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W 2010 r. seniorzy 
(powy¿ej 60 lat) stanowili 
25,2% ludnoœci £odzi.
I jest to najwy¿szy wskaŸnik 
na tle innych du¿ych miast 
w Polsce.
Dla województwa udzia³ ten 
ukszta³towa³ siê na poziomie
21,9% - najwy¿szy wskaŸnik 
wœród województw.

Na koniec roku 2010 r. 
£ódŸ zamieszkiwa³o
102,6 tys. osób w wieku 
przedprodukcyjnym, 
474,1 tys. w wieku 
produkcyjnym i 160,3 tys.  
w wieku poprodukcyjnym

WskaŸnik obci¹¿enia 
deograficznego jest to 
stosunek osób w wieku 
nieprodukcyjnym do liczby 
osób w wieku produkcyjnym.

W 2010 r. w £odzi na 100 osób 
w wieku produkcyjnym przypada³o 
blisko 56 osób w wieku nieprodu-
kcyjnym.

W £odzi przyrost naturalny 
jest najni¿szy spoœród innych 
du¿ych miast w Polsce 
i w 2010 r. wyniós³ 
minus 4,92.

Wiek przedprodukcyjny
kobiety i mê¿czyŸni: 17 lat 
i mniej.
Wiek produkcyjny
kobiety: 18-59 lat
mê¿czyŸni: 18-64 lata
Wiek poprodukcyjny
kobiety: 60 lat i wiêcej
mêzczyŸni: 65 lat i wiêcej

737,1 tys.

185,8 tys.

160,3 tys.

118,1 tys.

URZ¥D STATYSTYCZNY W £ODZI
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18,0 - 18,9
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20,0 - 20,9
21,0 i wiêcej

21,9%

Ludnoœæ wed³ug p³ci i wieku
w województwie ³ódzkim

(stan w dniu 31 XII 2010)
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Przyrost naturalny
(w ci¹gu roku 2010)



Kobiety na 100 mê¿czyzn
(stan w dniu 31 XII 2010)
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Migracje na pobyt sta³y
osób starszych (60 lat i wiêcej)

(w ciagu roku 2010)

Migracje wewnêtrzne Migracje zagraniczne

nap³yw

1153 osób
(9,5% nap³ywu ogó³em)

18 osób
(9,4% imigracji ogó³em)

1475 osób
(10,8% odp³ywu ogó³em)

20 osób
(6,7% emigracji ogó³em)

imigracjaodp³yw emigracja

pracuj¹cy

Aktywnoœæ ekonomiczna ludnoœci 
w wieku 50 lat i wiêcej 

w województwie ³ódzkim
(stan w dniu 31 XII 2010)

pracuj¹cy

29,6%68,1%

2,3%

bezrobotni

bierni zawodowo

Emeryci i œwiadczenia emerytalne brutto
 w województwie ³ódzkim

(w ci¹gu roku 2010)

a �ród³o danych ZUS. b �ród³o danych KRUS.

pozarolniczy system
a

ubezpieczeñ spo³ecznych brolnictwo indywidualne

Przeciêtna miesiêczna emerytura Przeciêtna miesiêczna emerytura

Przeciêtna liczba emerytów Przeciêtna liczba emerytów384,1 tys. 97,0 tys.

1581,99 z³ 967,41 z³

Ochrona zdrowia 
w województwie ³ódzkim

(w ci¹gu roku 2010)

Porady udzielone w POZ 
  osobom w wieku 65 lat i wiêcej

Porady lekarskie specjalistyczne udzielone
  osobom w wieku 65 lat i wiêcej

3 322,7 tys.

1 488,4 tys.

Przeciêtne dalsze trwanie ¿ycia 
dla osób w wieku 60 lat

(stan w dniu 31 XII 2010)
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Prawie 30% porad 
udzielonych w POZ 
w województwie ³ódzkim 
w 2010 r. zosta³o 
udzielonych osobom w wieku
powy¿ej 65 lat.

Przeciêtne dalsze trwanie 
¿ycia dla mieszkanców 
£odzi w wieku 60 lat i wiêcej
wynosi 22,8 lat dla kobiet 
i 17,5 roku dla mê¿czyzn. 
Co oznacza, ¿e ³odzianie 
¿yj¹ najkrócej z mieszkañ-
ców innych du¿ych miast 
Polski.

Pracuj¹cy w wieku 50 lat 
i wiêcej w województwie 
³ódzkim, wed³ug badania 
BAEL stanowili na koniec 
2010 r. 24,5% ogó³u 
pracuj¹cych, natomiast 
bezrobotni 18,8%.

Wed³ug badania BAEL 
wskaŸnik  zatrudnienia 
w województwie ³ódzkim 
wœród ludnoœci w wieku 
50 lat i wiêcej wyniós³ 
w 2010 r. 29,6%.

Wspó³czynnik feminizacji 
wœród ludnoœci powy¿ej 60 lat

(stan w dniu 31 XII 2010)
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Wed³ug stanu na koniec 2010 r. 
w £odzi na 100 mê¿czyzn 
przypada³o 120 kobiet, i jest to 
najwy¿szy wskaŸnik na tle innych 
du¿ych miast w Polsce.
Nadwy¿ka liczby kobiet wœród 
osób w wieku 60 lat i wiêcej 
by³a równie¿ najwy¿sza. 
Wspó³czynnik feminizacji 
wœród tej grupy wiekowej 
wyniós³ 175.
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