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INFORMACJA 

27.09.2019 r. Osoby starsze1 w województwie  
kujawsko-pomorskim w 2018 r.2 

W 2018 r. województwo kujawsko-pomorskie 
zamieszkiwało 2077,8 tys osób. Osoby w wieku 60 lat  
i więcej stanowiły 24,5% ogólnej liczby ludności,  
tj. o 0,7 p. proc. więcej niż w 2017 r. 

 

 

Województwo kujawsko-pomorskie należy do województw nieco młodszych niż ludność średnio 
w kraju. W 2018 r. mediana wieku mieszkańców wyniosła 40,8 lat, tj. o 0,1 roku mniej niż w Polsce. 

Biorąc pod uwagę lata 2010-2018 można zaobserwować zmianę struktury wieku ludności. 
Ubywa ludności w młodszych rocznikach wieku a przybywa w rocznikach starszych, co wska-
zuje na występujące zjawisko starzenia się ludności. Współczynnik starości demograficznej, 
wyrażony udziałem ludności w wieku 60 lat i więcej (osoby starsze) w ogólnej liczbie ludności 
w 2018 r. wyniósł 24,5% i zwiększył się w skali roku o 0,7 p. proc. Według prognoz jego war-
tość będzie wzrastała i w 2050 r. osoby starsze będą stanowiły 40,4% ogółu populacji.  
W 2018 r. osoby z najmłodszej grupy wiekowej, tj. dzieci w wieku poniżej 15 lat stanowiły 
15,1% ogółu ludności. 

 

Wykres 1. Ludność według płci i wieku w województwie kujawsko-pomorskim w 2018 r. 
Stan w dniu 31 XII 

 

Wśród osób starszych, tj. w wieku 60 lat i więcej największą grupę wiekową stanowią osoby  
w wieku 60-69 lat. W 2018 r. w województwie kujawsko-pomorskim udział tej grupy osób wy-
niósł 56,0% i w skali roku zmniejszył się o 0,7 p. proc. Natomiast zwiększył się w porównaniu  
z 2017 r. udział osób w wieku 70-79 lat, tj. z 26,8% do 27,7%. Populacja osób w tej grupie wie-
kowej zwiększyła się o 6,0%. 

                                                           
1 Osoby w wieku 60 lat i więcej. 
2 Dane na temat zgonów według przyczyn dotyczą 2017 r. 

Mediana wieku mieszkańców 
województwa kujawsko- 
-pomorskiego w 2018 r. wy-
niosła 41 lat 

 

W województwie zmniejsza się 
liczba osób młodych (0-14 
lat), zwiększa zaś liczba osób 
starszych 

 

24,5% 

Udział osób starszych w ludno-
ści ogółem w 2018 r. 

W województwie kujawsko- 
-pomorskim zwiększył się  
w skali roku o 0,9 p. proc. 
udział osób w wieku 70-79 lat  
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Jedną z miar analizy zaawansowania starzenia się ludności jest relacja osób sędziwych  
(w wieku 85 lat i więcej) do populacji osób starszych. W 2018 r. udział ten wyniósł 7,7% i w skali 
roku nieznacznie się zmniejszył (o 0,1 p. proc.).  

Pogorszenie proporcji między najmłodszymi a najstarszymi generacjami odzwierciedla wzrost 
wartości indeksu starości. Liczba osób w wieku 60 lat i więcej przypadająca na 100 dzieci  
(w wieku 0–14 lat) zwiększyła się z 158 w 2017 r. do 162 w 2018 r. (tyle samo co w kraju). 

 

Wykres 2. Struktura osób starszych według grup wieku w województwie kujawsko-pomorskim  
w 2018 r.  
Stan w dniu 31 XII 

 

Istotne znaczenie w analizie sytuacji osób starszych mają współczynniki określające poten-
cjał opiekuńczy, czyli potencjalne możliwości udzielenia wsparcia osobie starszej przez ro-
dzinę. W 2018 r. w województwie kujawsko-pomorskim przypadało 247 osób w wieku  
15-59 lat na 100 osób starszych (w Polsce – 242). Dla porównania wartość współczynnika po-
tencjalnego wsparcia w 2017 r. wyniosła 256 osób. Oznacza to, że zmniejszają się zasoby 
opieki nad osobami starszymi przez członków rodzin. 

Kolejny, tzw. współczynnik wsparcia międzypokoleniowego (nazywany również współczynni-
kiem wsparcia rodziców), wskazuje ile osób w wieku 85 lat i więcej przypada na 100 osób  
w wieku 50-59 lat. W 2018 r. w województwie kujawsko-pomorskim było to 15 osób na 100 
osób w wieku 50-59 lat (w 2017 r. 14 osób; w Polsce w 2018 r. 17 osób). Wraz ze wzrostem tego 
współczynnika maleją szanse na zapewnienie nieformalnej opieki najstarszym osobom. 

Potencjał opiekuńczy określa również współczynnik potencjału pielęgnacyjnego, będący 
uszczegółowieniem współczynnika wsparcia międzypokoleniowego. W 2018 r. w wojewódz-
twie kujawsko-pomorskim współczynnik ten wyniósł 244 kobiety w wieku 45-59 lat w przeli-
czeniu na 100 osób w wieku 80 lat i więcej (w 2017 r. wyniósł 250 osób, a w Polsce w 2018 r. 
221 osób). 

Wśród mieszkańców województwa w wieku 60 lat i więcej przeważały kobiety. W 2018 r. śred-
nio na 100 mężczyzn w wieku 60 lat i więcej przypadało 138 kobiet. Współczynnik feminizacji 
wzrastał w coraz starszych grupach wieku – wśród osób w wieku 85 lat i więcej na 100 mężczyzn 
przypadało średnio 265 kobiet. 

W 2018 r. w województwie kujawsko-pomorskim zarejestrowano 9230 zgonów osób starszych. 
Współczynnik zgonów wśród osób starszych wzrósł w skali roku i wyniósł 38,2 osoby na 1000 
ludności w wieku 60 lat i więcej. Wartości tego współczynnika rosły w coraz starszych grupach 
wiekowych. O ile wśród osób w wieku 60-64 lata notowano średnio 14,5 zgonów na 1000 lud-
ności w danej grupie wiekowej, to wśród osób powyżej 84 lat odnotowano 160,2 zgony na 
1000 osób w tym wieku. 

 

W 2018 r. o 4 osoby (do 162 
osób) zwiększyła się w skali 
roku liczba osób starszych 
przypadająca na 100 dzieci  
w wieku poniżej 15 roku życia  

W analizowanym roku pogor-
szyły się w porównaniu  
z 2017 r. współczynniki okre-
ślające potencjał opiekuńczy 
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Tablica 1. Współczynnik zgonów osób starszych w województwie kujawsko-pomorskim w 2018 r. 

PŁEĆ    

W wieku 60 lat i więcej 

Ogółem 

z ogółem 

60-64 lata 65-69 70-74 75-79 80-84 
85 lat  

i więcej 

na 1000 osób w danej grupie wiekowej 

Ogółem 38,2 14,5 20,6 29,4 45,3 72,7 160,2 

Mężczyźni 43,8 20,5 29,4 41,2 63,8 96,1 179,1 

Kobiety 34,1 9,1 13,6 20,9 34,0 61,0 153,1 

 

Najczęstszą przyczyną zgonów osób starszych są choroby i wady wrodzone układu krążenia. 
W 2017 r. zgony w wyniku tych chorób stanowiły 39,6% zgonów osób w wieku 60 lat i więcej 
(42,8% w 2016 r.). Drugą najczęstszą przyczyną zgonów były nowotwory (29,2% zgonów osób 
starszych). Te dwie przyczyny decydowały o 68,8% zgonów osób starszych. Z powodu chorób 
układu krążenia relatywnie częściej umierały kobiety niż mężczyźni (odpowiednio 43,4% 
i 35,5% zgonów każdej płci). Spośród kobiet w wieku powyżej 60 lat, które zmarły w wyniku 
chorób układu krążenia, 27,6% stanowiły osoby w wieku 85-89 lat. Natomiast nowotwory były 
częściej przyczyną zgonów mężczyzn niż kobiet (odpowiednio 32,6% i 26,1%). W grupie osób 
starszych 22,7% mężczyzn, którzy zmarli na nowotwór było w wieku 65-69 lat.  

Wyniki Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności wskazują, iż w województwie kujawsko- 
-pomorskim w 2018 r. większość osób starszych, bo 87,2%, pozostawała biernymi zawodowo. 
Udział kobiet biernych zawodowo wśród kobiet w wieku 60 lat i więcej był znacznie wyższy 
(93,7%) niż w przypadku mężczyzn. Mężczyźni bierni zawodowo stanowili 77,8% mężczyzn  
w wieku 60 lat i więcej. Innymi przyczynami nieposzukiwania pracy niż emerytura (87,0%) były 
choroby i niesprawność (7,9% osób biernych zawodowo w wieku 60 lat i więcej). 

 

Tablica 2. Aktywność ekonomiczna osób starszych w województwie kujawsko-pomorskim w 2018 r. 

U w a g a. W tabeli sumy składników mogą różnić się od wielkości „ogółem”, co jest wynikiem zaokrągleń dokonywanych przy uogólnia-

niu wyników badania. 

W 2018 r. spośród 63 tys. starszych osób aktywnych zawodowo większość stanowili mężczyźni 
(71,4%). Pracujących osób starszych było 62 tys., w tym 44 tys. to mężczyźni. W większości 
przypadków osoby pracujące to pracownicy najemni (66,1%). Znaczną część pracujących sta-
nowiły osoby starsze pracujące na własny rachunek (32,3%).  

Wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 60 lat i więcej informujący o udziale pracujących w ogólnej 
liczbie ludności w danej grupie wiekowej wyniósł w województwie kujawsko-pomorskim 12,6%. 
Wskaźnik ten był różny według płci. Dla mężczyzn wyniósł 21,3%, a dla kobiet tylko 6,3% (w skali 
roku odpowiednio wzrost o 0,9 p. proc. i spadek o 0,1 p. proc.). 

 

 

WYSZCZEGÓL-
NIENIE 

Osoby  
w wieku 60 

lat  
i więcej 

Aktywni zawodowo 
Bierni  

zawodowo 

Współczynnik 
aktywności 

ekonomicznej 

Wskaźnik  
zatrudnienia razem 

w tym  
pracujący 

w tysiącach w % 

Ogółem 493 63 62 430 12,8 12,6 

mężczyźni 207 45 44 161 21,7 21,3 

kobiety 286 18 18 268 6,3 6,3 

Miasta 322 43 43 279 13,4 13,4 

Wieś 171 20 20 151 11,7 11,7 

Najczęstszą przyczyną niepo-
szukiwania pracy przez osoby 
bierne zawodowo w wieku  
60 lat i więcej była emerytura 

 

W 2017 r. wśród osób star-
szych choroby układu krąże-
nia były najczęstszą przyczyną 
zgonów kobiet, zaś nowo-
twory – najczęstszą przyczyną 
zgonów mężczyzn 
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Kujawsko-Pomorski Ośrodek 
Badań Regionalnych 

tel.: (+48 52) 366 93 03 

faks: (+48 52) 366 93 56 

e-mail: kpobr@stat.gov.pl 

 www.bydgoszcz.stat.gov.pl 

 @BYDGOSZCZ_STAT 

 
@GlownyUrzadStatystyczny 

 

 

Opracowanie merytoryczne: 
Kujawsko-Pomorski Ośrodek 
Badań Regionalnych  
Tel: 52 366 93 03 

 

Rozpowszechnianie: 
Zespół do spraw obsługi mediów 
Tel: 52 366 93 49 
e-mail: media_USBDG@stat.gov.pl 

 

Powiązane opracowania 

Informacja o sytuacji osób starszych na podstawie badań Głównego Urzędu Statystycznego 

GUS/obszary tematyczne/osoby starsze 

Informacja o ludności w województwie kujawsko-pomorskim ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji osób starszych 

 

Temat dostępny w bazach danych 

Baza Demografia 

Bank Danych Lokalnych (BDL) 

 

Ważniejsze pojęcia dostępne w słowniku 

Starzenie się ludności 

Aktywność ekonomiczna 

 

mailto:kpobr@stat.gov.pl
mailto:media_USBDG@stat.gov.pl
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/osoby-starsze/osoby-starsze/informacja-o-sytuacji-osob-starszych-na-podstawie-badan-glownego-urzedu-statystycznego,1,2.html
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/osoby-starsze/
https://bydgoszcz.stat.gov.pl/opracowania-biezace/opracowania-sygnalne/inne-opracowania/informacja-o-ludnosci-w-wojewodztwie-kujawsko-pomorskim-ze-szczegolnym-uwzglednieniem-sytuacji-osob-starszych,18,1.html
http://demografia.stat.gov.pl/bazademografia/
https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start
http://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/3938,pojecie.html
http://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/2544,pojecie.html
http://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/2544,pojecie.html

