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STAN  I  STRUKTURA  LUDNOŚCI
W końcu 2015 roku liczba ludności woje-

wództwa podkarpackiego wyniosła 2127,7 tys., 
co odpowiadało 5,5% populacji kraju. Ludność 
miejska, zamieszkująca w 51 miastach stano-
wiła 41,3% ludności województwa. Był to naj-
niższy wskaźnik urbanizacji wśród województw 
(dla Polski wynosił 60,3%). Pod względem liczby 
ludności województwo podkarpackie zajęło 9. 
miejsce w kraju. Najbardziej zaludniony podre-
gion rzeszowski skupiał 29,7% ogółu populacji 
województwa.

W ciągu 2015 roku liczba ludności w woje-
wództwie zmalała o 1530 osób. W kraju liczba 
ludności zmniejszyła się o 41363 osób.

STAN,  RUCH  NATURALNY 
I  MIGRACJE  LUDNOŚCI

W  WOJEWÓDZTWIE  PODKARPACKIM  W  2015 R.

Opracowania
sygnalne Maj 2016 r.   

Średnia gęstość zaludnienia wyniosła 119 osób 
na 1 km2 powierzchni województwa (w Polsce 
–123). Wskaźnik ten wykazuje znaczne zróżni 
cowanie przestrzenne w województwie – od naj-
wyższego w Rzeszowie oraz w Przemyślu – od-
powiednio 1598 i 1358 osób/km2, do najniższego  
w powiatach: bieszczadzkim i leskim – 19 i 32 oso-
by/km2.

Ludność Podkarpacia cechuje dodatni po-

ziom przyrostu naturalnego, tj. różnicy między 

liczbą urodzeń żywych i zgonów. W przeliczeniu 

na 1000 mieszkańców województwa, w 2015 r. 

wskaźnik ten wyniósł 0,07 (w kraju minus 0,67). 

Był on niższy niż w roku 2014 (0,75), jak też  

w 2010 r. (1,74).
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Struktura ludności według płci od kilku lat nie 

ulega większym zmianom. W ogólnej liczbie 

mieszkańców nieznacznie przeważają kobiety,  

które stanowią 51,0% ludności województwa.  

W 2015 r. współczynnik feminizacji dla wojewódz-

twa podkarpackiego osiągnął wartość 104 (dla 

kraju – 107). Oznacza to, że na 100 mężczyzn 

przypadało statystycznie 104 kobiety (w miastach 

– 109, a na wsi – 101).
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Wiek środkowy (mediana) mieszkańców woje-

wództwa podkarpackiego z roku na rok jest coraz 

wyższy. W 2015 r. mediana wieku wyniosła 38,6 

lat (w 2014 r. 38,2 lat), co oznacza, że połowa 

ludności osiągnęła ten wiek. Mediana dla kobiet 

wyniosła 40,1 lat, a dla mężczyzn – 37,2. Miesz-

kańcy miast byli średnio o 2 lata starsi od miesz-

kańców wsi.

Na Podkarpaciu obserwuje się niekorzystne 

zmiany, świadczące o starzeniu się społeczeń-

stwa. Następuje zmniejszanie się udziału dzieci 

i młodzieży (0-17 lat) w ogólnej liczbie ludności 

województwa, przy jednoczesnym wzroście licz-

by osób w wieku poprodukcyjnym (mężczyźni  
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w wieku 65 lat i więcej oraz kobiety w wieku 60 

lat i więcej). Odsetek ludności w wieku przedpro-

dukcyjnym (poniżej 18 lat) obniżył się z 18,8%  

w 2014 r. do 18,5% w 2015 r. Jednocześnie wzrósł 

udział osób w wieku poprodukcyjnym – z 17,7% 

do 18,2%. Zmniejszył się udział ludności w wie-

ku produkcyjnym – z 63,5% w 2014 r. do 63,2%  

w 2015 r. 

W 2015 r. na 100 osób w wieku produkcyjnym 

(mężczyźni w wieku 18-64 lata, kobiety w wieku 

18-59 lat) przypadało 58 osób w wieku nieproduk-

cyjnym (przedprodukcyjnym i poprodukcyjnym), 

w 2010 r. - 57. Omawiana relacja dla miast i wsi 

wyniosła 58 osób. 

URODZENIA
W 2015 r. zanotowano 19566 urodzenia żywe, 

tj. o 1,9% (o 387 urodzeń) mniej niż w roku po-
przednim i o 2424 urodzeń mniej niż w 2010 r.

Współczynnik urodzeń w 2015 r. wyniósł 9,2‰ 
(w kraju 9,6‰) i w stosunku do roku 2014 uległ 
zmniejszeniu o 0,2 p. prom. Zarówno w mia-
stach jak i na wsi na 1000 ludności przypadało  
9 urodzeń żywych. Najniższy współczynnik uro-
dzeń wystąpił w powiecie leskim i Przemyślu od-
powiednio 7,5 ‰ i 7,7‰, a najwyższy w powiecie 
łańcuckim 10,8‰ i Rzeszowie 10,2‰.



ZGONY
W 2015 r. zmarło 19419 osób, tj. o 1058 osób 

więcej niż w 2014 r. i o 1131 więcej niż w 2010 r.
Współczynnik umieralności w województwie 

podkarpackim wyniósł 9,1‰, co oznacza, że na 
1000 ludności przypadało 9,1 zgonów (dla Pol-
ski wskaźnik ten wyniósł 10,3‰). Liczba zgonów 
przypadająca na 1000 mieszkańców w miastach 
wyniosła 8,7, a na wsi – 9,4. Najniższy współczyn-
nik umieralności wystąpił w Rzeszowie (8,0‰)  
i powiecie ropczycko-sędziszowskim (8,2‰),  
a najwyższy w Przemyślu (11,4‰) i powiecie lu-
baczowskim (11,3‰). 

Wśród zmarłych przeważali mężczyźni, któ-
rzy w 2015 r. stanowili 51,7% (w 2014 – 52,2%). 
W 2015 r. zarejestrowano 80 zgonów niemowląt 
(dzieci poniżej 1 roku życia). Współczynnik zgo-
nów niemowląt (liczony na 1000 urodzeń żywych) 
przyjął wartość 4,1‰. 

MAŁŻEŃSTWA
W 2015 r. zawarto 10852 związki małżeńskie, 

tj. o 3,9% mniej niż w 2014 r. i o 17,9% mniej niż  
w 2010 r. Na 1000 ludności przypadało 5,1 nowo 
zawartych małżeństw (w kraju 4,9). Na wsi wskaź-
nik ten wyniósł 5,2‰, a w mieście 5,0‰.

ROZWODY I SEPARACJE
W 2015 r. rozwiodło się 2646 par małżeńskich, 

tj. o 324 więcej niż w roku poprzednim. W odnie-
sieniu do roku 2010 liczba ta była o 26,8% więk-
sza. 

Wskaźnik rozwodów, określany jako liczba roz-
-wodów przypadająca na 1000 ludności, zwiększył 
się z poziomu 1,09 w 2014 r. do 1,24 w 2015 r. i był 
najniższy w Polsce.

Najwyższy wskaźnik rozwodów odnotowano 
w województwie pomorskim – 2,05‰ (w kraju 
1,75‰). W miastach natężenie rozwodów było 
ponad 2-krotnie wyższe niż na wsi (odpowiednio: 
1,77‰ i 0,87‰).

W 2015 r. na 1000 nowo zawartych małżeństw 
przypadało ponad 244 rozwody, przy czym w mia-
stach – 353, a 169 na wsi. Dla porównania, w roku 
2010 na 1000 zawartych małżeństw przypadało 
158 rozwodów (240 w miastach i 98 na wsi).  

Najczęściej rozwodzili się małżonkowie, którzy 
w momencie wniesienia powództwa byli w wie-
ku 30-34 lata (około 22% wszystkich rozwodów), 

małżeństwa nie posiadające dzieci (1,1 tys. roz-
wodów, tj. 39,7%) oraz małżeństwa posiadające  
1 dziecko (1,0 tys. rozwodów, tj. 36,1%).

Średnia wieku (mediana) dla wstępujących  
w związek małżeński po raz pierwszy w 2015 
r. wyniosła: dla kobiet – 25,7 lat, dla mężczyzn 
– 27,8 lat. W 2015 r. wśród nowożeńców 88,7% 
stanowiły pary pierwsze, tj. panny z kawalerami 
(w kraju – 81,2%). 

Małżeństwa wyznaniowe stanowiły 73,2% 
wszystkich zawartych w 2015 r. małżeństw  
(w kraju – 62,2%), a w roku 2014 – 74,4%,  
w 2010 r. – 77,3%. Odsetek takich małżeństw jest 
wyższy na wsi (76,6%) niż w miastach (68,2%). 
Spośród 7944 małżeństw wyznaniowych, tylko 13 
nie było związkami zawartymi w kościele katolickim.  
W liczbie tej największy udział miały związki zawar-
te w polskim autokefalicznym kościele prawosław-
nym - 5 związków.
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Większość małżeństw została rozwiązana bez 
orzekania o winie (69,8%), a 20,3% rozwodów 
orzeczono z winy męża.

Najczęstsze przyczyny rozwodów to niezgod-
ność charakterów (35,4%), nadużywanie alkoholu 
w powiązaniu z nagannym stosunkiem do człon-
ków rodziny oraz niedochowanie wierności mał-
żeńskiej (po 7,9%).  

W 2015 r. sądy orzekły separację wobec 109 
małżeństw (o 6 więcej niż w 2014 r.), z cze-
go 56,9% przypadało na mieszkańców miast.  
W przeliczeniu na 100 tys. ludności liczba sepa-
racji wyniosła 5,1 (dla miast – 7,1 i 3,8 dla wsi).  
W kraju wskaźnik ten wyniósł 4,4.

MIGRACJE WEWNĘTRZNE 
Drugim, obok przyrostu naturalnego, czynni-

kiem mającym istotny wpływ na stan i strukturę 
zaludnienia  są migracje stałe ludności. W 2015 r. 
zameldowano na pobyt stały (w ruchu wewnętrz-
nym) 18 tys. osób, natomiast liczba osób wymel-
dowanych z pobytu stałego wyniosła 20,4 tys.
osób, zatem saldo migracji w ruchu wewnętrznym 
wynosiło -2,4 tys. osób. W ruchu migracyjnym  
w województwie podkarpackim przeważały ko-
biety. W 2015 r. zameldowano na pobyt stały 9,5 
tys. kobiet, co stanowiło 53,1% ogółu zameldo-
wań, wymeldowało się natomiast 10,9 tys. kobiet 
(53,4% ogółu wymeldowań). Najczęściej zmienia-
jącą miejsce swojego zameldowania była ludność 
w grupie wieku 25-29 lat. W 2015 r. 3,1 tys. osób,
w tym wieku, napłynęło do województwa podkar-
packiego, co stanowiło 17,4% ogółu przybyłych.

Odpływ migracyjny w tej grupie wiekowej wy-
niósł blisko 4,1 osób, tj. 20,1%.

W ogólnej liczbie migracji największy odsetek 
stanowią migracje wewnątrz województwa.

Migrujący do innej miejscowości w ramach wo-
jewództwa podkarpackiego stanowili 82,6% ogó-
łu migrantów. Ludność osiedlająca się na stałe 
  

w województwie podkarpackim, przybyła spo-
za województwa, pochodziła najczęściej z woje-
wództwa małopolskiego – 777 osób, lubelskiego 
– 568 osób i śląskiego - 445 osób.

Mieszkańcy województwa podkarpackiego 
chętnie migrują z miast na wieś i ta tendencja  
w ostatnich latach nasila się. W 2015 r. napływ 
migracyjny na wieś wyniósł 10,7 tys. osób, przy 
czym ponad 55% tych osób przybyło z miast. 
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