
Dzień babci 21 stycznia, Dzień dziadka 22 stycznia  – opis alternatywny. 

Infografika przedstawia charakterystykę ludności w wieku 60 lat i więcej oraz sytuację ekonomiczną 
gospodarstw domowych emerytów i rencistów. Źródłem danych są wyniki Narodowego Spisu 
Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 oraz badanie budżetów gospodarstw domowych.  

Tytuł infografiki: Dzień babci 21 stycznia, Dzień dziadka 22 stycznia. Województwo lubuskie 2021 r. 

W lewym górnym rogu strony znajduje się logotyp Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze.  Przedstawia 
dwa okręgi nachodzące na siebie pionowo. Na dole strony znajduje się adres strony internetowej Urzędu 
https://zielonagora.stat.gov.pl oraz konta Twitter @ZielonaGoraSTAT i Facebook @UStatZielonaGora. 

W górnej części infografiki po lewej stronie umieszczono informacje dotyczące udziału ludności w wieku 
60 lat i więcej w ogólnej liczbie ludności województwa, który w 2021 r. wyniósł 26,1%. Pozostałe osoby w 
wieku 59 lat i mniej stanowiły 73,9% mieszkańców województwa. Liczba ludności ogółem w województwie 
wyniosła 985487. 

Po prawej stronie przedstawiono liczbę ludności w wieku 60 lat i więcej według grup wieku i płci. 

w 2021 r. w wieku 60-64 lat było 33328 mężczyzn i 37275 kobiet, 

w wieku 65-69 lat 31314 mężczyzn i 38245 kobiet, 

w wieku 70-74 lat 23741 mężczyzn i 31501 kobiet, 

w wieku 75-79 lat było 9678 mężczyzn i 15353 kobiety, 

w wieku 80 lat i więcej 10622 mężczyzn i 26034 kobiety. 

Niżej znajduje się współczynnik feminizacji (liczba kobiet na 100 mężczyzn), który ogółem wyniósł 106, a w 
grupie osób w wieku 60 lat i więcej – 137. Obok przedstawiono indeks starości, czyli liczbę osób w wieku 
65 lat i więcej przypadającą na liczbę osób w wieku 0-14 lat z uwzględnieniem płci. W 2021 r. 150 babć 
przypadało na sto wnuczek i 97 dziadków na stu wnuków, a w 2020 r. odpowiednio 145 i 93. 

Poniżej przedstawiono oczekiwaną długość życia w zdrowiu osób w wieku 60 lat i więcej z uwzględnieniem 
płci:  

- w 2020 r. oczekiwana długość życia w zdrowiu mężczyzn w wieku 60 lat i więcej wynosiła 10,2 roku, a 
kobiet – 12,1 roku, 

- 2021 r. dla mężczyzn – 10 lat, a dla kobiet – 11,9 roku. 

W lewej dolnej części strony znajdują się dane dotyczące świadczeń emerytalnych i rentowych brutto. 
Przeciętna miesięczna emerytura wyniosła:  

- w 2020 r. - 2297,82 zł. a w 2021 r. - 2466,05 zł. 

Przeciętna miesięczna renta wyniosła: 

- w 2020 r. - 1976,14 zł. a w 2021 r. - 2074,70 zł. 

W prawej dolnej części strony przedstawiono informację nt. udziału gospodarstw domowych emerytów i 
rencistów wyposażonych w niektóre przedmioty trwałego użytkowania w ogólnej liczbie gospodarstw tego 
typu w 2021 r. oraz zmianę udziału w porównaniu z 2020 r.:  

- w 2021 r. smartfon posiadało 53,1% gospodarstw, tj. o 7,6 punktu procentowego więcej niż w 2020 r., 

- w 2021 r. kuchenkę mikrofalową posiadało 53,9% gospodarstw, tj. o 2,9 punktu procentowego więcej niż 
w 2020 r., 

- w 2021 r. rower posiadało 55,9% gospodarstw, tj. o 11,4 punktu procentowego więcej niż w 2020 r., 

- w 2021 r. urządzenie z dostępem do Internetu (np. komputer, laptop, tablet, telewizor, smartfon) 
posiadało 59% gospodarstw, tj. o 2,1 punktu procentowego więcej niż w 2020 r., 

- w 2021 r. samochód osobowy posiadało 45,8% gospodarstw, tj. o 4,9 punktu procentowego więcej niż w 
2020 r., 

- w 2021 r. zmywarkę do naczyń posiadało 30,1% gospodarstw, tj. o 4,6 punktu procentowego więcej niż w 
2020 r. 


