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15% otek  czyytteellnniików dolnoślląąsskkich bbiibbliote

ą osoby ppuubblliicznych (65,5  ttyyss.)) stannoowwią os
powyyżżeejj cia60 roku życia aa. 

PPoozzziiioomm czytelnictwa mierzony liczbą , mier
liotekach publicznych, cczzyytteellników ww bbibliote

sza sięzwiększa się wśród aktywnie 
pożyczających użytkowników powyżej wypożyczaj

60 roku życia, podczas gdy 60 zmniejsza się
wśród ogółu czytelników 

w województwie.


PPrrzeciętne miiesięcznee wydatki na 1 osobę
ww gospodarsstwach ddoomowych emerytów

kształttuują się naa poziomie 1345 zł
(wobec 11222 zł dlla ogółu gospodaarstw 

doommowych ww województwiee) a. 
 Osobbaa będąca nna emeryturze mmiiesięczniee 

wwyydaje średdnnio 125 zł na zdroowwie, ł 77000 zzł
na rekreaaccjję i kulturę i 2 zł nnaa edukacjjęę.

26%
TYWNIE OCENIA   

w226% emerytów ocenia swoją  oc
kosytuację maatteerialnnąą jjako bardzo dobrąb

lub rraaczej dobrą aa.

Co czwarta specjalistyycczna lekaarrska 
poradaa opieki zdrowottnnej udzieellana jest 

ossobom w wieku 6655 lat i więcej d.
38% porad rehhabilitacyyjjnych 

(2314 tys. porad) uddzzielanychh jest osobomm 
starszym ww tym wiieeku d.


Na Dolnymm Śląsku mmieszka 295 osób 

w wieku 1000 lat i więcej, w tymm 
67 mężczzyyzn i 228 kobiet. 

Większośćć zz nich (22211 osób) 
żyje w mmiastach cc.


26% miieeszkańcóww DDolnego  Śląska (7742 tys.) 

stanowiiąą osoby w wwieku 60 lat i więcej c.
Liczba osóóbb starszychh z roku na rok jesst 

wwiększa. Proggnnozy pokkaazują, że w 2030 r.
w wwoj. dolnośląsskim zammiieszkiwać będziee 

30% ossóób starszzyych.

26% osób powyżej 60 roku życi(4540 osób) jest członkiem gruartystycznych pprowadzonych przinssttyyttuuccjje kkultury (centra kulturyy, ddommyy 
i ośrodki kultury, kluby, świetlice) a. 

W skaallii rrookkuu lliicczzbbaa oossóóbb ssttaarrsszyych 
ww grupach artystycznych zwiększyła 

się o 200 osób.


35%% oossóóbb ppowyyżejj 6600 rrookkuu żżycia

pełni funkcję rodziny zastępczej c.
W porównaniu do 2010 r. liczba 

rodzin zastępczych prowadzonych 
przez osoby starsze 

zwiększyła się o 471.

2245 zł
PRZECIĘT
EME

Osobyoby ppoobbiierajjąąccee emeryturyy wwyypłacane 
przezrzez ZUUSS otrzzyymują przecięęttnnie 2244,63 zł b. 
WW rreellacji ddoo 2010 r. wc yyssookość wypłacanego 

śśwwiadczenia wzrosła o ok. 35%.

a Dane za 2017 r.   b Dane Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za I półrocze 2018 r.   c Stan w dniu 31 XII 2017 r.      
d Dane Ministerstwa Zdrowia, MSWiA, MON oraz GUS za 2017 r.

na temat osób starszych z województwa dolnośląskiego

10 
faktów

PrPrzecciięętne ddllaasze trwaniiee żżyycia 
60-la-latków wynoossi dla mężczyzznn 

18,9 roku, au, a ddllaa kobiett – 22233,99 roku a. 
W stosunku ku do 119995 r. oozznnacza 

to wydłużenie przecrzeciętnego trwaniiaa 
życia mężczyzn i kobiekobiet ww ttyym 

wieku o ok. 3,5 roku.ku
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