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

Ludność według cech społecznych 

Struktura ludności według stanu cywilnego uwarunkowana jest wieloma czynnikami demo-
graficznymi, m.in. liczbą osób w poszczególnych grupach wieku, liczbą małżeństw i rozwodów, 
liczbą zgonów itp. 

Wstępne wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 pokazały struk-
turę populacji województwa podkarpackiego pod względem stanu cywilnego bardzo zbliżoną 
do uzyskanej w spisie z 2011 r. W dalszym ciągu najbardziej liczną grupę stanowiły osoby po-
zostające w związku małżeńskim – 57,0% osób w wieku 15 lat i więcej (w Polsce 54,0%), dla 
porównania w 2011 r. – 57,1%. Kolejną grupą byli kawalerowie i panny stanowiący 29,4% bada-
nej populacji, w kraju – 29,1% (w 2011 r. – 30,5%). Strukturę dopełniają osoby owdowiałe sta-
nowiące 8,0% (w spisie z 2011 r – 8,7%) oraz osoby rozwiedzione, których udział wzrósł  
z 2,8% w 2011 r. do 5,0% w 2021 r. (w Polsce udział wzrósł z 5,0% w 2011 r. do 7,6% w 2021 r.)  

Według wstępnych danych spisu 2021 r. ponad 34% mężczyzn w wieku 15 lat i więcej stanowili 
kawalerowie, podczas gdy odsetek panien nie przekroczył 25% omawianej populacji.  
W przypadku osób pozostających w związkach małżeńskich odsetek żonatych mężczyzn był 
nieco większy (57,5%) w porównaniu z zamężnymi kobietami (56,4%). Odsetek wdów był pra-
wie 5-krotnie wyższy (13,0%) w porównaniu z odsetkiem wdowców (2,6%), co wynika z wyższej 
umieralności mężczyzn, która – w konsekwencji – powoduje częstsze owdowienia kobiet. Roz-
wiedzione kobiety stanowiły 5,5% kobiet w wieku 15 lat i więcej, a rozwiedzeni mężczyźni 
4,6% mężczyzn w wieku 15 lat i więcej. 

Struktura ludności Podkarpacia według stanu cywilnego jest zróżnicowana w zależności od 
miejsca zamieszkania osób. Zarówno na wsi, jak i w mieście największą grupę stanowiły 
osoby pozostające w związkach małżeńskich. Kobiety zamężne na wsi stanowiły 58,3% i było 
to o 4,4 p.proc. więcej niż w miastach, natomiast żonatych mężczyzn na wsi było 57,9% – o 1,0 
p.proc. więcej niż w mieście. Kawalerowie na wsi stanowili 35,6% ogółu mężczyzn mieszkają-
cych na wsi (w miastach – 33,3%). Panien na wsi było 24,1%, o 1,0 p.proc. mniej niż w mieście. 

 42,2% 
Wzrost liczby ludności z wykształ-
ceniem wyższym w porównaniu  
z wynikami NSP 2011 
 

 1,7% 
Spadek liczby ludności w wieku  
13 lat i więcej w porównaniu z wy-
nikami NSP 2011 
 

Od 2011 r. liczba osób rozwie-
dzionych wzrosła o 78,7% 
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Zdecydowanie więcej osób rozwiedzionych mieszkało w miastach, do których należało 7,2% 
osób w wieku 15 lat i więcej (mężczyźni stanowili 6,3% rozwiedzionych w miastach, a kobiety – 
8,1%); na wsi ich udział wyniósł 3,5% wśród kobiet i 3,4% wśród mężczyzn.  

Tablica 1. Ludność w wieku 15 lat i więcej według stanu cywilnego (stan w dniu 31 marca) 

Wyszczególnienie 
2011 2021 

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

Ogółem 1 784,0 100,0 1 761,2 100,0  98,7 
Kawalerowie, panny 544,9 30,5 518,3 29,4 95,1 
Żonaci, zamężne 1 017,8 57,1 1 003,1 57,0 98,6 
Wdowcy, wdowy 155,1 8,7 140,6 8,0 90,7 
Rozwiedzeni, rozwiedzione 49,6 2,8 88,7 5,0 178,7 
Nieustalony 16,6 0,9 10,5 0,6 63,4 

 

Wykres 1. Ludność w wieku 15 lat i więcej według stanu cywilnego i płci w miastach i na wsi  
                   w 2021 r. (stan w dniu 31 marca) 
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Mapa 1. Ludność w wieku 15 lat i więcej według stanu cywilnego w 2021 r.  
               (stan w dniu 31 marca) 

Tablica 2. Ludność według kraju urodzenia (stan w dniu 31 marca) 

Kraj urodzenia 
2011 2021 

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

Ogółem 2 127,3 100,0  2 093,4 100,0 98,4 

Polska 2 097,7 98,6 2 044,7 97,7 97,5 

Inny kraj 28,8 1,4 47,9 2,3 166,6 

Nieustalony 0,8 0,0 0,8 0,0 101,3 

Tablica 3. Ludność według miejsca urodzenia i płci w 2021 r. (stan w dniu 31 marca) 

Wyszczególnienie 
Urodzeni w Polsce Urodzeni za granicą 

w tys. w % w tys. w % 

Ogółem 2 044,7 100,0 47,9 100,0 

Mężczyźni 1 001,4 49,0 23,0 48,0 

Kobiety 1 043,3 51,0 24,9 52,0 

Wstępne wyniki Narodowego Spisu Ludności i Mieszkań 2021 wykazały, że 97,7% (2044,7 tys.) 
mieszkańców województwa podkarpackiego wskazało Polskę jako kraj swego urodzenia,  
a 2,3% (47,9 tys.) urodziło się poza granicami Polski. Dla 0,8 tys. ludności miejsce urodzenia 
nie zostało ustalone. Dla porównania w 2011 r. Polskę jako miejsce urodzenia wskazało 98,6% 
(2097,7 tys.) ludności. Wśród osób urodzonych za granicą przeważały kobiety – 52,0%, a ich 
odsetek w tej grupie jest większy niż wśród urodzonych w Polsce – 51,0%.  
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W spisie 2021 r. odnotowano wzrost liczby osób urodzonych za granicą o ponad 19 tys.  
w stosunku do spisu z 2011 r., kiedy liczba ta wynosiła 28,8 tys. 

Charakterystyka osób z niepełnosprawnością 

W 2021 r. liczba osób z niepełnosprawnością w województwie podkarpackim wynosiła  

316,5 tys. osób, co stanowiło 15,1% ludności województwa oraz 5,8% ogółu osób z niepełno-

sprawnością w kraju. Zbiorowość osób z niepełnosprawnością w 2021 r. była o 26,8% większa 

od tej ze spisu w 2011 r. Spośród osób z niepełnosprawnością przeważały kobiety, które sta-
nowiły 53,8% ogółu grupy (w 2011 r. – 52,8%). Osób niepełnosprawnych prawnie, tzn. posiada-

jących orzeczenie o niepełnosprawności, było w 2021 r. w województwie podkarpackim  

206,4 tys. (65,2% ogółu osób z niepełnosprawnością), natomiast biologicznie 110,1 tys. W sto-

sunku do 2011 r. liczba osób niepełnosprawnych prawnie zwiększyła się o 51,7 tys. osób,  
tj. o 33,4%, natomiast zbiorowość osób niepełnosprawnych biologicznie zwiększyła się  

o 15,3 tys. osób, tj. o 16,1%.  

Tablica 4. Osoby niepełnosprawne według płci i kategorii niepełnosprawności  
                   (stan w dniu 31 marca) 

Wyszczególnienie 
2011 2021 2011=100 

w tys. % 

Osoby niepełnosprawne ogółem 249,5 316,5 126,8 

Kobiety  131,7 170,2 129,2 

Mężczyźni  117,8 146,2 124,1 

   według kategorii niepełnosprawności       

Niepełnosprawne prawnie  154,7 206,4 133,4 

Kobiety 74,4 105,0 141,1 

Mężczyźni 80,3 101,4 126,3 

Niepełnosprawne biologicznie 94,8 110,1 116,1 

Kobiety 57,3 65,2 113,8 

Mężczyźni 37,6 44,9 119,4 

Liczba niepełnosprawnych na 1000 ludności 117,3 151,2 . 

Ludność według poziomu wykształcenia 

Wstępne wyniki spisu powszechnego 2021 wykazują wzrost poziomu wykształcenia ludności 
województwa podkarpackiego w stosunku do spisu 2011, co jest jednym z czynników rozwoju 
społeczeństwa w województwie. Według wyników spisu 2021 odsetek osób o wykształceniu 
wyższym w województwie wyniósł 21,0% (w kraju 23,2%) i w porównaniu z 2011 r. zwiększył się 
o 6,4 p.proc. W 2021 r. osoby z wykształceniem średnim i policealnym zajmują najwyższą po-
zycję w strukturze ludności województwa według poziomu wykształcenia. Odsetek takich 
osób kształtował się w 2021 r. na poziomie – 33,5% (w 2011 r. – 30,1%), w kraju wartości te 
kształtowały się odpowiednio 32,4% i 31,4%. Liczebność tej grupy w województwie podkar-
packim zwiększyła się o 51,0 tys. w porównaniu z wynikami poprzedniego spisu. W omawia-
nym okresie liczba osób o wykształceniu średnim zawodowym wzrosła o ponad 50 tys.  
(o 16,1%), natomiast zmalała liczba osób, które posiadały ukończoną szkołę średnią ogólno-
kształcącą – spadek o ponad 10 tys. (tj. o 5,4%). Wykształcenie zasadnicze zawodowe nadal 
zajmuje znaczące miejsce w strukturze według poziomu wykształcenia w województwie, jed-
nakże w 2021 r. udział osób o tym poziomie wykształcenia w stosunku do wyników uzyska-
nych w spisie w 2011 r. obniżył się o 0,8 p.proc. i wyniósł 20,9% (w kraju 19,6%). W 2021 r.  
48,2 tys. osób posiadało wykształcenie gimnazjalne, co stanowiło 2,7% (w kraju 2,8%) wśród 
ogółu ludności w wieku 13 lat i więcej. Liczba osób, które nie ukończyły szkoły podstawowej 
stanowiła podobnie jak w kraju 2,9%.  

 

Wzrosła liczba osób z wykształ-
ceniem wyższym na wsi o 66,8% 
w stosunku do wyników NSP 
2011 
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Tablica 5. Ludność w wieku 13 lat i więcej według poziomu wykształcenia  
                   (stan w dniu 31 marca)  

Wyszczególnienie 
2011 2021 

w tys. 2011=100 

Ogółem 1 835,8 1 805,1 98,3 
w tym:    

Wyższe a   268,7 378,2 140,8 
Średnie b  553,0 604,0 109,2 
   w tym:    

średnie zawodowe 316,1 367,0 116,1 
Zasadnicze zawodowe/branżowe 398,8 377,0 94,5 
Gimnazjalne  101,9 48,2 47,3 
Podstawowe ukończone 348,3 212,6 61,0 
Podstawowe nieukończone i bez 
wykształcenia szkolnego 

23,9 52,6 220,1 

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

Wśród osób w wieku 13 lat i więcej 8,2% mężczyzn posiada wykształcenie wyższe, natomiast 
kobiet 12,7% (w Polsce 9,1% i 14,0%). Wykształceniem średnim i policealnym legitymuje się 
15,7% mężczyzn i 17,8% kobiet, w kraju odpowiednio 15,0% i 17,4%. Ludność w miastach jest 
bardziej wykształcona niż na wsi. Wśród osób z wykształceniem wyższym 56,0% mieszka  
w miastach, a 44,0% na wsi. Zarówno w 2011 r. , jak i 2021 r. przeważającym poziomem wy-
kształcenia ludności zarówno miejskiej jak i wiejskiej było wykształcenie średnie (łącznie  
z policealnym) – w miastach 36,0% w 2011 r. oraz 35,4% w 2021 r., na wsi 25,9% w 2011 r.  
i 32,1% w 2021 r. 

Tablica 6. Ludność w wieku 13 lat i więcej według poziomu wykształcenia i płci w 2021 r.        
                   (stan w dniu 31 marca ) 

Wyszczególnienie 
Mężczyźni Kobiety 

w tys. 

Ogółem 876,9 928,3 

w tym:   

Wyższe a 148,4 229,8 

Średnie b 283,5 320,5 

Zasadnicze zawodowe/branżowe 232,5 144,5 

Gimnazjalne 27,6 20,6 

Podstawowe ukończone 92,9 119,7 
Podstawowe nieukończone i bez 
wykształcenia szkolnego 26,1 26,5 

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

W 2021 r. największe różnice w poszczególnych powiatach zaobserwować można wśród osób 
posiadających wykształcenie wyższe. Największy udział osób o tym poziomie wykształcenia 
odnotowano w miastach na prawach powiatu (od 40,1% w Rzeszowie do 25,5% w Tarno-
brzegu). Najmniejszy odsetek wystąpił w powiecie kolbuszowskim (15,2%). Istotne różnice 
można także zauważyć, analizując w poszczególnych powiatach udział osób z wykształceniem 
zasadniczym zawodowym. Najwyższy odsetek osób z tym poziomem wykształcenia odnoto-
wano w powiecie strzyżowskim (25,5%), najniższy natomiast w Rzeszowie – 10,1%. Najmniejsze 
zróżnicowanie w poszczególnych powiatach zaobserwować można wśród osób posiadających 
wykształcenie gimnazjalne oraz średnie, które oscylowały wokół średniej wojewódzkiej. 
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Mapa 2. Poziom wykształcenia ludności w wieku 13 lat i więcej w 2021 r.  
                (stan w dniu 31 marca) 

Gospodarstwa domowe 

W województwie podkarpackim według wstępnych danych Narodowego Spisu Powszechnego 
Ludności i Mieszkań 2021 było 600,4 tys. gospodarstw domowych, tj. o 48,3 tys. (o 7,4%) mniej 
niż w 2011 r. W gospodarstwach tych mieszkało 98,8% ogółu ludności województwa (w Polsce 
98,6%). Liczba gospodarstw domowych w podkarpackich miastach wyniosła 290,8 tys. i stano-
wiła 48,4% ogółu gospodarstw w województwie; na wsi wyniosła 309,6 tys., stanowiąc 51,6% 
gospodarstw. W porównaniu z danymi dla kraju, gdzie liczba gospodarstw domowych w mia-
stach jest ponad dwa razy większa niż na wsi, województwo podkarpackie prezentuje się jako 
obszar o zdecydowanie niższym poziomie urbanizacji.  

Wielkość gospodarstw domowych – mierzona średnią liczbą osób w gospodarstwie zwięk-
szyła się w stosunku do poprzedniego spisu. W 2011 r. gospodarstwo domowe tworzyło śred-
nio 3,3 osób, natomiast w 2021 r. – 3,4 osoby i było to więcej niż przeciętnie w kraju, gdzie go-
spodarstwo tworzyły średnio 3,0 osoby. W miastach przeciętnie na jedno gospodarstwo do-
mowe przypadało 2,9 osób, podczas gdy na wsi 3,9 osoby (w Polsce odpowiednio 2,7 i 3,7 
osoby). 

W strukturze gospodarstw domowych w porównaniu z 2011 r. nastąpiło zmniejszenie odsetka 
gospodarstw jedno-, dwu- i trzyosobowych (odpowiednio o 2,4, 1,1 i 0,1 p.proc.), Zwiększył się 
natomiast odsetek gospodarstw cztero- i pięcioosobowych (o 1,1 i 2,4 p.proc.). 
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Wykres 2. Gospodarstwa domowe według liczby osób w 2021 r. (stan w dniu 31 marca) 

 

Cudzoziemcy w województwie 

W 2021 r. w województwie podkarpackim było 25,0 tys. cudzoziemców. Stanowili oni 1,7% 
wszystkich cudzoziemców w Polsce. Najwięcej, bo aż 77,2% (19,3 tys.) cudzoziemców to osoby  
z krajów Europy nienależących do Unii Europejskiej. Z krajów Unii Europejskiej przybyło 
10,8% cudzoziemców, z Azji 8,0%, a z Ameryki Północnej i Środkowej 2,0%. 

Wśród ludności napływowej przeważali mężczyźni. Stanowili oni ponad 64% (16,1 tys.) wszyst-
kich cudzoziemców. Większość przybyłych na Podkarpacie cudzoziemców była w wieku  
20–39 lat i wynosili oni 45,6% ogółu tej populacji. 
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