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ludność w wieku 60 lat i więCej według 
grup wieku w 2017 r.

ludność w wieku poprodukCyjnym 
w % ludnośCi ogółem w 2017 r.

prognoza ludnośCi w wieku 
poprodukCyjnym w % ludnośCi ogółem

przeCiętna miesięCzna emerytura  
i renta brutto wypłaCana przez  

zakład ubezpieCzeń społeCznyCh
w 2017 r.

oChrona zdrowia osób w wieku 65 lat i więCej w 2017 r.

Lecznictwo 
uzdrowiskowe

ratownictwo 
medyczne

 Podstawowa  
oPieka medyczna

sPecjaListyczna 
oPieka medyczna

osoby powyżej 60 roku żyCia  
uCzestniCząCe w działalnośCi Centrów 

kultury, domów i ośrodków kultury,  
klubów i świetliC w 2017 r.

aktywność ekonomiCzna ludnośCi 
w wieku 55 lat i więCej w 2017 r.

(dane średnioroczne na podstawie bael)

przeCiętne dalsze trwanie żyCia osób 
w wieku 60 lat w 2017 r.

424 969
ogółem

244 994
kobiety

179 975
mężczyźni

21,2 %
ludności województwa zachodniopomorskiego 

stanowią osoby w wieku poprodukcyjnym
(kobiety w wieku 60 lat i więcej, mężczyźni 

w wieku 65 lat i więcej).

1995,19 zł
 

36,5 tys.
osób

liCzba osób w wieku 60 lat i więCej 
dane za 2017 r.
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dane dla województwa  
zaChodniopomorskiego 

dzieŃ BaBci
21 stycznia 

dzieŃ dziadka
22 stycznia   

104,5 tys. kuracjuszy
14,7 dnia - średni pobyt 

w uzdrowiskiu

77,1 tys. osób, którym udzielono 
pomocy medycznej

2812,4 tys. udzielonych porad 
lekarskich

62,6 tys. porad domowych

2542 członkowie grup artystycznych

8021 członkowie kół (klubów/sekcji)

597 absolwenci kursów

1693,2 tys. udzielonych 
porad lekarskich 

i stomatologicznych

opracowanie merytoryczne i skład komputerowy: zachodniopomorski ośrodek badań regionalnych
szczecin 2019

bierni zawodowo 

bezrobotni

pracujący
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