
 

 

INFORMACJA PRASOWA 

06.11.2020 r. Systematycznie wzrasta liczba osób starszych 
 

W województwie podkarpackim na koniec pierwszego 
półrocza 2020 roku, najliczniejszą grupę stanowiły 
osoby w wieku 35-39 lat. Biorąc pod uwagę 
ekonomiczne grupy wieku, można zauważyć, że stale 
zmniejsza się liczba osób w wieku przedprodukcyjnym 
i produkcyjnym, natomiast wzrasta w wieku 
poprodukcyjnym. 

Według stanu na dzień 30 czerwca 2020 roku 
naliczniejszą grupę wiekową na Podkarpaciu (okresy 
5-letnie) stanowiły osoby w wieku 35-39 lat – 174,2 tys. 

Jeżeli chodzi o pojedyncze roczniki najwięcej było 36- atków – 35,8 tys. osób. Najmniej liczną 
grupę stanowiły osoby w wieku 85 lat i więcej – 45,3 tys. osób. 

Analizując ludność Podkarpacia według ekonomicznych grup wieku, można zauważyć, że 
osób w wieku przedprodukcyjnym (0-17 lat) było 385,5 tys., w wieku produkcyjnym (18-59 lat 
kobiety i 18-64 lata mężczyźni) było 1301,4 tys., a w wieku poprodukcyjnym (60 lat i więcej 
kobiety i 65 lat i więcej mężczyźni)  - 439,0 tys. 

W województwie podkarpackim, podobnie jak i w innych województwach, systematycznie 
maleje liczba osób w wieku przedprodukcyjnym i produkcyjnym. Na koniec czerwca 
2020 roku, w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku osób w wieku 
przedprodukcyjnym było o 1,2 tys. mniej, a w wieku produkcyjnym o 11,6 tys. mniej. Wzrosła 
z kolei liczba osób w wieku poprodukcyjnym (o 11,3 tys.). Sama tylko liczba osób w wieku 
85 lat i więcej w omawianym okresie wzrosła o 1,7 tys. osób. 

    

 

 

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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W Polsce liczba osób w wieku 
poprodukcyjnym na koniec 
czerwca 2020 roku wzrosła 
o 2,4%, w porównaniu z koń-
cem czerwca 2019 roku 

2,6% 
Wzrost liczby osób w wieku po-
produkcyjnym na koniec 
czerwca br. w porównaniu 
z tym samym okresem 2019  
roku. 
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