
Dzień Babci i Dziadka
województwo lubuskie

Struktura ludności według biologicznych grup wieku

Struktura kobiet i mężczyzn w wieku 60 lat i więcej według grup wieku w 2018 r. 

Indeks starości

   W 2018 r. co szósta osoba 

w województwie była w wieku 65 lat 

i więcej, podczas gdy w 1998 r. co 

dziesiąta. Jednocześnie odsetek 

„dziadków” (16,5%) w ogólnej liczbie 

ludności był większy niż odsetek 

„wnuków” (15,3%).

        Wśród osób w wieku 
powyżej 60 roku życia 
najliczniejszą grupę stanowiły 
osoby 60-64 letnie – 31,7% 
(kobiety – 28,9% i mężczyźni – 
35,4%), a najmniej liczną 
osoby w wieku 85 lat i więcej 
– 7,2% (kobiety – 9,3% i 
mężczyźni – 4,4%).

W ciągu dwóch dekad indeks starości 

w województwie – liczba „dziadków” (osoby 

w wieku 65 lat i więcej) przypadających na 100 

„wnuków” (osoby do 15 roku życia) – zwiększył 

się dwukrotnie.

Od 1998 r. aktywność zawodowa osób 

w wieku 50 lat i więcej wzrosła w porównaniu 

z aktywnością zawodową osób w wieku 15-24 

lata. W 2018 r. aktywna zawodowo była częściej 

niż co trzecia osoba w obu grupach wieku 

(ok. 34%).

Większość osób 

w starszym wieku 

mieszka w miastach.

1998

a2018

Ludność w wieku:

Ludność w wieku:

Ludność 
w wieku:

0 - 14 lat

1998 2005 2010 2015 2016 2017 2018

15 - 64 lata 65 lat i więcej

a Stan w dniu 30 VI.

21,1% 68,5% 10,4%

15,3% 68,2% 16,5%

Ludność w wieku 60 lat i więcej 
według miejsca zamieszkania w 2018 r. 

(stan w dniu 30 VI)

(stan w dniu 30 VI)

(dane średnioroczne)

Kobiety Mężczyźni

Wieś

30,5%

21 i 22 stycznia 2019 r.

Miasta

69,5%

49

71

76

98
102 106 108

60-64 lata 65-69 70-74

15-24 lata

50 lat i więcej

75-79 80-84 85 lat i więcej

28,9%

25,8% 15,4%
10,9%

9,7%

9,3%

35,4%

29,3%
16,0%

8,7%

6,2%

4,4%

1998 2005 2010 2015 2016 2017 2018

40

35

30

25

20

15

10

5

0

Współczynnik aktywności zawodowej 

zielonagora.stat.gov.pl @ZielonaGoraSTAT


