
 

 

INFORMACJA PRASOWA 

24.04.2019 r. Coraz starszy statystyczny mieszkaniec Podkarpacia 
 

Mediana wieku na Podkarpaciu była w 2018 roku 
jedną z najniższych wśród województw. Jednak biorąc 
pod uwagę okres 10 lat (2008-2018), wiek środkowy 
mieszkańców Podkarpacia wzrósł o kilka lat. 

W 2018 roku mediana*, czyli wiek środkowy 
mieszkańców województwa podkarpackiego wyniósł 
39,9 lat, co plasowało Podkarpacie na 4. miejscu 
wśród województw,pod względem najniższej mediany 
wieku.  

Wiek środkowy mężczyzn na Podkarpaciu wynosił 38,5 lat, a kobiet 41,4 lat. Mediana wieku na 
Podkarpaciu była niższa na wsi (38,9 lat) niż w miastach (41,3 lat). Biorąc pod uwagę powiaty, 
najniższą medianą wieku w 2018 roku mógł się pochwalić powiat ropczycko-sędziszowski – 
38,2 lat. Wiek środkowy mieszkańców Rzeszowa wynosił 38,9 lat i był najniższy ze wszystkich 
miast wojewódzkich.  

Mediana wieku ludności na Podkarpaciu cały czas się zwiększa. Oznacza to, że statystyczny 
mieszkaniec województwa jest coraz starszy. Dla przykładu w 2008 roku mediana na 
Podkarpaciu wynosiła 35,8 lat, w 2017 roku 39,5 lat, a w ub. roku 39,9 lat.  

 

*Mediana (wiek środkowy ludności)  -  wskazuje, w jakim wieku jest statystyczny mieszkaniec 
określonego terytorium. Parametr dzieli badaną populację na połowę i wskazuje wiek, który 
połowa tej populacji już przekroczyła, a druga połowa jeszcze nie osiągnęła. 

 

 

   

W przypadku korzystania z powyższego materiału prosimy o podanie źródła: 

Urząd Statystyczny w Rzeszowie 

 

 

Opracowanie merytoryczne: 

Podkarpacki Ośrodek Badań Regionalnych  
Marek Tomczyk 
Tel: 17 853 52 10, 17 853 52 19  wew. 219 

 

Osoba do kontaktu z mediami: 
Angelika Koprowicz 

Tel: 17 853 52 10, 17 853 52 19  wew. 219 
e-mail: a.koprowicz@stat.gov.pl 
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Wiek środkowy mieszkańców 
Polski w 2018 roku wynosił 
40,9 lat 4,1 lata

Wzrost mediany wieku miesz-
kańców Podkarpacia w 2018 
roku w porównaniu z 2008 ro-
kiem 


