
 

 

INFORMACJE PRASOWE 

 

Ludność Podkarpacia w 2021 roku 
 

Systematycznie zmniejsza się liczba ludności 
w województwie podkarpackim. Niższa liczba 
urodzeń oraz wzrost liczby zgonów, spowodowały 
ujemny przyrost naturalny. 

 

 

Ludność Podkarpacia w końcu grudnia 2021 roku liczyła 2,1 mln, w tym 1,1 mln kobiet. W ciągu 
ub. roku zawarto 9,3 tys. małżeństw. Zanotowano 17,9 tys. urodzeń, natomiast zgonów było 
26,5 tys. Przyrost naturalny był ujemny i wyniósł minus 4,1 na 1 tys. mieszkańców. 

W 2021 roku liczba ludności w województwie podkarpackim zmniejszyła się o 10,5 tys., 
w porównaniu z 2020 rokiem. Liczba urodzeń zmalała o 1,7 tys., wzrosła natomiast liczba 
zgonów o 2,4 tys. Zawarto o 1,3 tys. więcej małżeństw niż w 2020 roku. Ogólne saldo migracji 
stałej było ujemne i wyniosło minus 1,9 tys. 

Rzeszów blisko 200 tys. mieszkańców 

Na koniec 2021 roku liczba ludności Rzeszowa wyniosła 198,6 tys. W mieście w ciągu roku 
zawarto 929 małżeństw. Odnotowano 2,1 tys. urodzeń i 2,2 tys. zgonów. Rzeszów miał ujemny 
przyrost naturalny, który wyniósł minus 0,7 na 1 tys. mieszkańców. 

Liczba ludności w 2021 roku, w porównaniu z 2020 rokiem, wzrosła o 2,0 tys. Zawarto 
o 160 więcej małżeństw. Urodzeń było o 113 mniej, natomiast zgonów o 270 więcej. Ogólne 
saldo migracji stałej było dodatnie i wyniosło 1,3 tys. Większa liczba ludności wynika m.in. 
z przyłączenia Pogwizdowa Nowego 1 stycznia 2021 roku do Rzeszowa.  

  

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. 205 

Osoba do kontaktu z mediami: 

Angelika Koprowicz 

Tel.: 17 853 52 10, 17 853 52 19 
wew. 205 

Podkarpacki Ośrodek Badań Regionalnych 

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

e-mail: sekretariatusrze@stat.gov.pl 

rzeszow.stat.gov.pl 

@Rzeszow_STAT  

@USRzeszow  

 

 16,9% 
Wzrost liczby zawartych małżeństw 
na Podkarpaciu w 2021 roku, w po-
równaniu z 2020 rokiem 
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W 2021 roku przyrost natu-
ralny w Polsce wyniósł mi-
nus 4,9 na 1 tys. ludności 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://rzeszow.stat.gov.pl/
https://twitter.com/Rzeszow_STAT
https://www.facebook.com/USRzeszow/

