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Trwający proces starzenia się ludności będący wynikiem korzystnego zjawiska, jakim jest wydłużanie trwania życia i dalszego trwania życia jest
pogłębiany niskim poziomem dzietności.

chłopcy dziewczynki

Przeciętne trwanie życia noworodka urodzonego
w wybranych latach
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Współczynnik dzietności w województwie
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Gminy, w których odsetek ludności w wieku 65 lat i więcej przekracza 20%

*Prognoza ludności na lata 2014-2050 (2014), Główny Urząd Statystyczny, Warszawa

**Prognoza ludności gmin na lata 2017-2030 (2017), Główny Urząd Statystyczny, Warszawa

Mediana wieku ludności

Mediana wieku ludności (wiek środkowy) — parametr wyznaczający granicę wieku, którą połowa populacji już przekroczyła,
a druga połowa jeszcze nie osiągnęła.
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Starzenie się ludności to proces zwiększania się udziału
ludności w starszym wieku w ogólnej liczbie ludności.
Najczęściej – jako próg – przyjmuje się jednolicie
wiek 60 lub 65 lat, bądź wprowadza się odrębny próg
dla mężczyzn – wiek 65 lat, a dla kobiet – 60 lat.

Podwójne starzenie populacji

Wzrost liczby i udziału osób najstarszych, tj. w wieku 80 lat i więcej
w populacji osób w wieku 65 lat i więcej (65+=100).
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Udział osób w wieku 65 lat i więcej
w ogólnej liczbie ludności
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Indeks starości

Relacja pokoleniowa dziadków
i wnuczków, tj. liczba osób w wieku
65 lat i więcej przypadająca na
100 osób w wieku 0-14 lat.
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Współczynnik obciążenia demograficznego

Ludność w wieku nieprodukcyjnym
na 100 osób w wieku produkcyjnym.
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*Prognoza ludności na lata 2014-2050 (2014), Główny Urząd Statystyczny, Warszawa

Uniwersytety Trzeciego Wieku w roku
akademickim 2014/2015

88,6% 11,4%

Liczba UTW 55

Liczba słuchaczy ogółem 12373

Liczba wykładów i seminariów 3143

Liczba zajęć regularnych 6809

mężczyźnikobiety

Osoby w wieku powyżej 60 lat uczestniczące w działalności centrów kultury,
domów i ośrodków kultury, klubów i świetlic w 2017 r.

Członkowie grup
artystycznych

Członkowie kół,
klubów/sekcji

Absolwenci
kursów

16,6%
31,9% 22,2%

21104646 24784

Stosunek liczby kobiet w wieku 45-64 lat
do liczby osób w wieku 80 lat i więcej
w przeliczeniu na 100 osób.
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Współczynnik potencjału pielęgnacyjnego


