
 

 

INFORMACJA PRASOWA 

22.10.2021 r. Zmniejszyła się liczba mieszkańców Podkarpacia 
 

Na koniec pierwszego półrocza br. województwo 
podkarpackie liczyło mniej ludności niż na koniec 
czerwca 2020 roku. Mniej było urodzeń, natomiast 
znacznie wzrosła liczba zgonów. 

Na koniec czerwca 2021 roku Podkarpacie liczyło 2 mln 
116 tys. mieszkańców. Na wsi mieszkało 58,5% 
mieszkańców województwa podkarpackiego. Kobiet 
było o 4,3% więcej niż mężczyzn.  

W okresie pierwszych 6 miesięcy br. na Podkarpaciu 
zawarto 3,1 tys. małżeństw oraz zanotowano 9,0 tys. urodzeń żywych. Zgonów natomiast było 
14,0 tys. Przyrost naturalny wyniósł minus 4,3 na 1 tys. mieszkańców i był najniższy od 
momentu utworzenia województwa podkarpackiego w 1999 roku (reforma administracyjna). 

Na koniec czerwca 2021 roku, w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku, liczba 
ludności zmniejszyła się o 10,3 tys. osób. W I półroczu br. zawarto wiecej o 1,2 tys. małżeństw, 
w porównaniu z pierwszym półroczem 2020 roku. Mniej było urodzeń (o 0,8 tys.), natomiast 
wzrosła liczba zgonów (o 3,5 tys.).      

Rzeszów ciągle zwiększa liczbę ludności 

Na koniec pierwszego półrocza 2021 roku, stolica województwa podkarpackiego liczyła 
198,5 tys. mieszkańców. Było to o 1,7 tys. osób więcej niż na koniec czerwca 2020 roku 
(1 stycznia 2020 roku do Rzeszowa przyłączono miejscowość Pogwizdów Nowy). W ciągu 
pierwszych 6 miesięcy br. w Rzeszowie zawarto 323 małżeństwa, zanotowano 1,1 tys. urodzeń 
i 1,2 tys. zgonów. Rzeszów po raz pierwszy zanotował ujemny przyrost naturalny (- 1,1 na 1 tys. 
mieszkańców). Dodatnie natomiast było ogólne saldo migracji stałej.   

 

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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W Polsce w I półroczu br. przy-
rost naturalny wyniósł minus 
5,5 na 1 tys. ludności 

34,6% 
Wzrost liczby zgonów na Pod-
karpaciu na koniec I półrocza 
br. w porównaniu z końcem I 
półrocza 2020 roku 
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