
 

 

INFORMACJA PRASOWA 

08.11.2021 r. Wzrosła liczba dzieci w wieku 3-6 lat 
 

Na koniec czerwca 2021 roku, w porównaniu z tym 
samym okresem ub. roku, na Podkarpaciu zmniejszyła 
się ogólna liczba osób w wieku edukacyjnym (3-24 
lata). Optymistyczne jest jednak to, że grupa 
edukacyjna dzieci w wieku 3-6 lat była liczniejsza niż 
na koniec pierwszego półrocza 2020 roku. 

W województwie podkarpackim 30 czerwca 2021 roku 
ogólna liczba osób w wieku edukacyjnym (3-24 lata) 
wyniosła 487,9 tys. W grupie 3-6 lat dzieci było  

83,8 tys., w grupie 7-12 lat – 131,6 tys., w grupie 13-15 lat – 66,3 tys., w grupie 16-18 lat –  
63,5 tys. i w grupie 19-24 lata – 142,8 tys. 

W trzech grupach edukacyjnych (7-12 lat, 16-18 lat i 19-24 lata) liczba osób na koniec czerwca 
2021 roku była niższa w porównaniui z tym samym okresem ub. roku. I tak w grupie 7-12 lat 
było mniej osób o 2,6 tys., w grupie 16-18 lat mniej o 0,7 tys., w grupie 19-24 lata mniej 
o 4,6 tys. osób. 

Wzrosła natomiast liczba osób w grupie 3-6 lat (o 1,8 tys.) oraz w grupie 13-15 lat (o 1,9 tys.) 
Ogólna liczba osób w edukacyjnych grupach wieku na koniec pierwszego półrocza 2021 roku 
była nieco niższa niż na koniec czerwca 2020 roku (o 4,2 tys. osob). 

Na koniec pierwszego półrocza 2021 roku liczba kobiet w wieku rozrodczym (15-49 lat) na 
Podkarpaciu wyniosła 499,7 tys. i była niższa o 4,7 tys. w porównaniu z końcem czerwca 
2020 roku.    

 

 

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 ogólna liczba osób 
w edukacyjnych grupach wieku 
na koniec czerwca 2021 roku 
była o 0,4% niższa w porówna-
niu z tym samym okresem 
2020 roku  

2,2% 
Wzrost liczby dzieci w wieku  
3-6 lat na koniec czerwca br.  
w porównaniu z końcem 
czerwca 2020 roku 
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