
 

 

INFORMACJA PRASOWA 

05.05.2020 r. Rośnie liczba osób w wieku poprodukcyjnym 
 

W województwie podkarpackim wzrasta liczba osób 
w wieku poprodukcyjnym. Jest to tendencja 
ogólnokrajowa. Maleje natomiast liczba osób w wieku 
produkcyjnym i przedprodukcyjnym. Jeszcze kilka lat 
temu osób w wieku do 17 lat było więcej niż osób 
starszych. Obecnie jest odwrotnie. 

Na Podkarpaciu na koniec 2019 roku było 386,3 tys. 
osób w wieku przedprodukcyjnym (0-17 lat). Liczba 

osób w wieku produkcyjnym (18-59 lat kobiety i 18-64 lata mężczyźni) wyniosła 1,3 mln, 
natomiast osób w wieku poprodukcyjnym (60 lat i więcej kobiety i 65 lat i więcej mężczyźni) 
było 433,7 tys. Warto również dodać, że liczba osób, które osiągnęły 100 lat i więcej po raz 
pierwszy przekroczyła dwieście osób (225). 

W województwie podkarpackim, podobnie jak i w Polsce, z roku na rok maleje liczba osób 
w wieku przedprodukcyjnym i produkcyjnym, rośnie z kolei liczba osób w wieku 
poprodukcyjnym. Na koniec grudnia 2019 roku osób w wieku przedprodukcyjnym było na 
Podkarpaciu o 1091 mniej niż rok wcześniej, a osób w wieku produkcyjnym o 12,2 tys. mniej. 
Osób w wieku poprodukcyjnym było natomiast na koniec 2019 roku o 11,4 tys. więcej 
w porównaniu z końcem 2018 roku. 

Warto zauważyć, że jeszcze na koniec 2015 roku osób w wieku przedprodukcyjnym było 
o 7,0 tys. więcej niż osób w wieku poprodukcyjnym. Cztery lata później liczba osób starszych 
przerosła o 47,4 tys. liczbę osób młodych.   

 

 

 

   

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 

Podkarpacki Ośrodek Badań Regionalnych 

tel.: 17 853 52 10, 17 853 52 19 

faks: 17 853 51 57 

e-mail: sekretariatusrze@stat.gov.pl 
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Wśród osób w wieku 100 i wię-
cej lat na Podkarpaciu było 
53 mężczyzn i 172 kobiety 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,7% 
Wzrost liczby ludności w wieku 
poprodukcyjnym w 2019 roku 
r/r 
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