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1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 
(Jolanta Ciba) 

Województwo podkarpackie to region położony w południowo-wschodniej Polsce. Od północy 
i zachodu graniczy z województwem małopolskim, świętokrzyskim i lubelskim; od południa ze 
Słowacją i od wschodu z Ukrainą. 

Pod względem administracyjnym województwo dzieli się na 25 powiatów, w tym 21 ziemskich 
i 4 grodzkie (miasta: Rzeszów, Przemyśl, Krosno i Tarnobrzeg) oraz 160 gmin. Stolicą województwa 
jest Rzeszów - centralny ośrodek akademicki, gospodarczy i kulturalny. 

Podkarpacie zajmuje obszar o powierzchni 17 846 km2 (5,7 % powierzchni kraju), który 
zamieszkuje 2 129,9 tys. mieszkańców (5,5 % mieszkańców Polski). Jest to obszar najmniej 
zurbanizowany w kraju (w miastach mieszka ok. 41 % ludności). Średnia gęstość zaludnienia wynosi 
119 osób na km2. 

Region obejmuje swoim zasięgiem 3 odrębne krainy fizjograficzne, znacząco zróżnicowane pod 
względem budowy geologicznej, ukształtowania terenu i środowiska przyrodniczego. W części 
północnej, obejmującej prawie połowę województwa, znajduje się Kotlina Sandomierska, pośrodku 
Pogórze Karpackie, na południu Beskidy, dzielące się na Beskid Niski i Bieszczady. Najbardziej na 
północny-wschód wysunięty skrawek województwa położony jest w obrębie Roztocza. 
 Podstawową sieć rzeczną tworzy Wisła oraz jej dwa duże dopływy karpackie: Wisłoka i San. 
Niewielki północno-wschodni fragment województwa to zlewnie Raty i Sołokii, dopływów Bugu. 
W województwie brak jest jezior, funkcjonują natomiast zbiorniki retencyjne – największy stanowi 
zbiornik Solina na Sanie. 

Województwo należy do najczystszych ekologicznie regionów Polski. Prawie 45 % powierzchni 
zajmują obszary prawnie chronione. Są wśród nich: 2 parki narodowe Magurski i Bieszczadzki, 94 
rezerwaty przyrody, 10 parków krajobrazowych, 13 obszarów chronionego krajobrazu, 28 stanowisk 
dokumentacyjnych, 361 użytków ekologicznych, 9 zespołów przyrodniczo- krajobrazowych  oraz 1 411 
pomników przyrody. Znajduje się tutaj również 8 obszarów specjalnej ochrony ptaków (w tym cztery 
obszary położone na terenie dwóch województw) oraz 17 obszarów ochrony siedlisk. 

Ogólna lesistość województwa wynosi 37,8 % i jest wyższa od średniej krajowej o 8,5 %. Lasy 
w regionie zajmują powierzchnię ponad 680 tys. ha. Największe kompleksy leśne znajdują się 
w Kotlinie Sandomierskiej (Puszcza Sandomierska i Puszcza Solska), w Beskidzie Niskim, 
Bieszczadach, a także na Roztoczu.  
 Województwo jest regionem rolniczo-przemysłowym. W strukturze przemysłu dominuje przemysł 
lotniczy, elektromaszynowy, chemiczny i spożywczy. Ważną rolę odgrywają także: przemysł szklarski, 
materiałów budowlanych, drzewny oraz lekki. Wykorzystują one różnorodne zasoby surowcowe 
regionu: gazu ziemnego, ropy naftowej, wapieni, gipsu i kruszyw naturalnych. Bogate zasoby wód 
leczniczych wykorzystywane są w czterech uzdrowiskach: Iwoniczu Zdroju, Rymanowie Zdroju, 
Polańczyku Zdroju i Horyńcu Zdroju. 

W województwie funkcjonują dwie specjalne strefy ekonomiczne: Tarnobrzeska Specjalna 
Strefa Ekonomiczna „Euro-Park Wisłosan” oraz Specjalna Strefa Ekonomiczna „Euro-Park” Mielec. 
Atutem województwa podkarpackiego jest zlokalizowanie na jego obszarze centrum polskiego 
przemysłu lotniczego funkcjonującego pod nazwą „Dolina Lotnicza”. 

W regionie gospodarstwa rolne charakteryzują się dużym rozdrobnieniem agrarnym. 
W strukturze gospodarstw rolnych dominują gospodarstwa o powierzchni użytków rolnych 2-5 ha 
(45,4 %). Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym wynosi 4,56 ha, przy 
średniej krajowej 10,38 ha. 

Podkarpacie ze względu na swoją przyrodniczą i społeczną specyfikę stanowi dobre miejsce do 
rozwoju rolnictwa ekologicznego, bez stosowania nawozów sztucznych i chemicznych środków 
ochrony roślin. Na koniec 2012 r. funkcjonowało blisko 600 gospodarstw agroturystycznych, 
współpracujących z Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Boguchwale, natomiast ponad 2 tysiące 
producentów prowadziło działalność w zakresie ekologicznej uprawy roślin i utrzymania zwierząt. 

Istotnym problemem w województwie jest bezrobocie. Na koniec 2012 r. stopa bezrobocia 
rejestrowanego wyniosła 16,3 %, przy średniej krajowej wynoszącej 13,4 %. Najwyższą stopę 
bezrobocia odnotowano w powiecie niżańskim (24,7 %) i brzozowskim (24,2 %), zaś najniższą 
w Krośnie (8,3 %) i Rzeszowie (8,2 %). W województwie występuje także większe niż w innych 
regionach kraju bezrobocie ukryte, które dotyczy głównie terenów wiejskich lub obszarów 
o nieznacznym stopniu zurbanizowanych. 




