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Zielona Góra, dnia 7.10.2014 r. 

INFORMACJA PRASOWA 

 

Nowa prognoza ludności - demograficzna wizja województwa lubuskiego w 2050 roku: 

 

� przewiduje się dalszy, stopniowy ubytek liczby mieszkańców Polski, do poziomu około 34 mln osób 
oraz znaczące zmiany struktury ludności według wieku;  

 
� liczba ludności województwa lubuskiego w 2050 r. wyniesie niespełna 879 tys.; w porównaniu  

z rokiem bazowym 2013 oznacza to zmniejszenie o blisko 143 tys. osób, tj. o 14%; 
 
� liczba mieszkańców lubuskich miast zmniejszy się w tym czasie o 20,2%, przy spadku liczby 

mieszkańców wsi o 3,3%;  
 

� zapoczątkowany w 2013 r. ujemny przyrost naturalny (na poziomie minus 3 osoby na 10 tys. ludności) 
będzie pogłębiał się w kolejnych latach do poziomu minus 58 osób na 10 tys. ludności w 2050 r. 
 

� do roku 2050 oprócz ujemnego przyrostu naturalnego, będziemy obserwować dalsze niekorzystne 
zmiany w strukturze ludności według wieku; 

 
� w 2050 r. prawie 1/3 populacji będą stanowiły osoby w wieku 65 lat i więcej, a ich liczba wzrośnie  

w porównaniu z 2013 r. o 157,5 tys. (tj. podwoi się);  
 
� na 1 osobę w wieku poprodukcyjnym będą przypadały mniej niż 2 osoby w wieku produkcyjnym  

(w 2013 r. były to blisko 4 osoby); 
 
� przywiduje się zmniejszanie się liczebności kobiet w wieku rozrodczym, które w 2050 r. w będą 

stanowiły jedynie 58% stanu z 2013 r.; 
 

 

 

Więcej informacji znajdziecie Państwo w najnowszym opracowaniu GUS „Prognoza ludności na lata  

2014-2050” dostępnym na stronie internetowej: 

 

http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/prognoza-ludnosci/prognoza-ludnosci-na-lata-
2014-2050-opracowana-2014-r-,1,5.html  
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