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starszymi

➢ Model opieki nad osobami starszymi w Polsce 
(familizm pozbawiony wsparcia)



Zmiany struktury wieku ludności w Polsce 

Grupy wieku 2010 2020 

Ludność ogółem  38,530 (mln) 100% 38,265 100% 

Wiek przedprodukcyjny (0-17) 7,243 18,8 6,964 18,2 

Wiek produkcyjny  (18-59/64) 24,831 64,4 22,768 59,5 

Wiek poprodukcyjny (60/65+) 6,456 16,8 8,533 22,3 

*Ludność według stanu na 31.12. 

E.Kowalczyk, Zmiany w stanie i 
strukturze ludności Polski w 
latach 2010 – 2019, w: Problemy 
rozwoju demograficznego Polski 
w ujęciu regionalnym, Rządowa 
Rada Ludnościowa -GUS, 
Warszawa2021, s. 8 – 96. 

Udział osób w wieku 60/65 + 
2020: 
miasta – 25%, wieś – 19%
łódzkie – 25%;    małopolskie, 
pomorskie, podkarpackie i 
wielkopolskie – 21%  



Zmiany liczby ludności Polski i jej struktury według wieku (w mln), 2000-2050 
(EUROPOP2019), scenariusz podstawowy 

15-64 lata
2020    25,2 mln 
2050    19,7 mln

Liczba ludności 
2020    37,9 mln 
2050 34,1 mln
0-14
2020    5,9 mln 
2050    4,2 mln
65+
2020    6,9 mln 
2050 10,3 mln
80+ 
2020 1,9 mln
2050    3,3 mln

• Przyśpieszenie procesu starzenia- wzrost liczby osób w wieku 65+ o 3,4 mln, z

18,2% ogółu ludności do 30,2%

• Podwójne starzenie - wzrost liczby osób w wieku 80+ o 1,4 mln, z 5% ogółu ludności

do 9,7%



Zmiana liczby ludności w latach 2019-2050wg struktury wieku

Współczynniki zależności między grupami wieku, 2020-2050, 
EUROPOP2019

Struktury rodzin i gospodarstw 
domowych:
osoby w wieku 15 i więcej lat według 
składu gospodarstwa domowego oraz 
według płci i wieku, 2020 (LFS, 
Eurostat)



Stan zdrowia i opieka

SHARE:  
Pokolenia 50+ 
w Polsce 
i Europie

Odsetek osób w wieku 65+ z przynajmniej jednym ograniczeniem ADL/IADL według rodzaju opieki 

A.Abramowska-
Kmon, Trends
in home and 
nursing care in 
Europe, 2019
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