawą i  Radomiem. Ponadto wysokie 
odsetki populacji o czasie dojścia powyżej 30 minut 
dotyczą południowo‑zachodniej części aglomeracji 
warszawskiej, jednak jest to częściowo niwelowane 
przebiegiem Warszawskiej Kolei Dojazdowej.

Konfrontacja przebiegu linii autobusowych z oma‑
wianą w  jednym ze wcześniejszych podrozdziałów 

mapą gęstości zaludnienia według miejscowości po‑
zwala na sformułowanie jeszcze jednej istotnej uwa‑
gi. Porównując obydwie mapy, można dojść do wnio‑
sku, że obecne rozproszenie osadnictwa powoduje 
wysokie koszty skomunikowania. Innymi słowy, ist‑
niejąca struktura wielkości i  topologia sieci osadni‑
czej nie pozwala na efektywne zorganizowanie usług 
związanych z pokonywaniem przestrzeni, takich jak 
zwłaszcza transport publiczny. Powróci się do tego 
w podsumowaniu części diagnostycznej omawianego 
modułu.

6.6. Podsumowanie

Jak wspomniano na wstępie, odwołując się do po‑
działów ludzkiej aktywności, można posługiwać się 
kategoriami sposobów, możliwości i  warunków (1) 
zamieszkania, (2) pracy oraz (3) spędzania pozostałe‑
go czasu (w miejscu zamieszkania lub zazwyczaj poza 
nim), przeznaczanego na zakupy, konsumpcję, opiekę 
zdrowotną, edukację, rozrywkę, kontakty towarzy‑
skie itd., natomiast elementem integrującym wymie‑
nione kategorie w  aspekcie czasowo‑przestrzennym 
są (4) sposoby, możliwości i  warunki komunikacji, 
czyli transport i łączność. Wydaje się, że przeprowa‑
dzone badania pozwalają stwierdzać, że elementy te 
w  sposób porządkujący dobrze oddają istotę jakości 
i poziomu życia i mogą mieć zastosowanie w ocenach 
syntetycznych dla celów praktycznych.

Analizy pokazują dosyć istotne zróżnicowania po‑
ziomu jakości życia w  województwie mazowieckim. 

Tabela 25.  Liczba mieszkańców na obszarach administracyjnie wiejskich w różnych kategoriach  
odległości od przystanku autobusowego w województwie mazowieckim w 2006 r.

Odległość Mieszkańcy wsi

geodezyjna w linii prostej* czasowa tys. %

<1 km <15’ 1 252,8 68,3

1–2 km 15–30’ 377,6 20,6

2–3 km 30–45’ 152,1 8,3

3–4 km 45–60’ 40,3 2,2

4–5 km 60–75’ 8,7 0,5

5–6 km 75–90’ 2,6 0,1

Razem 1 834,2 100,0

* w praktyce wielkość tę ze względu na topografię i przeszkody terenowe należy zwiększyć o 20%.
Źródło: Śleszyński i in. 2011.
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Mapa 21. Odsetek ludności wiejskiej zamieszkałej powyżej 30 minut dojścia pieszego od dowolnej linii 
autobusowej (poza komunikacją miejską) 

Źródło: Śleszyński i in. 2011.
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Wynikają one z kilku kategorii przyczyn, z których 
trzy wydają się najistotniejsze: zróżnicowania demo‑
graficzne, zróżnicowania środowiskowe (sensu largo, 
w  sensie otoczenia człowieka nie tylko w  aspekcie 
przyrodniczym) oraz zróżnicowania dostępności 
do usług zapewniających akceptowalny poziom ży‑
cia. Te trzy elementy powinny być podstawą do bar‑
dziej zaawansowanych, niż to pokazano w analizach 
cząstkowych, klasyfikacji gmin ze względu na po‑
ziom i  warunki życia, co mogłoby stać się tematem 
kontynuacji badań w ramach „Trendów rozwojowych 
Mazowsza”.

Opracowanie jednolitej, a nie cząstkowej typolo‑
gii przyczyniłoby się do poprawy polityki przestrzen‑
no‑społecznej, która dzięki temu mogłaby mieć bar‑
dziej zindywidualizowany charakter, w zależności od 
uwarunkowań poziomu i  jakości życia. Wydaje się, 
że jako pierwszą „przymiarkę” można zapropono‑
wać podział na kategorie funkcjonalne gmin, który 
ze względu na przyjętą metodologię, łączy w  sobie 
zarówno cechy demograficzne mieszkańców, poziom 
urbanizacji i  specyfikę funkcjonalną (a  więc aspekt 
środowiskowy w szerokim rozumieniu), jak i kwestię 
dostępności przestrzennej do usług (hierarchia funk‑
cjonalna gmin‑ośrodków osadniczych).
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7.1.  Procesy polaryzacji 
społeczno‑demograficznej

Przeprowadzone badania dosyć jednoznacznie po‑
twierdzają formułowaną często tezę o  polaryzacji 
społeczno‑gospodarczej regionu. Uwaga zostanie 
skoncentrowana na jej demograficzno‑społecznym 
aspekcie, a  kwestie zróżnicowania edukacji, rynku 
pracy i wykluczenia społecznego zostaną omówione 
w pozostałych modułach.

Istota polaryzacji społeczno‑demograficznej po‑
lega na różnicowaniu przestrzennego występowania 
(rozmieszczenia) zasobów ludzkich. Zachodzą tutaj 
trzy podstawowe prawidłowości:
1) następuje koncentracja bardziej wartościowych 

(ze społeczno‑ekonomicznego punktu widzenia) 
jednostek na obszarach metropolitalnych, przy 
równoczesnym ubożeniu pod tym względem re‑
gionów peryferyjnych. Jest przy tym charaktery‑
styczne, że przepływy ludności kierują się w dużej 
mierze nie tylko do rdzeni ośrodków miejskich, 
lecz również do ich stref podmiejskich;

2) narastająca dysproporcja strukturalna dotyczy 
przede wszystkim cech jakościowych, związanych 
z wiedzą i umiejętnościami, a w mniejszym stop‑
niu biologicznych;

3) nierówności rozkładu przestrzennego zasobów 
ludzkich są wprost proporcjonalne w stosunku do 
odległości od centrów obszarów metropolitalnych 
i przyczyniają się do tworzenia „cienia metropo‑
lii” w  różnych aspektach (dziedzinach). Inaczej 
podstawową zmienną modyfikującą rozkład geo‑
graficzny polaryzacji jest dostępność przestrzen‑
na (geodezyjna, czasowa lub ekonomiczna).
Proces polaryzacji zachodzi przez migracje lud‑

ności motywowane klasycznymi czynnikami wy‑
pychającymi i  przyciągającymi (brak pracy – moż‑
liwości zatrudnienia, złe warunki bytowe – dobre 
warunki bytowe, itd.). W  przypadku województwa 

mazowieckiego można wyróżnić trzy skale tego zjawi‑
ska: międzynarodową, wewnątrzkrajową‑regionalną 
i lokalną. Migracje międzynarodowe polegają głównie 
na cyrkulacyjnych przemieszczeniach związanych 
z pracą. Drugi szczebel w sensie zasięgu przestrzen‑
nego wiąże się z oddziaływaniem obszaru metropo‑
litalnego Warszawy. Ze względu na jej stołeczność 
i siłę oddziaływania trudne jest tutaj rozdzielenie na 
składnik ogólnokrajowy i regionalny, które powinny 
być potraktowane łącznie. Ostatni szczebel dotyczy 
najkrótszych ruchów wędrówkowych, związanych 
z  przemieszczeniami w  obrębie lokalnych układów 
osadniczych, zazwyczaj w  układzie wieś–miasto. 
Przy tym rejestrowane zdarzenia wydają się nie wy‑
czerpywać całości rzeczywistych przepływów. Tym 
samym przedstawione wskaźniki polaryzacji należy 
traktować jako minimalne lub zaniżone.

Obserwowane przepływy ludnościowe wiążą się 
z wymywaniem zasobów (tzw. efekt wiru wodnego), 
opisanym w  klasycznej już teorii rozwoju regional‑
nego Gunnara Myrdala, sformułowanej w latach 50. 
ubiegłego wieku28. W regionie warszawskim najwcze‑
śniej zwrócił na to uwagę P.  Korcelli (1995, 1997), 
a  później m.in. A.  Lisowski (2000), M.  Grochowski 
i T. Zegar (2004) i R. Lusawa (2009)29. Natomiast po 
raz pierwszy empirycznie dowiódł tego zwłaszcza 
M. Smętkowski (2003), a później P. Śleszyński (2009). 

28 Na upowszechnienie teorii G.  Myrdala w  Polsce niewątpliwie 
miało wpływ przetłumaczenie jego pracy już rok po oryginal‑
nym wydaniu w  Anglii (1957  r.), stąd też negatywne wymy‑
wanie zasobów i  przeciwny do niego rozprysk pozytywnych 
bodźców stał się z czasem naczelnym lejtmotywem większości 
rozważań o koncepcjach rozwoju regionalnego w Polsce. Współ‑
cześnie problem „wysysania” pojawia się często w  codziennej 
publicystyce, a nawet w filmach, literaturze pięknej itd.

29 Warto jednak zaznaczyć, że również przed 1989  r. zwracano 
dosyć często uwagę na efekty wymywania podczas badania 
procesów depopulacji (np. w  pracach Zespołu Problemu Mię‑
dzyresortowego „Podstawy Przestrzennego Zagospodarowania 
Kraju” w ramach studiów nad Makroregionem Funkcjonalnym 
Warszawy: Eberhardt 1985, Mirowski 1986).

Rozdział 7 
Czynniki i bariery rozwoju 
demograficznego
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Ten ostatni zwrócił uwagę na statystyczny związek 
w okresie międzyspisowym (1988–2002) między od‑
pływem ludności z wyższym wykształceniem z gmin 
peryferyjnych, a  ich osiedlaniem się na obszarach 
metropolitalnych. W efekcie tego powstał charakte‑
rystyczny „cień” Warszawy – pierścień gmin położo‑
ny w odległości około 60–90 km od stolicy, o wyjąt‑
kowo niskim udziale mieszkańców z wykształceniem 
wyższym.

W cytowanej literaturze zaproponowano również 
podział na trzy okresy zróżnicowanego drenażu mi‑
gracyjnego: 
1) lata 1990–1995 (związane z  silną restruktury‑

zacją gospodarki, w  tym reorientacją na rozwój 
sektora usługowego, oraz wzmożoną emigracją 
zagraniczną); 

2) lata 1995–2004 (silnego drenażu wewnętrznego, 
polegającego na migracjach w kierunku rozwinię‑
tych metropolii „wielkiej piątki”, a zwłaszcza War‑
szawy); 

3) po 2004 r. (silnego drenażu zagranicznego, zwią‑
zanego z  oficjalnym „otwarciem” rynków pracy 
w  niektórych krajach „starej” UE oraz rozwojem 
rynku lotniczego, umożliwiającego łatwość i  ni‑
skie koszty przemieszczania się na niespotykaną 
dotychczas skalę, a  także szczytowym okresem 
wchodzenia na rynek pracy roczników wyżu de‑
mograficznego lat 1974–1984).
W tym kontekście można się zastanawiać, na ile 

cezurą czasową jest 1 maja 2011 r., związany z otwar‑
ciem rynków pracy Niemiec i  Austrii, oraz w  jakim 
stopniu podniesie to poziom emigracji z  Polski, za‑
równo stałych, jak i  okresowych. W  chwili opraco‑
wywania tego tekstu naturalnie brakowało jeszcze 
miarodajnych analiz ilościowych tego zjawiska, a dys‑
ponując jedynie doniesieniami prasowymi o  braku 
zainteresowania, trudno formułować rzetelne sądy. 
Wydaje się, że na zasadzie analogii można oczekiwać 
zjawiska, jakie wystąpiło w Wielkiej Brytanii, związa‑
nego z ujawnieniem się części Polaków w Niemczech 
i Austrii, pracujących dotychczas nielegalnie.

Procesów polaryzacji nie wolno też rozpatrywać 
w  oderwaniu od obszarów przyległych do granic 
województwa, szczególnie na zachodnim Podlasiu. 
Okazuje się, że ten sam mechanizm wypłukiwania 
oraz wpływ oddziaływania Warszawy sięga daleko 
poza granice województwa. Znamienne jest, że nawet 
z gmin leżących blisko Białegostoku notuje się więk‑
szy odpływ mieszkańców do Warszawy niż do stolicy 
Podlasia.

W  efekcie przedstawionych procesów przewaga 
województwa, polegająca na szczególnym położeniu 
w jego obrębie stolicy kraju, nie wpłynęła znacząco na 
pełny przepływ bodźców rozwojowych. W rezultacie 
w rankingu województw pod względem jakości oraz 
warunków życia województwo mazowieckie znalazło 
się w roku 2009 dopiero na piątym miejscu (Czapiń‑
ski i Panek 2009). Postępujące procesy polaryzacji są 
powodem licznych napięć społecznych, opisanych 
szczegółowo w module dotyczącym wykluczenia spo‑
łecznego.

7.2.  Delimitacja demograficznych 
obszarów problemowych

Podsumowaniem rozważań nad diagnozą społeczno‑
‑demograficzną regionu jest delimitacja demograficz‑
nych obszarów problemowych. W  wyborze wskaźni‑
ków kierowano się wynikami analiz, przedstawionymi 
w  poprzednich podrozdziałach i  na podstawie któ‑
rych zidentyfikowano istotne bariery prawidłowego 
i pożądanego rozwoju ludnościowego. Są to:
a) depopulacja, powodująca osłabianie ogólnego 

potencjału demograficznego gmin, a  w  dalszej 
kolejności liczne procesy towarzyszące i współza‑
leżne, związane zwłaszcza ze starzeniem się spo‑
łeczeństw i  zubażaniem ich kapitału ludzkiego, 
zarówno przez brak prostej zastępowalności po‑
koleniowej, jak i wymywanie wskutek emigracji;

b) nadmierna koncentracja, powodująca rozrywanie 
dotychczasowych więzi społecznych, zaburzenia 
proporcji płci i  wieku oraz ogólną destabilizację 
ukształtowanych w dotychczasowym rozwoju lo‑
kalnych układów osadniczych i  lokalnych struk‑
tur demograficznych;

c) stopniowe rozwarstwianie się i polaryzacja prze‑
strzenna regionu na obszary o prawidłowej i wa‑
dliwej strukturze demograficznej, prowadząca do 
pogłębiania się barier rozwojowych i napięć spo‑
łecznych.
Konsekwencją są zaburzenia struktury demo‑

graficznej, które powinny być identyfikowane przez 
proporcje między poszczególnymi elementami tej 
struktury, opisywane za pomocą wieku i  płci oraz 
zachowań prokreacyjnych. Największą trudnością 
jest wyznaczenie poziomu natężenia danego wskaź‑
nika, który uznaje się za problemowy. Zazwyczaj jest 
to zadanie arbitralne, wykonywane nawet z  pew‑
ną dozą intuicji i  doświadczenia. Zdecydowano, że 
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wskaźnikami służącymi zatem do przeprowadzenia 
delimitacji obszarów problemowych powinny być 
następujące cząstkowe wskaźniki deformacyjne, wy‑
liczone dla aktualnego stanu struktury demograficz‑
nej (2009 r.):
a) udział ludności w  wieku poprodukcyjnym powy‑

żej 18%;
b) udział ludności w wieku przedprodukcyjnym po‑

niżej 16%;
c) nadwyżka mężczyzn nad kobietami lub kobiet nad 

mężczyznami w kohorcie 18–39 lat powyżej 0,15;
d) liczba urodzeń na 100 kobiet w wieku 18–39 lat 

poniżej 6,5.
Jak widać, wśród wymienionych wskaźników 

zabrakło tradycyjnie wybieranych dla określenia 
demograficznych obszarów problemowych, związa‑
nych z zachodzącymi w czasie procesami, takimi jak 
zwłaszcza depopulacja. Jest to efektem przemyślanej 
strategii delimitacyjnej. Należy bowiem podkreślić, 
że procesy same w sobie nie są groźne, o  ile nie po‑
garszają stosunków demograficznych na danym ob‑
szarze. Natomiast na ich podstawie można domyślać 
się kierunku (trendu) rozwoju sytuacji i  ewentual‑
nych stymulant bądź destymulant rozwoju sytuacji 
demograficznej. Dlatego też przedstawiana typologia 
opiera się właśnie z jednej strony na klasyfikacji gmin 
ze względu na deformacje struktury demograficznej, 
a z drugiej – na obserwacji trendu rozwoju bądź spad‑
ku liczby ludności.

Pod pierwszym względem wyróżniono 3 kategorie 
gmin, w zależności od liczby występujących deforma‑
cji: słabych (1) – gdy spełniony był tylko jeden waru‑
nek, umiarkowanych (2) – przy dwóch warunkach 
oraz bardzo silnych (3) – przy trzech lub czterech 
warunkach (tylko cztery gminy posiadały „komplet” 
cech negatywnych – Korczew, Mała Wieś, Odrzywół 
i Sterdyń, przy czym w tej ostatniej w  latach 2002–
2009 odnotowano najwyższe wartości cech negatyw‑
nych, np. udział ludności w  wieku poprodukcyjnym 
blisko 26%). Pod drugim względem wyróżniono gmi‑
ny wzrostowe (A), stagnujące (B) i depopulacyjne (C), 
przyjmując cezurę +/–3% zmian bezwzględnej liczby 
ludności w latach 2002–2009, co oznacza spadek lub 
przyrost o co najmniej około 15% potencjału w ciągu 
jednego pokolenia. Rok 2002 został wybrany z  tego 
powodu, aby uzyskać najbliższe prawdy wartości 
osób zamieszkałych (dane zweryfikowane przez spis 
powszechny).

W  sumie przedstawiona typologia ma charakter 
diagnostyczno‑dynamiczny. Z  jednej strony zasadza 

się na obserwacji aktualnego stanu wskaźników de‑
mograficznych z  punktu widzenia zaburzeń struk‑
tury wieku i płci. Dodatkowa modyfikacja polega na 
uwzględnieniu przyrostu rzeczywistego, co pomaga 
zrozumieć i ocenić tempo oraz kierunek zmian. Moż‑
na bowiem domniemywać, że największe zagrożenie 
wiąże się z taką sytuacją, w której złe wskaźniki kon‑
dycji demograficznej współwystępują ze spadkiem 
ludnościowym. I  odwrotnie, przy pewnych sympto‑
mach zaburzeń strukturalnych, jeśli równocześnie 
mamy do czynienia ze wzrostem liczby ludności, 
można spodziewać się poprawy sytuacji, przynaj‑
mniej relatywnie w stosunku do innych gmin.

Przedstawione szczegółowe założenia oraz kry‑
teria delimitacyjne, a  następnie ich skrzyżowanie 
pozwala na wydzielenie 9 typów struktury demogra‑
ficznej. Jednak ze względu na specyfikę typów oraz 
różnice w liczebności gmin doń przynależących, zde‑
cydowano się ostatecznie na 5 wydzieleń oraz wyod‑
rębnienie Warszawy (tab. 26, mapa 22).

Kategoria obszarów silnie problemowych (3C, 
3B) została wyróżniona na podstawie najgorszych 
z demograficznego punktu widzenia wskaźników, to 
jest co najmniej 3 cech uznanych za negatywne, przy 
równoczesnym spadku lub stagnacji liczby ludności. 
Typ ten zawierał 24 gminy i koncentrował ponad 2% 
ludności województwa. W  obrębie tego typu wyłą‑
czono Warszawę ze względu na jej skrajnie odmienny 
charakter, związany przede wszystkim z pełnionymi 
funkcjami i  wielkością (1/3 ludności województwa) 
oraz wewnętrznym silnym zróżnicowaniem.

W  obrębie „zwykłych” obszarów problemowych 
zdefiniowano dwie kategorie gmin, mających po dwie 
cechy negatywne, a różniące się między sobą tempem 
i  charakterem zmian ludności. Typ problemowy de‑
populacyjny (2C) zawierał 46 gmin, koncentrujących 
5% ludności, a typ problemowy stagnujący (2B) – od‑
powiednio 21 jednostek i 8% liczby mieszkańców.

Ponadto zostały zdelimitowane dwie kategorie 
jednostek zagrożonych znalezieniem się wśród gmin 
problemowych pod względem demograficznym. Po 
pierwsze, była to kategoria charakteryzująca się de‑
populacją lub stagnacją demograficzną (1C i 1B), obej‑
mująca dosyć dużą liczbę gmin (79) i  koncentrująca 
ponad 18% ludności województwa. Po drugie, wyróż‑
niono typ charakteryzujący się przyrostem rzeczywi‑
stym (2A – 11 gmin, ponad 4% populacji).

Pozostałe 132 gminy regionu nie miały żadnych 
cech negatywnych albo najwyżej jedną, ale przy 
tym wraz z  równoczesną tendencją wzrostową pod 
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względem liczby mieszkańców. Odpowiadało to po‑
nad 29% ludności województwa mazowieckiego.

Rozmieszczenie gmin wskazuje na dosyć istotne 
prawidłowości rozwoju przestrzennego wojewódz‑
twa pod względem nie tylko demograficznym, ale 
i ogólnie społecznym. Największe koncentracje gmin 

problemowych z  demograficznego punktu widze‑
nia lub zagrożone tą kategorią występują w zasadzie 
na wszystkich skrajach województwa, na najwięcej 
w  części północnej i  północno‑wschodniej. Charak‑
terystyczny jest tutaj centralnie położony typ gmin 
zagrożonych problemową istotą.

Tabela 26.  Podstawowe informacje o zdarzeniach i strukturze demograficznej w typach gmin wyróżnionych 
pod względem zaburzeń demograficznych

Typ gmin Oznaczenie
Liczba 
gmin

Liczba 
mieszkańców

Udział 
mieszkańców 

w wieku

Nadwyżka 
kobiet lub 
mężczyzn 
w wieku 

18–39 lat

Liczba 
urodzeń na 
100 kobiet 

w wieku 
18–39 lat

Zmiana 
liczby 

ludności 
(2002–2009)

ty
s. %

pr
ze

dp
ro

du
kc

yj
ny

m

po
pr

od
uk

cy
jn

ym

Silnie 
problemowe

3C, 3B 24 128 2,4 14,9 20,5 0,13 6,5 –3,9

Silnie 
problemowe

3B (Warszawa)* 1 1 714 32,8 12,4 20,8 0,07 6,2 1,6

Problemowe 
depopulacyjne

2C 46 253 4,8 16,0 19,3 0,14 7,7 –5,1

Problemowe 
stagnujące

2B 21 409 7,8 15,1 16,1 0,04 6,6 –0,8

Zagrożone 
depopulacyjne 
i stagnujące

1C, 1B 79 968 18,5 15,9 16,4 0,07 7,1 –1,7

Zagrożone 
wzrostowe

2A 11 227 4,3 15,4 17,4 0,01 6,6 6,2

Pozostałe 0A, 0B, 0C, 1A 132 1 524 29,2 17,6 14,6 0,03 7,3 6,5

Razem 314 314 5 222,0 100,0 15,1 17,6 0,01 6,8

* Prawdopodobnie liczba cech negatywnych jest nieco mniejsza i wynosi 2, ze względu na niedoszacowanie liczby mieszkańców w wieku produkcyjnym mobilnym.
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Mapa 22. Delimitacja i typologia demograficznych obszarów problemowych  
w województwie mazowieckim

Obszary problemowe: 1 – płocki, 2 – ciechanowsko‑kurpiowski, 3 – siedlecki; 4 – kozienicki (nadwiślański); 5 – nadpilicki; 6 – warszawski. Granice obszarów są 
otwarte ze względu na przedłużenie występowania zjawisk negatywnych w innych województwach.
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8.1.  Dyskusja prognoz Głównego  
Urzędu Statystycznego 

W ostatniej dekadzie prognozy demograficzne w dez‑
agregacji powiatowej dla całego kraju, w tym dla wo‑
jewództwa opublikował jedynie Główny Urząd Sta‑
tystyczny (GUS). Pierwsza prognoza tzw. pospisowa 
z  lat 2003–2004 (były to właściwie dwie projekcje) 
niestety nie sprawdzała się w  tak szczegółowej dez‑
agregacji już w  pierwszych latach. Powodem były, 
jak wskazują szczegółowe analizy (mapa 23), m.in. 
niewłaściwie oszacowanie zdarzeń migracyjnych, 
związanych z  suburbanizacją, jak i  rozbieżnościa‑
mi tkwiącymi w  rejestracji bieżącej. Natomiast dla 
ośrodka stołecznego przyczyny te wyczerpująco wy‑
mienili M. Kupiszewski i J. Bijak (2006, tab. 27). Au‑
torzy ci stwierdzają wręcz, że prognoza z 2004 r. „jest 
bezużyteczna w  polityce społeczno‑ekonomicznej, 
planach zagospodarowania przestrzennego oraz pla‑
nach rozwoju miasta i całej aglomeracji”.

Konieczność uwzględnienia części zmian postu‑
lowanych przez środowiska naukowo‑eksperckie 
przyczyniła się do podjęcia dalszych prac w GUS nad 
przewidywaniem rozwoju demograficznego kraju, 
co zaowocowało ogłoszeniem najnowszej prognozy 
demograficznej w  szczegółowej dezagregacji prze‑
strzennej powiatów w lipcu br.30 Wstępnie wydaje się, 
że opublikowana prognoza jest bardziej wiarygodna 
od tej z 2004 r. i może stanowić znacznie lepsze niż 
dotychczasowe źródło informacji na temat przemian 
struktury demograficznej województwa mazowiec‑
kiego do 2030  r. Dlatego też w  tym rozdziale opar‑
to się głównie właśnie na tym źródle (z  pewnymi 

30 http://www.stat.gov.pl/gus/5840_11752_PLK_HTML.htm. 
Jak wynika z  informacji zamieszczonej na stronie interneto‑
wej, „prognoza powiatowa jest spójna z obowiązującą od poło‑
wy 2008 r. prognozą dla województw na lata 2008–2035”, nato‑
miast podstawę do przeprowadzenia obliczeń stanowiły stany 
ludności według płci, wieku i powiatów na koniec 2007 r.

korektami, o  czym mowa dalej). Podstawowe dane 
bezwzględne w  układzie powiatowym zestawiono 
w tabeli 28, składowe przyrostu w tabeli 29, a zmiany 
w strukturze wieku – w tabeli 30. Natomiast szczegó‑
łową ilustrację kartograficzną zamieszczono w  spo‑
łeczno‑demograficznym atlasie województwa (Stęp‑
niak i in. 2012).

W świetle prognozy GUS z 2011 r. liczba ludności 
województwa do 2030 r. ma wzrosnąć o około 4%, tj. 
do 5  480  tys.  osób. Największe wzrosty mają doty‑
czyć stołecznych powiatów podmiejskich (zwłaszcza 
piaseczyńskiego i  grodziskiego, a ponadto warszaw‑
skiego zachodniego i  legionowskiego). Wyludnianie 
ma towarzyszyć regionom peryferyjnym, zwłaszcza 
w północnej części Mazowsza.

Równocześnie znacznym zmianom będzie ulegać 
struktura wieku. W skali całego województwa liczba 
osób w  wieku poprodukcyjnym ma wzrosnąć o  bli‑
sko 400 tys., czyli aż o 40%. W niektórych powiatach 
udział liczby mieszkańców w tym wieku zbliży się lub 
nawet przekroczy poziom 30% (powiat lipski), przy 
średniej dla regionu wynoszącej 24,2%.

Jak wspomniano, prognoza z  2011  r. wydaje się 
w sensie przestrzennym i zróżnicowań wewnątrzre‑
gionalnych wiarygodniejsza od opracowania sprzed 
kilku lat, z uwagi choćby na to, że uwzględnia w więk‑
szym stopniu zjawisko suburbanizacji. Wydaje się 
jednak, że należy podać przyczyny, z powodu których 
ma ona nadal pewne mankamenty, które na potrzeby 
planowania rozwoju społeczno‑gospodarczego czy‑
nią jej zastosowanie nie do końca wiarygodnym:
1) projekcję oparto na stanie ludności de iure (na 

koniec 2007 r.), zaniżonej lub zawyżonej dla cha‑
rakterystycznych obszarów odpływowych i  na‑
pływowych. Największe niedoszacowania doty‑
czą aglomeracji warszawskiej, a  przeszacowania 
– wiejskich regionów peryferyjnych Mazowsza;

2) wynika z  tego, że nie są uwzględnione prawdo‑
podobieństwa zachowań demograficznych osób 

Rozdział 8 
Trendy rozwoju demograficznego  
do 2030 r.
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Mapa 23. Różnice w identyfikacji liczby ludności zamieszkałej i prognozowanej:  
A – porównanie projekcji pospisowej GUS z 2004 r.  

ze zdarzeniami rejestrowanymi dla powiatów w latach 2002–2008 (Śleszyński 2010);  
B – porównanie liczby ludności spisowej w maju 2002 r.  

z rejestracją bieżącą w grudniu 2001 r. (Śleszyński 2004b)

Tabela 27. Ocena składników prognozy demograficznej GUS z 2004 r. dla aglomeracji warszawskiej

Składnik prognozy demograficznej Prawidłowy Nieprawidłowy

Definicja stanów ludności (– – –)

Oszacowanie stanów ludności (– – –)

Definicje zliczania zdarzeń demograficznych (– –)

Oszacowanie liczby zdarzeń demograficznych (–)

Specyfikacja modelu dynamiki ludności (–)

Założenia dotyczące urodzeń (+)

Założenia dotyczące zgonów (+)

Założenia dotyczące migracji wewnętrznych Polska (+) Warszawa (–)

Założenia dotyczące migracji zagranicznych (–)

Ogólna wiarygodność diagnozy (– – –)

Źródło: Kupiszewski, Bijak 2006.
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Tabela 28.  Podstawowe dane o zmianach w liczbie ludności powiatów województwa mazowieckiego 
w latach 2010–2030 według prognozy GUS z lipca 2011 r.

Powiat

2010 2015 2020 2025 2030 Zmiana

tys. tys. %
w udziale zaludnienia 

województwa 
(2010=100)

Białobrzeski 33,7 33,6 33,3 32,9 32,1 –1,6 –4,7 91,1
Ciechanowski 90,0 89,5 88,5 86,7 84,2 –5,8 –6,5 89,5
Garwoliński 107,1 106,4 105,7 104,4 102,2 –4,9 –4,5 91,3
Gostyniński 46,6 46,5 45,8 44,8 43,4 –3,2 –6,8 89,2
Grodziski 83,3 90,1 95,5 100,2 104,4 21,1 25,4 119,9
Grójecki 97,2 97,4 97,1 96,1 94,3 –2,8 –2,9 92,9
Kozienicki 61,1 60,1 58,9 57,2 55,1 –6,0 –9,8 86,3
Legionowski 105,5 113,7 120,8 126,5 131,5 26,0 24,6 119,2
Lipski 35,8 34,2 32,7 31,2 29,4 –6,4 –17,8 78,7
Łosicki 31,9 30,8 29,7 28,5 27,1 –4,9 –15,3 81,1
Makowski 45,9 45,2 44,2 42,9 41,3 –4,6 –10,0 86,1
Miński 145,3 150,9 154,9 157,8 159,8 14,4 9,9 105,2
Mławski 72,6 72,2 71,4 70,1 68,2 –4,4 –6,1 89,9
Nowodworski 76,9 78,5 79,3 79,5 79,0 2,2 2,9 98,4
Ostrołęcki 84,8 85,9 86,4 86,2 85,4 0,6 0,7 96,4
Ostrowski 74,4 72,5 70,8 68,8 66,2 –8,2 –11,0 85,2
Otwocki 120,8 124,5 128,0 130,4 132,0 11,2 9,3 104,6
Piaseczyński 161,2 180,9 196,9 210,8 223,6 62,4 38,7 132,7
Płocki 108,0 111,6 113,2 113,9 113,8 5,8 5,4 100,8
Płoński 87,1 87,0 86,1 84,7 82,5 –4,5 –5,2 90,7
Pruszkowski 151,8 157,3 162,0 165,6 168,5 16,6 10,9 106,1
Przasnyski 52,3 51,0 49,6 47,8 45,7 –6,6 –12,6 83,6
Przysuski 42,7 41,0 39,4 37,5 35,4 –7,3 –17,1 79,3
Pułtuski 50,9 51,2 50,8 50,2 49,1 –1,8 –3,6 92,2
Radomski 147,8 152,0 154,4 155,6 155,7 7,9 5,3 100,8
Siedlecki 80,7 80,4 79,7 78,5 76,7 –4,0 –4,9 90,9
Sierpecki 52,8 51,7 50,3 48,6 46,5 –6,3 –11,9 84,3
Sochaczewski 84,1 85,2 85,5 85,2 84,2 0,1 0,2 95,8
Sokołowski 55,5 53,4 51,4 49,2 46,6 –8,9 –16,0 80,4
Szydłowiecki 39,8 39,2 38,4 37,5 36,3 –3,5 –8,9 87,2
Warszawski zach. 106,8 114,1 119,2 123,3 126,6 19,8 18,6 113,4
Węgrowski 66,9 64,8 62,9 60,7 58,0 –8,9 –13,3 82,9
Wołomiński 217,3 229,0 241,2 251,4 260,1 42,8 19,7 114,5
Wyszkowski 72,6 73,2 73,5 73,1 72,1 –0,4 –0,6 95,1
Zwoleński 36,7 36,8 36,4 35,9 35,1 –1,7 –4,6 91,3
Żuromiński 39,5 38,5 37,3 36,0 34,4 –5,1 –13,0 83,2
Żyrardowski 75,6 77,2 77,9 78,0 77,5 1,9 2,5 98,0
Ostrołęka 53,7 53,3 52,8 51,9 50,6 –3,2 –5,9 90,0
Płock 126,1 126,3 125,4 123,5 120,6 –5,5 –4,4 91,5
Radom 222,5 221,8 219,0 214,7 208,5 –14,0 –6,3 89,7
Siedlce 77,4 78,4 79,1 79,0 78,3 0,9 1,1 96,7
Warszawa 1 720,4 1 766,8 1 804,4 1 834,3 1 858,2 137,8 8,0 103,3
Ogółem 5 242,9 5 353,7 5 429,8 5 471,0 5 480,1 237,2 4,5 100,0
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Tabela 29.  Sumy zdarzeń demograficznych w okresie 2010–2030 w powiatach województwa mazowieckiego 
według prognozy GUS z lipca 2011 r.

Powiat

Ruch naturalny Migracje krajowe
Migracje 

zagraniczne
Saldo

ur
od

ze
ni

a 
ży

w
e

zg
on

y

na
p

ły
w

 

od
p

ły
w

 

na
p

ły
w

 

od
p

ły
w

 

na
tu

ra
ln

e

m
ig

ra
cj

i

rz
ec

zy
w

is
te

w tys.

Białobrzeski 7,3 7,0 6,9 8,7 0,1 0,0 0,2 –1,7 –1,5
Ciechanowski 17,4 18,9 17,2 21,7 0,2 0,4 –1,5 –4,6 –6,1
Garwoliński 22,9 22,0 18,8 24,1 0,2 0,1 0,9 –5,2 –4,3
Gostyniński 7,8 10,5 11,2 12,2 0,3 0,1 –2,6 –0,8 –3,5
Grodziski 18,7 18,8 36,4 16,9 1,8 0,5 –0,1 20,8 20,7
Grójecki 18,6 22,1 22,7 22,0 0,4 0,1 –3,5 0,9 –2,7
Kozienicki 10,9 13,8 11,9 15,1 0,5 0,3 –2,9 –3,0 –5,9
Legionowski 22,3 21,8 53,0 27,9 1,4 0,4 0,5 26,0 26,5
Lipski 5,9 9,0 5,3 8,4 0,1 0,2 –3,1 –3,1 –6,2
Łosicki 6,0 7,7 5,2 8,5 0,2 0,0 –1,7 –3,1 –4,8
Makowski 9,7 10,2 8,8 13,0 0,4 0,2 –0,5 –4,1 –4,6
Miński 30,2 31,6 40,6 25,9 1,1 0,3 –1,4 15,4 14,1
Mławski 15,7 15,5 13,0 17,8 0,1 0,1 0,2 –4,7 –4,5
Nowodworski 15,2 15,9 18,3 15,8 0,4 0,1 –0,8 2,8 2,0
Ostrołęcki 19,4 17,7 20,2 21,1 0,4 0,7 1,7 –1,1 0,5
Ostrowski 14,5 16,5 12,5 18,4 0,4 0,2 –2,0 –5,8 –7,8
Otwocki 24,8 26,7 32,1 19,4 1,2 0,2 –1,9 13,8 11,9
Piaseczyński 40,3 34,2 93,4 41,1 3,4 0,6 6,2 55,1 61,3
Płocki 23,4 23,7 32,0 26,9 0,4 0,3 –0,3 5,3 5,0
Płoński 18,4 19,1 17,3 21,6 0,2 0,0 –0,7 –4,1 –4,8
Pruszkowski 28,6 33,5 56,8 35,8 2,1 0,9 –4,9 22,1 17,2
Przasnyski 10,5 11,1 9,3 15,3 0,1 0,1 –0,6 –6,0 –6,5
Przysuski 7,6 10,3 6,4 10,9 0,1 0,1 –2,7 –4,5 –7,2
Pułtuski 10,3 10,9 10,7 12,3 0,3 0,1 –0,6 –1,4 –2,0
Radomski 32,6 29,7 32,7 28,4 0,6 0,5 2,9 4,3 7,2
Siedlecki 18,0 17,8 18,0 22,0 0,2 0,2 0,2 –4,1 –3,9
Sierpecki 9,9 11,3 10,3 15,5 0,2 0,0 –1,4 –5,0 –6,4
Sochaczewski 16,5 18,1 18,3 17,4 0,9 0,3 –1,7 1,5 –0,1
Sokołowski 10,6 13,5 9,5 15,3 0,4 0,4 –2,9 –5,8 –8,7
Szydłowiecki 7,1 8,6 6,8 8,8 0,2 0,3 –1,4 –2,1 –3,5
Warszawski zachodni 19,4 23,7 44,7 22,1 1,1 0,2 –4,3 23,5 19,2
Węgrowski 12,3 15,3 10,2 15,8 0,2 0,1 –3,0 –5,5 –8,5
Wołomiński 53,8 42,2 71,1 38,9 2,0 0,9 11,6 33,3 44,9
Wyszkowski 15,6 14,6 13,6 15,1 0,2 0,2 1,0 –1,4 –0,4
Zwoleński 7,7 8,3 6,8 8,2 0,1 0,0 –0,6 –1,4 –1,9
Żuromiński 7,9 8,8 6,8 10,9 0,1 0,1 –0,9 –4,2 –5,1
Żyrardowski 15,3 16,9 17,9 14,7 0,3 0,2 –1,6 3,2 1,6
Ostrołęka 9,9 9,8 7,4 10,9 1,2 1,0 0,1 –3,3 –3,2
Płock 23,3 26,3 15,1 19,2 1,4 0,6 –2,9 –3,3 –6,2
Radom 41,4 47,3 17,4 28,2 1,9 0,6 –5,9 –9,4 –15,3
Siedlce 15,8 14,9 12,0 12,2 0,7 0,7 1,0 –0,2 0,8
Warszawa 328,8 423,7 644,8 445,8 40,7 12,0 –94,9 227,7 132,8
Ogółem 1 052,6 1 179,2 1 523,6 1 210,3 67,8 24,4 –126,6 356,6 230,0
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Tabela 30.  Zmiany w strukturze demograficznej w okresie 2010–2030 w powiatach województwa 
mazowieckiego według prognozy GUS z lipca 2011 r.

Powiat

Wiek przedprodukcyjny Wiek produkcyjny Wiek poprodukcyjny

2010 2030 zmiana 2010 2030 zmiana 2010 2030 zmiana

% tys. % % tys. % % tys. %

Białobrzeski 22,9 18,8 –1,7 –21,8 61,3 57,6 –2,2 –10,5 15,8 23,6 2,3 42,3

Ciechanowski 19,9 17,6 –3,1 –17,4 64,6 54,9 –12,0 –20,6 15,5 27,5 9,3 66,6

Garwoliński 22,6 19,2 –4,7 –19,3 61,7 57,4 –7,4 –11,1 15,6 23,4 7,2 42,8

Gostyniński 19,2 16,1 –2,0 –21,9 63,4 55,9 –5,2 –17,8 17,4 28,0 4,0 49,8

Grodziski 19,9 18,5 2,8 17,0 63,5 59,0 8,7 16,5 16,6 22,4 9,6 69,6

Grójecki 19,8 17,0 –3,2 –16,6 63,1 56,8 –7,7 –12,5 17,1 26,2 8,0 48,2

Kozienicki 19,6 16,4 –2,9 –24,5 63,7 55,1 –8,6 –22,0 16,7 28,5 5,5 54,0

Legionowski 19,9 18,0 2,6 12,5 65,7 60,4 10,1 14,6 14,5 21,7 13,3 87,0

Lipski 18,1 15,7 –1,8 –28,3 62,1 53,7 –6,4 –28,8 19,9 30,5 1,9 26,3

Łosicki 20,0 17,8 –1,6 –24,7 60,3 54,0 –4,6 –24,1 19,7 28,2 1,4 21,5

Makowski 21,8 19,2 –2,1 –20,7 61,3 54,3 –5,7 –20,3 16,9 26,5 3,2 41,0

Miński 20,7 18,4 –0,6 –2,2 63,2 58,8 2,0 2,1 16,1 22,8 13,1 56,2

Mławski 21,1 19,6 –1,9 –12,4 62,3 55,4 –7,5 –16,6 16,6 25,0 5,0 41,5

Nowodworski 20,0 17,7 –1,3 –8,6 64,8 57,7 –4,2 –8,4 15,2 24,5 7,7 65,5

Ostrołęcki 23,2 19,6 –2,9 –15,0 61,7 57,9 –2,8 –5,3 15,2 22,5 6,3 49,4

Ostrowski 20,9 18,0 –3,7 –23,5 61,5 55,3 –9,1 –20,0 17,6 26,8 4,6 35,3

Otwocki 19,6 18,3 0,5 2,2 63,2 57,6 –0,2 –0,3 17,2 24,0 11,0 52,7

Piaseczyński 20,7 19,8 10,8 32,2 64,7 60,1 30,1 28,9 14,6 20,2 21,6 91,8

Płocki 21,0 18,3 –1,8 –8,1 62,9 58,3 –1,6 –2,4 16,1 23,4 9,3 53,3

Płoński 20,7 19,0 –2,3 –12,7 62,8 55,2 –9,1 –16,6 16,6 25,8 6,8 47,4

Pruszkowski 18,4 17,4 1,3 4,6 64,0 59,2 2,6 2,6 17,6 23,5 12,8 47,8

Przasnyski 22,2 18,2 –3,3 –28,5 61,6 55,1 –7,1 –21,9 16,2 26,8 3,8 44,4

Przysuski 20,2 17,4 –2,5 –28,6 60,5 54,2 –6,7 –25,8 19,3 28,4 1,8 22,5

Pułtuski 21,0 18,1 –1,8 –16,7 63,2 56,7 –4,4 –13,5 15,9 25,2 4,3 53,2

Radomski 22,1 19,0 –3,2 –9,7 63,6 58,7 –2,6 –2,8 14,3 22,3 13,6 64,6

Siedlecki 21,8 19,2 –2,9 –16,3 61,0 57,5 –5,1 –10,3 17,2 23,2 4,0 28,6

Sierpecki 21,4 17,6 –3,1 –27,3 62,2 55,5 –7,0 –21,4 16,4 26,9 3,8 44,2

Sochaczewski 19,6 17,7 –1,6 –9,5 64,0 57,1 –5,8 –10,7 16,4 25,2 7,5 54,2

Sokołowski 19,6 18,3 –2,4 –21,6 60,8 52,3 –9,3 –27,7 19,6 29,4 2,8 25,9

Szydłowiecki 20,6 16,7 –2,2 –26,3 63,0 58,0 –4,0 –16,1 16,4 25,3 2,7 40,8

Warszawski zach. 19,0 16,4 0,6 2,8 65,1 59,8 6,2 8,9 16,0 23,8 13,1 76,7

Węgrowski 20,6 17,5 ‑–3,7 –26,5 61,5 55,1 –9,2 –22,3 17,9 27,4 3,9 32,6

Wołomiński 21,6 20,1 5,1 10,9 64,3 59,6 15,2 10,9 14,1 20,4 22,4 73,5

Wyszkowski 21,9 18,9 –2,3 –14,3 63,0 57,3 –4,4 –9,6 15,1 23,8 6,2 56,8

Zwoleński 20,6 18,7 –1,0 –13,3 62,0 56,5 –3,0 –13,0 17,4 24,7 2,3 35,8

Żuromiński 21,2 18,4 –2,1 –24,6 61,0 54,6 –5,3 –22,2 17,8 27,0 2,3 32,2

Żyrardowski 19,4 17,8 –0,9 –6,2 63,6 56,3 –4,5 –9,3 17,0 25,9 7,3 56,5

Ostrołęka 19,3 17,3 –1,6 –15,8 67,4 55,2 –8,3 –22,9 13,2 27,5 6,8 95,4

Płock 17,8 17,0 –1,9 –8,5 65,4 56,1 –14,9 –18,0 16,8 26,9 11,3 53,3

Radom 18,0 16,8 –5,0 –12,5 64,8 56,1 –27,2 –18,8 17,2 27,1 18,2 47,7

Siedlce 19,2 18,4 –0,4 –2,8 65,9 56,9 –6,4 –12,6 14,9 24,6 7,7 66,9

Warszawa 15,0 16,3 44,7 17,3 63,9 59,6 9,0 0,8 21,1 24,1 84,1 23,2

Ogółem 18,6 17,6 –10,9 –1,1 63,6 58,2 –145,5 –4,4 17,8 24,2 393,6 42,1
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znajdujących się w  różnych miejscach od stałego 
zameldowania, co skutkuje przypisaniem tych 
zdarzeń na różnych obszarach. Przykładowo za‑
warcie małżeństwa, a  jeszcze bardziej urodzenie 
dziecka może skutkować zarejestrowaniem się 
w jednostce faktycznego zamieszkania;

3) szczególnym przypadkiem i  uwarunkowaniem 
tych rozbieżności są faktyczne migracje zagra‑
niczne, w  części stałe, a  w  części cyrkulacyjne. 
W prognozie równocześnie jest brana pod uwagę 
ludność zamieszkała faktycznie za granicą (we‑
dług szacunków GUS około 2 mln osób w  skali 
kraju), rekrutująca się w  dużej części z  wyżu de‑
mograficznego z  lat 1974–1986. Również część 
tych osób nie powinna być brana pod uwagę w ob‑
liczaniu cząstkowych wskaźników demograficz‑
nych, które zajdą poza granicami kraju (w  tym 
urodzenia);

4) paradoksalnie saldo tych „utajonych” zdarzeń 
na niektórych obszarach będzie się wzajemnie 
znosić. W  Warszawie i  jej strefie podmiejskiej 
mniejszy faktyczny napływ migracyjny z  powo‑
du mniejszych rzeczywistych zasobów migracyj‑
nych w  tradycyjnych regionach źródłowych bę‑
dzie uzupełniany ujawnianiem się kolejnych grup 
osób, które dotychczas faktycznie zamieszkiwały, 
a z różnych względów, najczęściej z powodu braku 
własnego mieszkania, nie dopełniały obowiązku 
meldunkowego. Natomiast w  przypadku regio‑
nów peryferyjnych, istnieje duże prawdopodo‑
bieństwo depopulacji jeszcze większej niż wska‑
zywana w ostatniej prognozie GUS.
Na zakończenie tych rozważań można prze‑

kształcić mapy przeszacowania i  niedoszacowania 
ludnościowego w ten sposób, aby pokazywały powia‑
ty o prawdopodobieństwie wpływu na aktualną pro‑
gnozę GUS (mapa 24).

8.2.  Współzależne warianty rozwoju 
społeczno‑gospodarczego 
i demograficznego

Czynnikiem współczesnych zmian demograficznych 
na Mazowszu są głębokie przekształcenia struktu‑
ralno‑społeczne i  gospodarcze, w  wyniku których 
z jednej strony znacznie osłabia się poziom urodzeń, 
a z drugiej – dochodzi do znaczących przemieszczeń 
w kierunku koncentracji ludnościowej w aglomeracji 
warszawskiej i  depopulacji regionów peryferyjnych. 

Pierwszego zagadnienia nie da się rozpatrywać bez 
współczesnego kontekstu kulturowego, związanego 
z  rosnącą rolą postaw indywidualistycznych i  hedo‑
nistycznych przy równoczesnym osłabianiu wartości 
tradycyjnych i  rodzinnych. Dyskusja na te tematy 
wymaga zrównoważonego oglądu, bez uprzedzeń 
ideologicznych. Jest ona jednak konieczna, jeśli ma 
być chociaż w części powstrzymany proces depopula‑
cji znacznych obszarów Mazowsza oraz całego kraju.

Drugi aspekt wiąże się ściślej z  sytuacją makro‑
ekonomiczną i  rolą Warszawy w  organizacji prze‑
strzenno‑gospodarczej. Przyjęty mniej lub bardziej 
świadomie po 1990 r. polaryzacyjny rozwój kraju, po 
upływie ćwierćwiecza okazuje się mieć wiele wad (przy 
niewątpliwie istniejących pewnych korzyściach). Wy‑
maga to poważnej dyskusji, której skutkiem mogłyby 
być wskazówki do kształtowania organizacyjno‑te‑
rytorialnego podziału kraju. Jest to kwestia, która 
wprawdzie nie mieści się w  zarysowanych ramach 
projektu „Trendy Rozwojowe Mazowsza”, ale jak się 
wydaje, jest nieunikniona w  kontekście rosnących 
dysproporcji rozwojowych oraz ekonomicznego roz‑
warstwiania się i wykluczenia społecznego.

Mapa 24. Wpływ niedoszacowania 
i przeszacowania stanów ludności na prognozę 

GUS z lipca 2011 r. 
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Dla celów projektu zasadne jest zakładanie wa‑
riantowości procesów polityczno‑gospodarczych 
i społeczno‑demograficznych. Przeprowadzone ana‑
lizy wskazują na złożoność przesłanek rozwoju de‑
mograficznego oraz ich wzajemną współzależność. 
Przy tym sytuacja województwa w  jego granicach 
administracyjnych jest w znaczącym stopniu uzależ‑
niona od sąsiadujących regionów. Jak już wspomnia‑
no, w  przypadku uwarunkowań demograficznych 
podstawowe znaczenie ma ujawnienie się zjawiska 
drugiego przejścia demograficznego, skutkującego 
zmniejszoną skłonnością do zawierania małżeństw 
lub związków o  takim charakterze, a  w  jeszcze 
większym stopniu do posiadania potomstwa. Trwa‑
łe i  efektywne ograniczenie negatywnego oddzia‑
ływania zjawisk związanych z  drugim przejściem 
demograficznym, jak się wydaje, może się odbywać 
w  przypadku uruchomienia realnego programu 
ogólnokrajowej polityki prorodzinnej, podobnie jak 
wskazują sukcesy na tym polu w krajach zachodnich. 
Konieczne jest też sprzyjanie tzw. klimatowi proro‑
dzinnemu w kulturze codziennej, za pośrednictwem 
mediów i  przez inicjację różnego rodzaju przedsię‑
wzięć.

W przypadku poziomu migracji w województwie, 
podstawowe znaczenie będzie miało wyczerpywanie 
się zasobów migracyjnych położonych w  tradycyj‑
nych obszarach źródłowych (centralna i  wschodnia 
Polska). Liczba osób w wieku 20–34 lata na tych ob‑
szarach do roku 2030 spadnie co najmniej o około 1/3 
i  będzie to miało niewątpliwie wpływ na osłabienie 
skali migracji do Warszawy. Natomiast skala subur‑
banizacji rezydencjalnej będzie ściśle związana z pro‑
cesami rozwoju infrastruktury komunikacyjnej oraz 
wiążącej się z  tym dostępności przestrzenno‑czaso‑
wej do miejsc pracy i usług.

Poważną przesłanką dla rozwoju demograficzne‑
go jest silny niedobór mieszkań i  równoczesne ich 
wysokie ceny. Są to klasyczne zmienne popytowo‑po‑
dażowe, wzajemnie ustalające równowagę rynkową, 
akceptowaną z  pozycji ekonomiczno‑liberalnych, 
a  krytykowaną z  aksjologicznego (humanitarnego) 
punktu widzenia (zapewnienie podstawowych po‑
trzeb bytowych człowieka). Przy tym silniejszy od 
niedoboru statystycznego (różnica między istnie‑
jącymi gospodarstwami domowymi a  liczbą miesz‑
kań) jest niezadowalający standard istniejących 
zasobów, skutkujący wysokim popytem na nowe 
mieszkania, ujawnianym stopniowo wraz z  popra‑
wą sytuacji finansowej społeczeństwa. Motywacja 

poprawy miejsca (lokalizacji) i  warunków technicz‑
nych mieszkania w przyszłości będzie powodować co‑
raz silniejsze procesy segregacji i polaryzacji społecz‑
no‑przestrzennej. Obserwowana dotychczas skala 
rozwoju rynku mieszkaniowego zostanie utrzymana 
ze względu na rosnące dochody mieszkańców, a tym 
samym aspiracje mieszkaniowe. 

Znacznie trudniejsze są do przewidzenia uwarun‑
kowania makroekonomiczne. Podstawowe znacze‑
nie będzie miała tutaj sytuacja gospodarcza w  skali 
kraju oraz związane z  tym warunki na rynku pracy 
największych ośrodków, a  zwłaszcza Warszawy i  jej 
strefy podmiejskiej, koncentrującej połowę zasobów 
miejsc pracy i  charakteryzujących się najwyższymi 
wynagrodzeniami. Nie jest to możliwe do przewi‑
dzenia w długim okresie bez znacznego ryzyka błę‑
du. Aby temu zaradzić, konieczne jest wariantowa‑
nie przewidywanych szacunków demograficznych. 
W  świetle przedstawionych uwarunkowań można 
przypuszczać, że, najogólniej, mogą wystąpić trzy 
scenariusze rozwoju: dalszy silny lub jeszcze bar‑
dziej intensywny rozwój zgodny z  modelem polary‑
zacyjnym (prawdopodobny), osiągnięcie pewnego 
nasycenia funkcji wyższego rzędu i osłabienie tempa 
przyrostu zapotrzebowania na pracę (bardzo praw‑
dopodobny) oraz zahamowanie lub nawet osłabienie 
roli Warszawy jako głównego ośrodka gospodarczego 
(najmniej prawdopodobny).

Kontynuacja lub okresowe wzmocnienie tenden‑
cji polaryzacyjnych w skali całego kraju, a więc nadal 
szybkie tempo wzrostu ośrodka stołecznego, utrzy‑
mującego lub nawet powiększającego dystans rozwo‑
jowy w  stosunku do innych obszarów kraju będzie 
oznaczać wzrost podaży miejsc pracy, a tym samym 
nawet zwiększenie w  niektórych okresach poziomu 
migracji, mimo kurczących się zasobów demogra‑
ficznych w grupach mobilnego wieku produkcyjnego. 
W  przypadku wyczerpania się zasobów krajowych 
możliwa jest też kompensacja imigracją zagraniczną, 
a więc wzrost tego typu wędrówek w stosunku do sta‑
nu obecnego. 

Ograniczenie lub nawet odwrócenie tendencji po‑
laryzacyjnych i  tym samym nie tak szybki przyrost 
miejsc pracy w regionie stołecznym powinien powo‑
dować osłabienie strumieni migracyjnych. Dla poten‑
cjału demograficznego powiatów peryferyjnych może 
to być zbawienne, ale w  samej Warszawie najpierw 
nastąpi stagnacja (najwcześniej po 2020 r.), a w póź‑
niejszych dekadach będzie nawet grozić znaczna de‑
populacja.



Rozdział 8. Trendy rozwoju demograficznego do 2030 r.

113TRENDY ROZWOJOWE MAZOWSZA nr 15

8.3.  Trendy rozwoju demograficznego 
i społecznego do 2030 r.

Tendencje rozwoju struktury demograficznej zgodnie 
z najnowszą prognozą GUS przedstawiono na rysun‑
ku 43. W dalszej kolejności zinterpretowano te dane, 
wykorzystując wykonane wcześniej analizy.

Rejestrowana liczba mieszkańców wzrośnie 
nieznacznie, a  faktyczna w  nieco większym stop‑
niu. Wynika to z  faktu, że niedoszacowanie liczby 
mieszkańców województwa mazowieckiego jest 
prawdopodobnie większe (120–220  tys.  osób nie‑
zameldowanych w  województwie), niż szacunkowa 
nierejestrowana migracja zagraniczna o charakterze 
trwałym (100–150 tys. osób zameldowanych w gra‑
nicach regionu). Znacznie większe rozbieżności do‑
tyczą poszczególnych regionów. W  porównaniu do 
prognozy należy spodziewać się większej depopulacji 
powiatów peryferyjnych, zwłaszcza na północy woje‑
wództwa oraz ujawniania się z czasem osób zamiesz‑
kałych, a  nie zameldowanych w  stolicy i  jej strefie 
podmiejskiej.

W  strukturze wieku wystąpi starzenie się po‑
pulacji (przeciętnie do około 140% stanu obecnego 
zwiększy się w  najbliższych dwóch dekadach liczba 
osób w wieku poprodukcyjnym), najbardziej dotkliwe 

w regionach peryferyjnych. Trzeba to interpretować 
jako największe zagrożenie rozwojowe, wymagające 
z  jednej strony wspierania atrakcyjności zamieszka‑
nia na tych obszarach (zastopowanie „ucieczki” mi‑
gracyjnej), a z drugiej – przygotowywania infrastruk‑
tury społecznej na zwiększone zapotrzebowanie na 
usługi opieki i ochrony zdrowia. Możliwości zahamo‑
wania procesów depopulacji i starzenia się społeczeń‑
stwa przez działania samorządu wydają się jednak 
utrudnione, gdyż najwięcej zależy od podniesienia 
poziomu dzietności i pobudzania rozwoju gospodar‑
czego, a  te w  największym stopniu są zdetermino‑
wane polityką na szczeblu krajowym (a w przypadku 
ekonomii – także koniunkturą światową), a dopiero 
w drugiej kolejności wewnętrzną polityką regionalną 
i lokalną samorządów wojewódzkich i gminnych31.

Prognozowana liczba osób w  wieku produkcyj‑
nym utrzyma się na podobnym poziomie (według 
GUS – spadnie o około 200 tys. osób), ale tylko wsku‑
tek przesuwania się kolejnych roczników do kategorii 

31 W ostatnich latach ujawnia się jednak pozytywne nastawienie 
samorządów lokalnych, które w coraz większym stopniu starają 
się we własnym zakresie prowadzić politykę prorodzinną. Takim 
przykładem są np. karty rodzinne, uprawniające do zniżek dla 
rodzin o większej liczbie dzieci, np. w Grodzisku Mazowieckim 
(http://infogrodzisk.pl/samorzad/burmistrz‑i‑urzad‑miejski 
/24‑karta‑duza‑rodzina).
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Rysunek 43. Tendencje rozwoju wskaźników liczby oraz wybranych zdarzeń i cech struktury 
demograficznej w latach 2010–2030 według prognozy GUS (lipiec 2011 r.)
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niemobilnej (45–60/65+ lat). W  kategorii mobilnej 
(18–44 lata) nastąpi stagnacja lub najbardziej praw‑
dopodobny lekki spadek (według GUS – silny spadek 
z 416 do 288 tys. osób).

Silniejszy spadek nie obejmie kategorii wieku 
przedprodukcyjnego, w  tym zwłaszcza subkategorii 
wieku szkolnego (0–14 lat), wskutek przesuwania się 
kolejnych roczników obecnego mikrowyżu, wyrów‑
nujących z  nawiązką przesuwanie się obecnej mło‑
dzieży do wieku produkcyjnego. W najbliższej deka‑
dzie będzie nawet obserwowany lekki przyrost liczby 
tych osób (do około roku 2015–2020), a  następnie 
spadek. W  roku 2030 należy jednak przewidywać 
głębszy spadek liczby tych osób, niż prognozuje GUS 
(779 tys. w wieku 0–14 lat), o ile nie wystąpią pozy‑
tywne zmiany w zachowaniach prokreacyjnych.

Depopulacja i starzenie się społeczeństwa pocią‑
gnie za sobą dalsze deformacje struktury płci, w tym 
zwiększenie się dysproporcji kobiet i  mężczyzn 
w wieku matrymonialnym (wiek produkcyjny mobil‑
ny w  jego młodszych rocznikach). W związku z róż‑
nicami w długości życia kobiet i mężczyzn narośnie 
problem jednoosobowych gospodarstw domowych 
tych pierwszych.

Poziom urodzeń spadnie, ale nie tak drastycznie, 
jak by wynikało to z  prognoz GUS.  Przemawia za 
tym pewna rezerwa osób niezameldowanych, a  po‑
zostających faktycznie w  granicach województwa. 
Najtrudniej przewidywać poziom dzietności, który 
w  największym stopniu będzie uwarunkowany kul‑
turowo. Natomiast pomimo wydłużania się długości 
życia, stopa zgonów będzie rosła, w oczywisty sposób 
nawiązując do zwiększającej się populacji osób star‑
szych.

Poziom ogólnej ruchliwości społecznej (w  sensie 
przemieszczeń o  charakterze rezydencjonalnym) 

spadnie ze względu na wyczerpywanie się zasobów 
migracyjnych na tradycyjnych obszarach źródło‑
wych, ale może być to hamowane podażą miejsc pra‑
cy w Warszawie, przy równoczesnym tamtejszym sta‑
rzeniu się społeczeństwa i zapotrzebowaniu na pracę. 
Stosunkowo trudne są do ustalenia wahania migra‑
cji rezydencjalnych i  zjawiska suburbanizacji, które 
w chwili obecnej są wyraźnie ograniczane utrudnie‑
niami komunikacyjnymi związanymi z dojazdami do 
pracy.

W perspektywie dwóch najbliższych dekad nie na‑
leży się spodziewać istotnego wzrostu migracji zagra‑
nicznych, ani w  zakresie odpływu, ani też w  zakre‑
sie napływu. Zwiększony odpływ zagraniczny może 
wystąpić w  wyniku zdarzeń katastrofalnych, takich 
jak silniejsze załamanie gospodarcze. W takiej sytu‑
acji należałoby się jednak spodziewać równoczesnego 
wzrostu zainteresowania nie tylko zagranicą, ale i al‑
ternatywnie aglomeracją warszawską.

O  ile nie nastąpią silniejsze zmiany kulturowe, 
utrzymana zostanie klasyczna struktura płci i wieku 
migrantów, z  nadwyżką kobiet i  osób w  wieku oko‑
ło 20–30 lat. Należy spodziewać się też kontynuacji 
sekwencji przyczynowo‑skutkowej migracji, najpierw 
polegającej głównie na wyjazdach młodzieży do więk‑
szych miast w celu zdobywania wykształcenia, a na‑
stępnie po ukończeniu studiów wyższych na pozo‑
stawaniu w tych ośrodkach akademickich z powodu 
dalszej kariery zawodowej. Podobnie ze względów 
majątkowych nie należy się spodziewać zmian w mi‑
gracjach z  dużych miast do ich stref podmiejskich 
(przesunięcie do kategorii 30/35–45/50 lat). Z punk‑
tu widzenia kształtowania się zasobów na rynku 
pracy, w  perspektywie najbliższych dwóch dekad 
najistotniejszy jest wyraźny wzrost średniej mediany 
wieku w grupie osób w wieku produkcyjnym.
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1. Rozwój ludnościowy województwa podlega cy‑
kliczności, zgodnie z  naprzemiennym występo‑
waniem po sobie kolejnych wyżów i  niżów de‑
mograficznych (a  ściślej ech tych zjawisk). Jest 
to nadrzędna prawidłowość, organizująca w  za‑
sadzie całokształt zjawisk i  procesów ludnościo‑
wych, a zwłaszcza poziom urodzeń i późniejszych 
migracji (tych ostatnich dodatkowo stymulowa‑
nych procesami na rynku pracy). Cykliczność ta 
nie ma jednak charakteru równomiernego, kolej‑
ne wyże i niże (lub ich echa) cechuje tendencja do 
zmniejszania wzajemnej amplitudy zróżnicowań 
poziomów zdarzeń demograficznych. Po II woj‑
nie światowej można wyróżnić kolejne fazy roz‑
woju demograficznego, takie jak szybki przyrost 
kompensacyjny w  latach 1946–1955, a  następ‑
nie jego kolejne coraz bardziej spłaszczone echa 
(lata 1974–1986 i 2000–2015). Natomiast kolejna 
zwyżka urodzeń, która nastąpi mniej więcej w la‑
tach 2030–2050 (najprawdopodobniej w  okresie 
2035–2045), będzie już słabo zauważalna.

2. W okresie historycznym (od zakończenia II wojny 
światowej) występuje systematyczna tendencja 
do zwiększania koncentracji osadniczej, zarówno 
na poziomie największych ośrodków traktowa‑
nych jako całość (w tym zwłaszcza Warszawy i jej 
strefy podmiejskiej), jak i w skali osadnictwa wiej‑
skiego (przyrost wsi największych i  stopniowy 
zanik jednostek najmniejszych). Natomiast w ob‑
rębie dużych ośrodków następuje wewnętrzna 
dekoncentracja w postaci procesu suburbanizacji 
rezydencjalnej. Zjawiska te będą kontynuowane 
w najbliższych dekadach, zwłaszcza w Warszawie. 
Najsilniejsza depopulacja dotknie zwłaszcza pół‑
nocną część województwa, a następnie wschodnie 
i południowe jego obszary.

3. Badania dosyć jednoznacznie potwierdzają for‑
mułowaną często tezę o polaryzacji społeczno‑go‑
spodarczej regionu (uwaga jest skoncentrowana 

na jej demograficzno‑społecznym aspekcie, 
a  kwestie zróżnicowania edukacji, rynku pracy 
i  wykluczenia społecznego są omówione w  po‑
zostałych modułach). Istota tego procesu polega 
na różnicowaniu przestrzennego występowania 
(rozmieszczenia) zasobów ludzkich. Występują 
tutaj trzy podstawowe prawidłowości: 
a. następuje koncentracja bardziej wartościo‑

wych (ze społeczno‑ekonomicznego punktu 
widzenia) jednostek na obszarach metropo‑
litalnych, przy równoczesnym ubożeniu pod 
tym względem regionów peryferyjnych; 

b. narastająca dysproporcja strukturalna do‑
tyczy przede wszystkim cech jakościowych, 
związanych z  wiedzą i  umiejętnościami, 
a w mniejszym stopniu biologicznych; 

c. nierówności rozkładu przestrzennego zaso‑
bów ludzkich są wprost proporcjonalne w sto‑
sunku do odległości od centrów obszarów me‑
tropolitalnych i przyczyniają się do tworzenia 
„cienia metropolii” w różnych aspektach (dzie‑
dzinach). Inaczej podstawową zmienną mody‑
fikującą rozkład geograficzny polaryzacji jest 
dostępność przestrzenna (geodezyjna, czaso‑
wa lub ekonomiczna).

4. Proces polaryzacji zachodzi przez migracje lud‑
ności motywowane klasycznymi czynnikami 
wypychającymi i  przyciągającymi (brak pracy 
– możliwości zatrudnienia, złe warunki bytowe 
– dobre warunki bytowe itd.). W  przypadku wo‑
jewództwa mazowieckiego można wyróżnić trzy 
skale tego zjawiska: międzynarodową, wewnątrz‑
krajową‑regionalną i  lokalną. Migracje między‑
narodowe polegają głównie na cyrkulacyjnych 
przemieszczeniach związanych z  pracą. Drugi 
szczebel w  sensie zasięgu przestrzennego wiąże 
się z  oddziaływaniem obszaru metropolitalnego 
Warszawy. Ze względu na jej stołeczny charakter 
i  siłę oddziaływania trudne jest rozdzielenie na 
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składniki ogólnokrajowy i  regionalny, które po‑
winny być potraktowane łącznie. Ostatni szcze‑
bel dotyczy najkrótszych ruchów wędrówkowych, 
związanych z przemieszczeniami w obrębie lokal‑
nych układów osadniczych, zazwyczaj w układzie 
miasto–wieś.

5. Można wyróżnić trzy okresy zróżnicowanego dre‑
nażu migracyjnego: 
1) lata 1990–1995 (związane z silną restruktury‑

zacją gospodarki, w tym reorientacją na rozwój 
sektora usługowego oraz wzmożoną emigracją 
zagraniczną); 

2) lata 1995–2004 (silnego drenażu wewnętrz‑
nego, polegającego na migracjach w kierunku 
najbardziej rozwiniętych metropolii, a zwłasz‑
cza Warszawy); 

3) okres po 2004  r. (silnego drenażu zagranicz‑
nego, związanego z  oficjalnym „otwarciem” 
rynków pracy w  niektórych krajach „starej” 
UE oraz z rozwojem rynku lotniczego, umoż‑
liwiającego łatwość i niskie koszty przemiesz‑
czania się na niespotykaną dotychczas skalę, 
a  także szczytowym okresem wchodzenia na 
rynek pracy roczników wyżu demograficznego 
z lat 1974–1984).

6. Przewaga województwa, polegająca na szczegól‑
nym położeniu w  jego obrębie stolicy kraju, nie 
wpłynęła znacząco na pełny przepływ bodźców 
rozwojowych. W  rezultacie w  rankingu woje‑
wództw pod względem jakości oraz warunków ży‑
cia województwo mazowieckie znajduje się poza 
ścisłą czołówką. Postępujące procesy polaryzacji 
są powodem licznych napięć społecznych, opisa‑
nych szczegółowo w  module dotyczącym wyklu‑
czenia społecznego.

7. W  obrębie województwa można wyróżnić demo‑
graficzne obszary problemowe, związane z depo‑
pulacją (północne, wschodnie i południowe części 
regionu) oraz z  chaotyczną koncentracją ludno‑
ściową (aglomeracja warszawska). Depopulacja 
powoduje osłabianie ogólnego potencjału demo‑
graficznego gmin, a  w  dalszej kolejności liczne 
procesy towarzyszące i  współzależne, związane 
zwłaszcza ze starzeniem się społeczeństw i  zu‑
bażaniem ich kapitału ludzkiego, zarówno przez 
brak prostej zastępowalności pokoleniowej, jak 
i  wymywanie wskutek emigracji. Nadmierna 
i  chaotyczna koncentracja powoduje rozrywanie 
dotychczasowych więzi społecznych, zaburzenia 
proporcji płci i  wieku oraz ogólną destabilizację 

ukształtowanych w dotychczasowym rozwoju lo‑
kalnych układów osadniczych i  lokalnych struk‑
tur demograficznych. Stopniowe rozwarstwianie 
się i polaryzacja przestrzenna prowadzi do podzia‑
łu regionu na obszary o  prawidłowej i  wadliwej 
strukturze demograficznej, a dalej do pogłębiania 
się barier rozwojowych i napięć społecznych.

8. Dowiedziono, że w zakresie rejestrowanej ludno‑
ści występują znaczne różnice w  porównaniu ze 
stanem faktycznym. Rzeczywista liczba miesz‑
kańców województwa jest nieco wyższa od reje‑
strowanej (120–220  tys.  osób). Niedoszacowanie 
wynika z  napływu pewnej liczby mieszkańców 
spoza regionu (120–220 tys. osób z kraju), a prze‑
szacowanie – głównie z powodu faktycznego trwa‑
łego pozostawania za granicą (80–120 tys. osób), 
które jednak najprawdopodobniej jest w  dużym 
stopniu rekompensowane nielegalną imigra‑
cją zagraniczną w  wysokości około 70  tys.  osób 
(w skali województwa, gdyż osoby te koncentrują 
się w rejonie Warszawy). Największe rozbieżności 
ujawniają się w  aglomeracji stołecznej. W  samej 
Warszawie zamieszkuje co najmniej 118 tys. osób 
więcej, niż wykazują to rejestry (7%), a prawdopo‑
dobnie, według alternatywnych szacunków, liczba 
ta może wynieść nawet 221 tys., co stanowi ponad 
13% stanu oficjalnego. Dodatnie saldo niedosza‑
cowań i przeszacowań charakteryzuje też stołecz‑
ną strefę podmiejską, w której w wariancie mini‑
malnym jest to 52 tys. osób (5%), a według innych 
szacunków – nawet 220  tys.  (14%). Jednakże 
przeszacowania dotyczą powiatów peryferyjnych 
(do 5% w  wersji minimalnej). Różnice między 
stanem de iure a  stanem de facto mają charakter 
wybitnie strukturalny pod względem wieku, gdyż 
niezgodności rejestracji ze stanem faktycznym 
dotyczą kategorii w młodszych rocznikach wieku 
produkcyjnego, z kulminacją dla około 27 lat.

9. Ogólnie rzecz biorąc, szacunek faktycznej licz‑
by ludności pokazał wyraźnie, że obserwowane 
dysproporcje w  rozmieszczeniu ludności oraz 
w procesach koncentracji i depopulacji są jeszcze 
większe, niż wskazywałyby na to „oficjalne” dane 
statystyczne. Tym samym procesy polaryzacyjne, 
i  tak już bardzo niebezpieczne, zagrażają w  jesz‑
cze większym stopniu rozwojowi społeczno‑go‑
spodarczemu, niż przyjmuje się to na podstawie 
dostępnej statystyki.

10. Najpoważniejszym problemem demograficznym 
jest systematyczne postarzanie struktury wieku, 
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najbardziej dotkliwe w  regionach peryferyjnych. 
Trzeba to interpretować jako największe zagro‑
żenie rozwojowe, wymagające z  jednej strony 
wspierania atrakcyjności zamieszkania na tych 
obszarach (zastopowanie „ucieczki” migracyj‑
nej), a  z  drugiej – przygotowywania infrastruk‑
tury społecznej na zwiększone zapotrzebowanie 
na usługi opieki i ochrony zdrowia. Depopulacja 
i  starzenie się społeczeństwa pociągają za sobą 
dalsze deformacje struktury płci, w  tym zwięk‑
szenie się dysproporcji kobiet i mężczyzn w wie‑
ku matrymonialnym (wiek produkcyjny mobilny 
w  jego młodszych rocznikach), które już obecnie 
należy do poważnych negatywnych uwarunko‑
wań rozwojowych na obszarach peryferyjnych. 
W  związku z  różnicami w  długości życia kobiet 
i  mężczyzn narośnie problem jednoosobowych 
gospodarstw domowych tych pierwszych.

11. Według ostatniej prognozy GUS (lipiec 2011  r.), 
liczba osób w  wieku poprodukcyjnym w  naj‑
bliższych dwóch dekadach zwiększy się o  około 
400 tys. osób, czyli do poziomu około 140% sta‑
nu obecnego. Natomiast liczba osób w wieku pro‑
dukcyjnym utrzyma się na podobnym poziomie 
(według GUS – spadnie o około 200 tys. osób), ale 
tylko wskutek przesuwania się kolejnych roczni‑
ków do kategorii niemobilnej (45–60/65+). W ka‑
tegorii mobilnej (18–44) nastąpi stagnacja lub 
najbardziej prawdopodobny lekki spadek (według 
GUS – silny spadek z 416 do 288 tys. osób). Silniej‑
szy spadek nie obejmie kategorii wieku przedpro‑
dukcyjnego, w tym zwłaszcza subkategorii wieku 
szkolnego (0–14 lat), wskutek przesuwania się 
kolejnych roczników obecnego mikrowyżu, wy‑
równujących z nawiązką przesuwanie się obecnej 
młodzieży do wieku produkcyjnego. W najbliższej 
dekadzie będzie nawet obserwowany lekki przy‑
rost liczby tych osób (do około 2015–2020  r.), 
a  następnie spadek. W  roku 2030 należy jednak 
przewidywać głębszy spadek liczby tych osób, niż 
prognozuje GUS (779 tys. w wieku 0–14 lat), o ile 
nie wystąpią pozytywne zmiany w zachowaniach 
prokreacyjnych.

12. Zmiany w  strukturze biologicznej, w  tym wieku 
ludności, będą wymagać przeobrażeń sieci ochro‑
ny zdrowia i opieki społecznej oraz dostosowania 
komunikacyjnego w celu polepszenia dostępności 
przestrzennej. Niewątpliwie, niezależnie od roz‑
woju sytuacji, konieczne jest bardziej skoordy‑
nowane i  kompleksowe podejście do organizacji 

komunikacji publicznej, a zwłaszcza rozwoju sys‑
temów szynowych w  aglomeracji warszawskiej 
oraz transportu publicznego na obszarach peryfe‑
ryjnych.

13. Problem niskiej stopy urodzeń wynika z efektów 
opisywanych w  teorii drugiego przejścia demo‑
graficznego, związanych ze zmianami obycza‑
jowo‑kulturowymi, jak też typowych kwestii 
ekonomiczno‑materialnych, związanych z  trud‑
nościami młodych osób na rynku pracy i ogólnie 
niestabilną ich sytuacją zawodowo‑mieszkanio‑
wą. W  sumie skutkuje to zmniejszoną skłon‑
nością do zawierania małżeństw lub związków 
o  takim charakterze, a  w  jeszcze istotniejszym 
stopniu do posiadania potomstwa. Trwałe i efek‑
tywne ograniczenie negatywnego oddziaływania 
zjawisk związanych z  drugim przejściem demo‑
graficznym, jak się wydaje, może odnieść sku‑
tek jedynie w  przypadku uruchomienia realnego 
programu ogólnokrajowej polityki prorodzinnej, 
podobnie jak wskazują sukcesy w  tej dziedzinie 
w krajach zachodnich. Potrzebna jest też aktywna 
polityka samorządowa, w postaci np. ułatwień dla 
rodzin posiadających więcej dzieci (realizowana 
tylko przez nieliczne samorządy). Konieczne jest 
też sprzyjanie tzw. klimatowi prorodzinnemu 
w kulturze codziennej, za pośrednictwem mediów 
i  przez inicjację różnego rodzaju przedsięwzięć 
o społeczno‑publicznym charakterze.

14. Ponadto w najbliższych dwóch dekadach poziom 
urodzeń spadnie, ale prawdopodobnie nie tak dra‑
stycznie, jak by wynikało to z prognoz GUS. Prze‑
mawia za tym pewna rezerwa osób niezameldo‑
wanych, a  pozostających faktycznie w  granicach 
województwa, zwłaszcza na obszarze aglomeracji 
warszawskiej. Najtrudniej przewidywać poziom 
dzietności, który w  największym stopniu będzie 
uwarunkowany kulturowo.

15. Migracje wewnętrzne są obecnie skierowane 
wybitnie dośrodkowo, z  terenów peryferyjnych 
w  kierunku aglomeracji stołecznej, w  zasadzie 
z  pominięciem pośrednich szczebli hierarchicz‑
nych w  postaci mniejszych miast. Następuje we‑
wnętrzny drenaż – wyraźne jest wypłukiwanie 
zasobów, głównie ludzkich. W  odległości około 
70–90 km od centrum Warszawy tworzy się kon‑
centryczny pierścień gmin o najsłabszym udziale 
mieszkańców z wykształceniem wyższym.

16. W  przypadku przyszłego poziomu wędrówek 
osiedleńczych w  województwie podstawowe 
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znaczenie będzie miało wyczerpywanie się za‑
sobów migracyjnych położonych w  tradycyjnych 
obszarach źródłowych (centralna i wschodnia Pol‑
ska). Liczba osób w wieku 20–34 lata na tych ob‑
szarach do roku 2030 spadnie co najmniej o około 
1/3 i będzie to miało niewątpliwie wpływ na osła‑
bienie skali migracji do Warszawy, jak i na ogólny 
poziom ruchliwości. Poziom ogólnej ruchliwości 
społecznej będzie też uwarunkowany podażą 
miejsc pracy i ofertą mieszkaniową w stolicy.

17. Dekoncentracja wewnętrzna jest charaktery‑
styczna przede wszystkim dla ośrodka warszaw‑
skiego, a w mniejszym stopniu dla Płocka, Siedlec, 
Radomia, Ostrołęki i  Ciechanowa. W  pierwszym 
z wymienionych miast skala suburbanizacji rezy‑
dencjalnej będzie ściśle związana z procesami roz‑
woju infrastruktury komunikacyjnej oraz wiążą‑
cej się z  tym dostępności przestrzenno‑czasowej 
do miejsc pracy i usług.

18. Obecny poziom imigracji zagranicznej, zarówno 
rejestrowanej, jak i  nierejestrowanej, jest w  po‑
równaniu do innych regionów metropolitalnych 
w  Europie stosunkowo niski. Nie należy się też 
spodziewać istotnego wzrostu tych migracji, nie 
tylko w zakresie napływu, lecz również odpływu. 
Zwiększony odpływ zagraniczny może wystąpić 
w wyniku zdarzeń katastrofalnych, takich jak sil‑
niejsze załamanie gospodarcze. W takiej sytuacji 
należałoby się jednak spodziewać równoczesnego 
wzrostu zainteresowania nie tylko zagranicą, ale 
i alternatywnie aglomeracją warszawską.

19. Na ile nie nastąpią silniejsze zmiany kulturowe, 
zostanie utrzymana klasyczna struktura płci 
i  wieku migrantów, z  nadwyżką kobiet i  osób 
w wieku około 20–30 lat. Należy się też spodzie‑
wać kontynuacji sekwencji przyczynowo‑skut‑
kowej migracji, najpierw polegającej głównie na 
wyjazdach młodzieży do większych miast w celu 
zdobywaniu wykształcenia, a następnie po ukoń‑
czeniu studiów wyższych na pozostawaniu w tych 
ośrodkach akademickich w  celu dalszej kariery 
zawodowej. Podobnie ze względów majątkowych 
nie należy się spodziewać zmian w  migracjach 
z dużych miast do ich stref podmiejskich (przesu‑
nięcie do kategorii 30/35–45/50 lat).

20. Prawidłowości trendów demograficznych nakła‑
dają się na wewnętrzne zróżnicowanie regionalne 
województwa, decydując o prawidłowościach na‑
tury przestrzenno‑ludnościowej. W  modelu tym 
centralną rolę odgrywa ośrodek warszawski, który 

ze względu na potencjał ludnościowy oraz sto‑
łeczną specyfikę społeczno‑ekonomiczną przede 
wszystkim koncentruje wiele zjawisk i procesów. 
W  wartościach bezwzględnych przeciętnie po‑
łowa zdarzeń demograficznych wiąże się bezpo‑
średnio lub pośrednio z aglomeracją warszawską. 
W sumie województwo jest w skali kraju regionem 
o najwyższych kontrastach demograficznych.

21. Prawidłowości zróżnicowań strukturalnych 
i przestrzennych w odniesieniu do agregatów spo‑
łeczno‑ekonomicznych w  województwie mazo‑
wieckim zasadniczo nie odbiegają od modelowych, 
spotykanych w krajach o podobnym poziomie roz‑
woju i wykształceniu struktury osadniczej, w tym 
kształtowania się regionów metropolitalnych i ich 
oddziaływania na dalsze zaplecze. Są to zwłasz‑
cza różnice w  klasycznym ujęciu miasto–wieś, 
w  szczególnym wypadku przejawiające się w  po‑
staci dychotomii regionu metropolitalnego (War‑
szawy) i pozostałej części województwa (m.in. pe‑
ryferii w ujęciu modelu rdzeń–peryferie).

22. Różne są poziomy poszczególnych wskaźników 
struktury kwalifikacyjnej, zawodowej itd., identy‑
fikujących wymienione struktury. Zwraca uwagę 
kilka następujących odmienności: 
a. szybsza niż w innych krajach serwicyzacja go‑

spodarki, wynikająca z  relatywnie większego 
dystansu rozwojowego w 1989 r.; 

b. zdecydowanie większe różnice w  wykształce‑
niu mieszkańców między rdzeniem a  peryfe‑
rią, również spowodowane zapóźnieniem tych 
drugich obszarów, a następnie silnym drena‑
żem wewnętrznym i  efektami „cienia metro‑
polii”; 

c. nadal wyższe zatrudnienie w rolnictwie w pe‑
ryferyjnych częściach Mazowsza, wpływają‑
ce też m.in. paradoksalnie na podwyższenie 
wskaźników aktywności zawodowej; 

d. ogólnie niska aktywność zawodowa, w  tym 
bardziej powolne wchodzenie młodszych rocz‑
ników na rynek pracy.

23. W  przypadku regionu indywidualistyczny cha‑
rakter ma wpływ przesuwania się kolejnych 
wyżów i  niżów demograficznych, w  ostatnim 
okresie powodujący silny przyrost ludności w mo‑
bilnym wieku produkcyjnym, a  tym samym róż‑
nym wchłanianiem tych zasobów przez rynek 
pracy. Podobnie swoisty charakter ma wpływ 
wejścia Polski do struktur UE, widoczny na wie‑
lu wykresach w  postaci zwiększonej dynamiki 
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poszczególnych procesów, jak i  wpływ kryzysu 
ekonomicznego 2008  r., skutkujący np. obniż‑
ką zatrudnienia. W  przypadku tego ostatniego 
nie ma jednak racjonalnych podstaw, aby dobrze 
oszacować, jak głęboki to będzie spadek, a równie 
dobrze obserwowane fluktuacje mogą być korek‑
tą wynikającą właśnie z falowania wyżów i niżów 
demograficznych.

24. Występują silne różnice regionalne w  poziomie 
zamożności społeczeństw, z tendencją do utrwa‑
lania się lub nawet powiększania (zagadnienie to 
bardziej wyczerpująco opisano w  module wyklu‑
czenia społecznego, por. też wnioski dotyczące 
polaryzacji, omówione w punktach 3 i 4).

25. W  strefach podmiejskich, zwłaszcza warszaw‑
skiej, powszechne jest rozpraszanie zabudowy, 
związane z  niekontrolowanym (trudnym do 
uporządkowanego i  planowego ukierunkowa‑
nia) napływem ludności i ogólnie wspomnianym 
rozwojem procesów suburbanizacji rezydencjal‑
nej. Prowadzi to wprost do zwiększania kosztów 
obsługi infrastrukturalnej, przede wszystkim 
transportowej, ale również wodno‑kanalizacyjnej 
i  energetycznej. Następuje defragmentacja kraj‑
obrazu, zanikanie naturalnych układów ekolo‑
gicznych oraz rozrywane są tzw. zielone pierście‑
nie, zwłaszcza w okolicach Warszawy. Tylko część 
nieodprowadzanych kanalizacyjnie ścieków jest 
przechowywana i wywożona za pomocą systemu 
szamb przydomowych, zdecydowana większość 
przedostaje się do wód gruntowych i  do Wisły. 
Rozpraszanie zabudowy powoduje nie tylko 

permanentnie niezaspokojony wzrost zapotrze‑
bowania na rozbudowę systemów komunikacyj‑
nych i  ich późniejsze utrzymanie, ale i  skutkuje 
odbieraniem środków finansowych na remonty 
i inwestycje na obszarach już względnie zagospo‑
darowanych.

26. Badania wykazały przydatność niektórych nowych 
narzędzi do analizy zjawisk demograficznych i spo‑
łecznych. Obecnie wskazane wydaje się zainicjowa‑
nie prac, których efektem mogłoby być ustalenie 
rzeczywistej liczby mieszkańców i  ich przemiesz‑
czeń. Jest to bardzo istotny problem, który w wielu 
przypadkach uniemożliwia prawidłową ocenę ska‑
li i  mechanizmów procesów społeczno‑gospodar‑
czych oraz szacowanie popytu na infrastrukturę 
społeczną. Lepsza rejestracja statystyczna ludno‑
ści rezydentnej poprawiłaby też z pewnością wia‑
rygodność prognoz demograficznych.

27. Kwestią o  podobnym znaczeniu jest takie prze‑
formułowanie agregatów statystycznych, aby 
bardziej odpowiadały one współczesnemu poję‑
ciu miasta i wsi. Obecnie stosowany sztywny po‑
dział administracyjny na gminy miejskie, wiejskie 
i  miejsko‑wiejskie często w  większym stopniu 
zaburza, niż ułatwia prawidłowe rozpoznanie 
zachodzących zjawisk i  procesów społeczno‑go‑
spodarczych. W projekcie bardzo przydatny oka‑
zał się podział na kategorie gmin, pozwalający 
interpretować i oceniać zachodzące procesy w na‑
wiązaniu do specyfiki funkcjonalnej obszarów 
o  różnych uwarunkowaniach i  predyspozycjach 
rozwojowych.
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