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Opracowanie sygnalne 

Sytuacja osób starszych  

w województwie kujawsko-pomorskim  

 

 W końcu 2013 r. osoby w wieku 65 lat i więcej stanowiły 14,1% populacji województwa 

kujawsko-pomorskiego liczącej 2092,6 tys. osób. Według prognoz demograficznych GUS w 2050 r. 

osoby starsze w województwie będą stanowiły 32,8% populacji. 

 

Wyk. 1. Ludność w wieku 65 lat i więcej według grup wieku i płci w 2013 r. 

 

 

 

W 2013 r. w województwie kujawsko-pomorskim : 

 większość populacji w starszym wieku stanowiły kobiety (61,5%); na 100 mężczyzn 

przypadało wówczas ponad 159 kobiet; 

 w miastach ludność w starszym wieku stanowiła 15,4% populacji, na terenach wiejskich 

12,0%; 

 w województwie kujawsko-pomorskim przeciętne dalsze trwanie życia dla osób w wieku  

65 lat wynosiło 19,4 lata dla kobiet i 15,1 lat dla mężczyzn. 

Według danych ze spisu NSP 2011 w województwie: 

 największy udział w ogólnej liczbie ludności starszej stanowiły osoby pozostające w związku 

małżeńskim (50,1%) oraz osoby owdowiałe (42,8%) ; 

 najliczniej reprezentowaną zbiorowością wśród osób w wieku 65 lat i więcej były osoby 

legitymujące się wykształceniem podstawowym, stanowiły one 46,9% ogółu populacji w tym 

wieku; 

 współczynnik aktywności zawodowej w grupie osób 65+ wynosił 3,5 i był znacznie wyższy 

wśród mężczyzn (6,4%) niż wśród kobiet (1,8%); 

 udział osób starszych, dla których głównym źródłem utrzymania była emerytura w ogólnej 

liczbie osób starszych wynosił 85,5%; renciści stanowili 9,3%, zaś na utrzymaniu pozostawało 

1,8% osób starszych. Z pracy utrzymywało się zaledwie 1,2% osób w wieku 65 lat i więcej; 
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 udział gospodarstw domowych z osobami starszymi w ogólnej liczbie gospodarstw 

domowych wynosił 28,9%. Spośród nich prawie ¾ stanowiły gospodarstwa z 1 osobą w wieku 

65 lat i więcej.  

 
 

Wyk. 2. Ludność w 2013 r. oraz prognozowane zmiany liczby ludności w 2050 r.  
według województw 

 

 

 Zgodnie z prognozą GUS w województwie kujawsko-pomorskim do 2050 r. przewiduje się 

wzrost liczby ludności w wieku 65 lat i więcej o 100,2% (w odniesieniu do stanu z 2013 r.). Według 

prognozy demograficznej GUS w 2050 r. osoby starsze będą stanowiły 32,8% populacji, tj. o 18,7  

p. proc. więcej niż w 2013 r. 

 
 

Opracowanie merytoryczne:  
Kujawsko-Pomorski Ośrodek Badań Regionalnych 
tel. 52 36 69 303  
e-mail: kobr@stat.gov.pl 

Rozpowszechnianie:  
Karolina Hunker  
tel. 52 36 69 349  
e-mail: k.hunker@stat.gov.pl 
 

Więcej informacji znajdą Państwo w opracowaniu sygnalnym Urzędu pn.:  

Sytuacja demograficzno-społeczna osób starszych w województwie kujawsko-pomorskim 
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