
wiek przedprodukcyjny - do 17 lat,

wiek produkcyjny - kobiety - 18-59 lat , mężczyźni - 18-64 lata,

wiek  poprodukcyjny - kobiety - 60 lat i więcej, mężczyźni - 65 lat i więcej.

Według stanu w dniu 31 XII 2014 r. województwo

świętokrzyskie zajmowało powierzchnię 11 711 km2

co stanowi 3,7% powierzchni kraju. Liczba ludności

zamieszkującej jego obszar wyniosła 1 263 176 osób,

tj. 3,3% ogółu ludności Polski.

Ludność według edukacyjnych grup wieku

ogółem miasta wieś

90
104

81

150
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134

mężczyźni kobiety

Relacja osób w wieku 65 lat i więcej do 100 osób 

w wieku 14 lat i mniej
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Wskaźniki obciążenia demograficznego 

ogółem miasta wieś
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ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym

ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym

ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym

Przyrost naturalny na 1000 ludności

Współczynnik feminizacji określający

wzajemne relacje między liczbą kobiet

i mężczyzn (liczba kobiet przypadająca

na 100 mężczyzn) przyjął w województwie

wartość 105, w miastach 110, a na wsi 101.

W województwie współczynnik przyrostu  

naturalnego osiągnął wartość minus  2,3‰.

W Polsce proces ubytku naturalnego ludności
kształtował się na poziomie 0,0‰.

   3- 6   lat    7-12   lat   13-15   lat   16-18   lat   19-24   lat

49 932

68 687

36 912
41 600

100 229

24 241

33 670

17 878
20 354

48 916

ogółem w tym kobiety

Gęstość zaludnienia na 1 km2 wyniosła 108 osób wobec

123 w kraju. W Polsce ponad 60% ludności

to osoby zamieszkujące miasta. W województwie

świętokrzyskim istnieje tendencja odwrotna, ponad 55%

osób to mieszkańcy wsi.
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