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Sytuacja demograficzna województwa lubuskiego
W województwie lubuskim od lat obserwowany jest proces jego wyludniania się.
Niekorzystne zmiany w liczbie ludności są przede wszystkim wynikiem zmniejszającego się
przyrostu naturalnego. W ostatnich latach widoczny jest już tylko ubytek naturalny. Drugim
znaczącym czynnikiem mającym wpływ na wyludnianie się województwa jest ujemne saldo
migracji. W województwie lubuskim niezmiennie utrzymuje się przewaga wymeldowań
ludności z pobytu stałego nad zameldowaniami na pobyt stały.
Bieżąca liczba urodzeń jest zależna od liczby kobiet w wieku prokreacyjnym (15–49
lat) oraz od jej struktury wg poszczególnych grup wiekowych. Na przestrzeni lat w
województwie lubuskim liczebność kobiet w wieku rozrodczym wyraźnie maleje. Kluczowym
czynnikiem wpływającym na liczbę i strukturę ludności są również urodzenia. Od 2011 r.
współczynnik dzietności w regionie oscyluje blisko progu skrajnie niskiej płodności, co
oznacza brak zastępowalności pokoleń.
Obok stopniowego zmniejszania się liczebności społeczeństwa województwa
lubuskiego, warto zwrócić uwagę na intensywny proces starzenia się ludności, przejawiający
się rosnącym udziałem ludności ze starszych grup wieku w populacji ogółem. Zmniejszył się
odsetek dzieci i młodzieży w społeczeństwie. Przewiduje się, że za niecałą dekadę osoby w
wieku 65 lat i więcej będą stanowiły prawie 1/5 populacji, z tej zbiorowości co czwarta osoba
będzie w wieku co najmniej 80 lat. W dalszym ciągu będzie niski udział dzieci i młodzieży.
Zmniejszy się również udział osób w wieku aktywności zawodowej. W efekcie, pogorszy się
relacja osób w wieku produkcyjnym do osób w wieku poprodukcyjnym.
Według wyników spisu w 2011 r. wśród ogółu ludności województwa lubuskiego liczba
osób niepełnosprawnych zmniejszyła się w porównaniu ze spisem przeprowadzonym w 2002
r. Odsetek osób niepełnosprawnych w województwie lubuskim był zdecydowanie wyższy od
średniego w kraju. W latach 2002-2011 oprócz zmian w liczebności ogółu niepełnosprawnych,
zmniejszyła się w sposób wyraźny zbiorowość osób niepełnosprawnych prawnie. Zwiększyła
się natomiast znacząco liczba osób niepełnosprawnych tylko biologicznie, tzn. nie
posiadających orzeczenia prawnego, natomiast odczuwających ograniczenia sprawności. W
2011 r. wśród ogółu zbiorowości niepełnosprawnych zarówno w miastach jak i na wsi nadal
przeważały kobiety.

