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Międzynarodowy Dzień Osób StarszychMiędzynarodowy Dzień Osób Starszych
● W końcu 2015 r. zbiorowość osób w wieku 65 lat i więcej liczyła  470,6 tys. osób (w tym 55,9 tys. osób w wieku  

85 lat i więcej). ● W ostatnich trzech latach, odmiennie niż w latach wcześniejszych, wśród mieszkańców odnotowano wię-
cej osób starszych niż dzieci  w wieku 0-14 lat. ● W ogólnej liczbie ludności udział osób w wieku 65 lat i więcej kształtował 
się na poziomie 16,2% (w kraju 15,8%).  ● Prognozuje się, iż w okresie 2015-2030 nastąpi wzrost liczebności tej grupy miesz-
kańców  i w 2030 r. w ogólnej liczbie ludności osoby w wieku 65 lat i więcej stanowić będą 24,4%. 

Odsetek ludności w wieku 65 lat i więcej

● Wśród populacji w starszym wieku (65+) zdecydowaną większość stanowią kobiety, na 100 mężczyzn przypadało ich 161.

● W 2015 r. 60-letni mężczyzna miał przed sobą średnio jeszcze 19 lat życia, a kobieta  w tym wieku – średnio 24 lata. 

● W 2014 r. większość osób starszych oceniało swoje zdrowie jako takie sobie oraz złe;  kobiety gorzej oceniały  swoje zdro-
wie niż mężczyźni – wśród 70-latków 27% mężczyzn oceniło swoje zdrowie jako bardzo dobre i dobre, natomiast wśród 
kobiet odsetek stanowił 21% .

w krajach Unii Europejskiej (28) w 2015 r. 
Stan w dniu 01. 01. 

15,0% i mniej 15,1 - 17,0 17,1 - 19,0 19,1 - 21,0 powyżej 21,0%
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w Polsce według województw w 2015  r. 
Stan w dniu 31. 12. 

w woj.dolnośląskim według powiatów w 2015 r. 
Stan w dniu 31. 12. 

Nikt nie jest tak stary, aby nie wierzył, 
że można żyć jeszcze parę lat dłużej.    

Cyceron

w woj. dolnośląskim na tle regionów  
Unii Europejskiej (28) w 2015 r. 
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