
G£ÓWNY URZ¥D STATYSTYCZNY

Europejski Rok
i

Aktywnoœci Osób Starszych
Solidarnoœci Miêdzypokoleniowej 2012

JAK SIÊ ¯YJE OSOBOM 
STARSZYM W POLSCE?

 1 Podane przedzia³y wiekowe dotycz¹ œredniej wyliczonej na podstawie odpowiedzi respondentów z 27 pañstw Unii Europejskiej. 
W przypadku odpowiedzi udzielonych przez respondentów z Polski œrednia wartoœæ wynios³a odpowiednio: 63 i 39 lat. 
Zob.: Eurobarometr 76.2. Wyniki dla Polski. 

Prezentujemy Pañstwu zestawienie wybranych informacji na temat jakoœci ¿ycia i aktywnoœci 
osób starszych w Polsce. G³ówny Urz¹d Statystyczny wpisuje siê w ten sposób w obchody 
Europejskiego Roku Aktywnoœci Osób Starszych i Solidarnoœci Miêdzypokoleniowej, og³oszonego przez 
Komisjê Europejsk¹. Przedstawione dane maj¹ za zadanie przybli¿yæ obraz aktywnoœci osób starszych 
w Polsce (m.in. na rynku pracy oraz w wolontariacie), jak równie¿ opisywaæ ich kontakty spo³eczne, 
zagro¿enie ubóstwem, styl ¿ycia, w³¹czenie cyfrowe oraz zadowolenie z ¿ycia. 

Na potrzeby niniejszego folderu za osoby starsze uznaliœmy te, które ukoñczy³y 65 rok ¿ycia, 
natomiast ilekroæ w komentarzach do danych mowa o osobach m³odych, dotyczy to osób poni¿ej 40 roku 
¿ycia. Wybór taki jest oparty na wynikach sonda¿u Eurobarometru, w którym respondenci uznali, ¿e jako 

1starsze postrzegane s¹ osoby w wieku 64 lat i wiêcej, a jako m³ode  te, które nie ukoñczy³y 42 roku ¿ycia .
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Prezentowane dane zosta³y opracowane na podstawie reprezentacyjnego badania 

spójnoœci spo³ecznej przeprowadzonego przez G³ówny Urz¹d Statystyczny w lutym i marcu 

2011 roku. Kompleksowy charakter badania pozwala nie tylko na pokazanie ró¿nych 

wymiarów jakoœci ¿ycia w Polsce (w wymiarze obiektywnym i subiektywnym), ale tak¿e 

na dokonywanie pog³êbionych analiz spo³ecznych.

Badanie by³o realizowane technik¹ bezpoœredniego wywiadu z respondentem. 

Jednostkê badania stanowi³o gospodarstwo domowe i jedna wylosowana osoba w wieku 

16 lat i wiêcej, bêd¹ca cz³onkiem danego gospodarstwa. Udzia³ w badaniu wziê³o 

14,9 tys. gospodarstw domowych, a odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu 

indywidualnym udzieli³o 13,3 tys. osób. 
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PRACA I ZAANGA¯OWANIE SPO£ECZNE

Odsetek osób w wieku 65 lat i wiêcej, które uzna³y siê przede wszystkim za pracuj¹ce by³ znikomy 

(ok. 3,5%). Czêœciej pracowali mê¿czyŸni (ok. 6%) ni¿ kobiety (ok. 2%). Zdecydowana wiêkszoœæ osób starszych 

deklaruj¹cych wykonywanie pracy zarobkowej by³a jednoczeœnie na emeryturze.  Nieco wy¿szy by³ odsetek 

pracuj¹cych osób  w wieku 60 lat i wiêcej (ok. 8,5%), przy czym emeryturê pobiera³a mniej wiêcej po³owa spoœród 

zatrudnionych. Pracowa³o  ok. 14% mê¿czyzn nale¿¹cych do tej grupy wiekowej i ok. 5% kobiet.

W WIEKU 60 LAT I WIÊCEJ W WIEKU 65 LAT I WIÊCEJ

CZY OSOBY STARSZE BY£Y AKTYWNE NA RYNKU PRACY?

DEKLAROWANY STATUS OSÓB STARSZYCH NA RYNKU PRACY

w % osób

najemnie, na w³asny rachunek, w firmie rodzinnej itp.

emeryci

pozostali

 z tego:

0,8%

3,5%

96,5%91,4%

4,1% 4,3%

8,6%

0,2%

2,7%

Niepracuj¹cy

Pracuj¹cy

CZY OSOBY STARSZE NALE¯A£Y DO ORGANIZACJI (NP. POZARZ¥DOWYCH, 

O CHARAKTERZE RELIGIJNYM, POLITYCZNYM, ZAWODOWYM, SPÓ£DZIELNI I INNYCH) 

B¥D� PRACOWA£Y BEZP£ATNIE NA ICH RZECZ?

PRZYNALE¯NOŒÆ DO ORGANIZACJI

w % osób w wieku 65 i wiêcej lat

a

a  Organizacje pozarz¹dowe; Koœcio³y, wspólnoty i organizacje religijne; zwi¹zki zawodowe (w tym zwi¹zki rolnicze), rady pracowników, 
samorz¹dy za³ogi, pracownicze kasy zapomogowo-po¿yczkowe; partie polityczne; organizacje samorz¹du gospodarczego i zawodowego; 
spó³dzielnie; wspólnoty mieszkaniowe; inicjatywy bêd¹ce czêœci¹ dzia³alnoœci placówek samorz¹dowych lub rz¹dowych.
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62,9%

38,6%

37,1%
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BEZP£ATNA PRACA W RAMACH ORGANIZACJI

w % osób w wieku 65 i wiêcej lat

a
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a Organizacje pozarz¹dowe; Koœcio³y, wspólnoty i organizacje religijne; zwi¹zki zawodowe (w tym zwi¹zki rolnicze), rady 
pracowników, samorz¹dy za³ogi, pracownicze kasy zapomogowo-po¿yczkowe; partie polityczne; organizacje samorz¹du gospodarczego 
i zawodowego; spó³dzielnie; wspólnoty mieszkaniowe; inicjatywy bêd¹ce czêœci¹ dzia³alnoœci placówek samorz¹dowych lub rz¹dowych.

Swój wolny czas na bezp³atn¹ pracê w ró¿nych organizacjach poœwiêca³a mniej wiêcej co pi¹ta osoba 

starsza – najwiêcej w ramach Koœcio³ów, wspólnot, organizacji religijnych lub placówek przez nie prowadzonych 

(ok. 11%), ale popularne by³o równie¿ anga¿owanie siê w dzia³alnoœæ organizacji pozarz¹dowych o charakterze 

œwieckim (ok. 6%). W pozosta³ych rodzajach organizacji starsi wolontariusze pracowali rzadziej, podobnie 

jak i m³odsi. 

Aktywnoœæ osób starszych by³a zatem stosunkowo du¿a i tylko nieznacznie ni¿sza ni¿ w skali ca³ego 

spo³eczeñstwa. Poziom zaanga¿owania w bezp³atn¹ pracê na rzecz poszczególnych rodzajów organizacji 

w du¿ym stopniu odzwierciedla³ deklarowan¹ przynale¿noœæ do nich – osoby starsze nieznacznie czêœciej ni¿ 

pozosta³e anga¿owa³y siê w bezp³atn¹ pracê na rzecz organizacji o charakterze religijnym, natomiast rzadziej 

– na rzecz œwieckich organizacji pozarz¹dowych. Wiêkszoœæ wolontariuszy pracowa³a regularnie, co najmniej 

raz na trzy miesi¹ce, dla przynajmniej jednego rodzaju organizacji. Czêœciej pracê bezp³atn¹ wykonywali starsi 

mê¿czyŸni ni¿ kobiety, za wyj¹tkiem pracy na rzecz organizacji o charakterze religijnym oraz w ramach instytucji 

sektora publicznego.

RELACJE Z INNYMI LUD�MI I POCZUCIE BEZPIECZEÑSTWA

Relacje miêdzyludzkie  stanowi¹ jeden z najwa¿niejszych czynników wp³ywaj¹cych na jakoœæ ¿ycia. 

Sk³adaj¹ siê na nie zarówno kontakty rodzinne, jak i relacje z przyjació³mi, znajomymi, s¹siadami. Posiadanie 

w swym otoczeniu osoby spoza najbli¿szej rodziny, o której mo¿na mówiæ jak o przyjacielu deklarowa³o nieco 

ponad  60% osób starszych. W podobnym stopniu  dotyczy³o to  kobiet, jak i mê¿czyzn.
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Poziom przynale¿noœci osób starszych do organizacji by³ podobny jak w skali ca³ego spo³eczeñstwa. 

Nieco czêœciej przynale¿eli do organizacji starsi mê¿czyŸni ni¿ kobiety, przy czym nieco wiêkszy odsetek kobiet 

nale¿a³ do organizacji o charakterze religijnym, a mê¿czyŸni znacznie czêœciej ni¿ kobiety deklarowali 

przynale¿noœæ do œwieckich organizacji pozarz¹dowych, a nieco czêœciej – do spó³dzielni. 

Seniorzy zdecydowanie najczêœciej nale¿eli do Koœcio³ów, wspólnot i organizacji o charakterze religijnym 

(niespe³na 1/4 osób starszych, tj. wiêcej ni¿ w pozosta³ych grupach wiekowych). Po kilka procent osób w wieku 

65 lat i wiêcej nale¿a³o natomiast do pozarz¹dowych organizacji œwieckich (wynik poni¿ej œredniej), spó³dzielni 

oraz wspólnot mieszkaniowych (poziom zbli¿ony do œredniej). 



CZY OSOBY STARSZE MIA£Y PRZYJACIÓ£?

CZY POZA NAJBLI¯SZ¥ RODZIN¥ OSOBY STARSZE MIA£Y KOGOŒ, O KIM MOG£Y POWIEDZIEÆ, 

¯E BY£ ICH PRZYJACIELEM NAWET, JEŒLI NIE WIDYWA£Y SIÊ CZÊSTO?

w % osób w wieku 65 lat i wiêcej
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38,8%
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Osoby starsze staraj¹  siê utrzymywaæ regularne kontakty (osobiste lub na odleg³oœæ - telefonicznie, 

listownie, przez Internet) z osobami spoza gospodarstwa domowego. Najczêœciej s¹ to kontakty z dzieæmi, 

wnukami i prawnukami. Dotyczy³o  to ponad 80%  osób w wieku 65 lat i wiêcej. Nieco rzadziej kontaktowano siê 

z dalsz¹ rodzin¹.  Zdecydowana wiêkszoœæ osób starszych zna³a osobiœcie przynajmniej niektórych s¹siadów. 

W wiêkszoœci realizowane by³o tak zwane „s¹siedztwo ceremonialne” polegaj¹ce na wymianie pozdrowieñ 

i krótkich niezobowi¹zuj¹cych rozmowach. Jednak ponad po³owa  osób starszych (nieca³e 57%), przynajmniej 

z jednym gospodarstwem z s¹siedztwa,  œwiadczy³a sobie drobne przys³ugi lub utrzymywa³a kontakty 

o charakterze towarzyskim, przyjacielskim. Nieco mniej osób (ok. 47%) – kontaktowa³o siê natomiast regularnie 

z innymi  znajomymi i przyjació³mi. 

CZY OSOBY STARSZE UTRZYMYWAÙY REGULARNE KONTAKTY 
Z RODZINÀ I ZNAJOMYMI SPOZA GOSPODARSTWA DOMOWEGO?

REGULARNE KONTAKTY OSOBISTE (PRZYNAJMNIEJ KILKA RAZY W ROKU) 
LUB NA ODLEG£OŒÆ, NP. TELEFONICZNIE, LISTOWNIE, PRZEZ INTERNET 

(PRZYNAJMNIEJ RAZ W MIESI¥CU)

w % osób w wieku 65 lat i wiêcej

84,6%
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a  W przypadku sàsiadów pod uwagæ zostaùo wziæte bywanie u siebie na imieninach, uroczystoúciach rodzinnych, spædzanie razem czasu 
wolnego lub úwiadczenie sobie drobnych przysùug.



Na ogó³, w obliczu k³opotów zwi¹zanych np. z krótkotrwa³¹ chorob¹, potrzeb¹ zrobienia w tym czasie 

drobnych zakupów, osoby starsze mog¹ liczyæ na wsparcie innych. W razie potrzeby o pomoc zwrócono by siê 

przede wszystkim do najbli¿szych cz³onków rodziny - ma³¿onka lub dzieci (³¹cznie  - ok. 83%). Co jedenasta 

osoba starsza poprosi³aby o pomoc dalsz¹ rodzinê, a co dwudziesta pi¹ta - s¹siada. Zupe³nie bezradna w tej 

sytuacji by³aby mniej wiêcej co osiemdziesi¹ta osoba (1,3%).

W przypadku problemów finansowych na wsparcie rodziny, przyjació³ lub znajomych mog³o liczyæ 

oko³o 88% osób w wieku co najmniej 65 lat. Znaczy to jednak, ¿e prawie dwanaœcie  na ka¿de ze stu osób w tym 

wieku nie mia³oby siê do kogo zwróciæ o pomoc w formie pieniê¿nej. 

NA CZYJ¥ POMOC MOG£Y LICZYÆ OSOBY STARSZE? 

DO KOGO W PIERWSZEJ KOLEJNOŒCI ZWRÓCI£ABY SIÊ OSOBA STARSZA 
Z PROŒB¥ O POMOC (NP. W ZROBIENIU ZAKUPÓW ITP.), GDYBY ZACHOROWA£A NP. NA GRYPÊ?

NA CZYJ¥ POMOC MOG£Y LICZYÆ OSOBY STARSZE W RAZIE TRUDNOŒCI FINANSOWYCH?

w % osób w wieku 65 lat i wiêcej

w % osób w wieku 65 lat i wiêcej

38,4%

28,0%

16,9%

9,2%

4,1% 2
,1
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%
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Pozosta³e osoby

Nie mia³y takiej osoby (do nikogo)
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74,5%
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10,3%

11,6%
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CZY OSOBY STARSZE CZU£Y SIÊ BEZPIECZNIE 

W MIEJSCU SWEGO ZAMIESZKANIA?

NA ILE BEZPIECZNIE OSOBY STARSZE CZU£Y SIÊ CHODZ¥C SAMOTNIE PO ZMROKU  
W OKOLICY SWOJEGO DOMU?

w % osób

Ogó³em - osoby w wieku 16 lat i wiêcej

Osoby w wieku 65 lat i wiêcej
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Zdecydowana wiêkszoœæ osób starszych czu³a siê bezpiecznie w miejscu swego zamieszkania (ok. 20% - 

ca³kowicie bezpiecznie i ok. 60% - bezpiecznie). Starsze kobiety czu³y siê bezpieczne znacznie rzadziej ni¿ starsi 

mê¿czyŸni. Brak poczucia bezpieczeñstwa w okolicy swego domu odczuwa³o ok. 24% kobiet i ok. 13% mê¿czyzn.

UBÓSTWO OSÓB STARSZYCH

Za zagro¿one ubóstwem dochodowym uznanych zosta³o ok. 12% seniorów. Ubóstwem warunków ¿ycia 

dotkniêtych by³o ok. 14% osób starszych, natomiast w sferze ubóstwa ocenianego z punktu widzenia „nieradzenia 

sobie z bud¿etem” ¿y³o ok. 13% tej populacji. Odsetki osób starszych zagro¿onych ubóstwem dochodowym oraz 

ubóstwem braku równowagi bud¿etowej by³y ni¿sze od œredniej dla ogó³u populacji, natomiast nieznacznie 

powy¿ej œredniej kszta³towa³ siê odsetek seniorów zagro¿onych ubóstwem warunków ¿ycia.

Osoby ¿yj¹ce w gospodarstwach  domowych o relatywnie najni¿szych dochodach to nie zawsze te 

o najgorszych warunkach ¿ycia albo te, które wykazuj¹ najwiêksze problemy ze zbilansowaniem swojego 

bud¿etu. Wed³ug przyjêtych kryteriów ponad jedna czwarta osób w wieku 65 lat i wiêcej (ok. 27%) nale¿a³a 

przynajmniej do jednej ze sfer ubóstwa. W wiêkszoœci (ok. 17%) by³y to osoby dotkniête przez jeden z rodzajów 

ubóstwa. 

Szczególnie zagro¿eni pauperyzacj¹ byli ci, którzy doœwiadczali jednoczeœnie wszystkich trzech  form 

ubóstwa. Dotyczy³o to prawie 3% osób starszych. Dla porównania – w populacji ogó³em odsetek ten wyniós³ 

ok. 4,5%.
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14,4%

12,8%

11,8%

Ubóstwo warunków ¿ycia - za ubogie uznano te gospodarstwa domowe (i wszystkie osoby w nich ¿yj¹ce), w których 

zaobserwowano co najmniej 10 z 30 wziêtych pod uwagê przejawów z³ych warunków ¿ycia. Uwzglêdniono symptomy 

dotycz¹ce: jakoœci mieszkania, poziomu wyposa¿enia w dobra trwa³ego u¿ytku oraz deprywacji ró¿nego typu potrzeb 

konsumpcyjnych (materialnych i niematerialnych).

Ubóstwo braku równowagi bud¿etowej - gospodarstwa domowe (i wszystkie osoby w nich ¿yj¹ce) zosta³y uznane za ubogie 

z punktu widzenia „nieradzenia sobie z bud¿etem” jeœli wyst¹pi³y przynajmniej 4 z 7 uwzglêdnionych symptomów. Za przejawy 

braku równowagi bud¿etowej uznano zarówno subiektywne opinie gospodarstw domowych dotycz¹ce ich statusu 

materialnego, jak równie¿ fakty mówi¹ce o trudnoœciach bud¿etowych gospodarstw (w tym o zaleg³oœciach w op³atach).

Ubóstwo dochodowe - za ubogie uznano osoby ¿yj¹ce w gospodarstwach domowych, w których miesiêczny dochód by³ ni¿szy 

od wartoœci uznanej za próg ubóstwa. Granicê ubóstwa przyjêto na poziomie 60% mediany dochodu ekwiwalentnego, czyli 

porównywalnego miêdzy gospodarstwami o ró¿nym sk³adzie demograficznym. Przy ustalaniu granicy ubóstwa wziêto pod 

uwagê ogó³ gospodarstw domowych w kraju. Dla przyk³adu - wed³ug przyjêtego kryterium granica ubóstwa dla gospodarstwa 

jednoosobowego wynosi³a ok. 887 z³, a dla gospodarstwa domowego z³o¿onego z 2 osób doros³ych ok. 1330 z³. 

JAKIMI FORMAMI UBÓSTWA DOTKNIÊTE BY£Y OSOBY STARSZE?

ZAGRO¯ENIE RÓ¯NYMI FORMAMI UBÓSTWA

w % osób w wieku 65 lat i wiêcej

Ubóstwo warunków ¿ycia (wy³¹cznie)

Ubóstwo braku równowagi bud¿etowej (wy³¹cznie)

Ubóstwo warunków ¿ycia, braku równowagi 
bud¿etowej i dochodowe

Ubóstwo dochodowe (wy³¹cznie)

Ubóstwo dochodowe i braku równowagi bud¿etowej

Ubóstwo warunków ¿ycia i braku równowagi bud¿etowej

Ubóstwo warunków ¿ycia i dochodowe

5,0%

1,8%

2,7%

3,4%

5,6%

5,6%

1,7%



STYL ¯YCIA

Ok. 2/3 osób starszych deklarowa³o, ¿e w czasie wolnym  spaceruj¹ lub przebywaj¹ na œwie¿ym 

powietrzu, natomiast ok. 45% odwiedza³o znajomych, rodzinê, przyjació³ lub te¿ podejmowa³o ich w swoim 

mieszkaniu. Mniejsz¹ popularnoœci¹ cieszy³o siê uczestnictwo w kulturze - stosunkowo najczêœciej osoby starsze 

wskazywa³y s³uchanie nagrañ muzycznych (ok. 30%). Inne formy aktywnoœci, relatywnie czêsto deklarowane 

w ca³ej populacji, jak ogl¹danie filmów na DVD, video lub przez Internet, poœwiêcanie czasu na hobby czy 

uprawianie sportu - by³y wœród osób starszych zdecydowanie mniej popularne. Osoby starsze sporadycznie 

chodzi³y do kina, teatru, muzeów, na mecze czy dancingi.

W tej grupie wiekowej kobiety czêœciej ni¿ mê¿czyŸni wskazywa³y odwiedzanie lub podejmowanie 

w swoim domu znajomych, rodziny lub przyjació³, natomiast mê¿czyŸni czêœciej wybierali uprawianie sportu, 

spacerowanie, s³uchanie nagrañ muzycznych  czy te¿ poœwiêcanie czasu swojemu hobby.

8

Chodzi³y do kina

Chodzi³y do teatru, na koncerty

Zwiedza³y muzea, wystawy sztuki

Chodzi³y do czytelni, biblioteki

Chodzi³y na mecze, zawody sportowe

Chodzi³y na dyskoteki, dancingi

Odwiedza³y znajomych, rodzinê, przyjació³ 
lub przyjmowa³y ich u siebie

Spotyka³y siê ze znajomymi, rodzin¹, przyjació³mi 
w kawiarni, pubie, klubie

Uprawia³y sport w czasie wolnym

Chodzi³y na spacery, spêdza³y czas na œwie¿ym 
powietrzu (np. na dzia³ce)

S³ucha³y nagrañ muzycznych

Ogl¹da³y filmy na DVD lub z magnetowidu, 
przez Internet

Zajmowa³y siê jakimœ hobby, poza czytelnictwem 
i wymienionymi formami wypoczynku

9,3

11,4

10,3

4,6

5,6

1,8

35,5

10,3

3,2

10,1

7,3

6,0

4,9

w % osób w wieku 65 lat i wiêcej 

89,1

87,4

88,6

88,8

93,2

97,2

18,3

81,4

87,7

22,4

63,8

84,1

76,3

Nigdy 
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prawie nigdy

Rzadziej
ni¿ 
raz 

w miesi¹cu

JAK OSOBY STARSZE SPÊDZA£Y WOLNY CZAS?

Raz na
miesi¹c 

i czêœciej

1,6

1,2
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8,3
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28,9

9,9

18,8
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JAK CZÊSTO OSOBY STARSZE OGL¥DA£Y TELEWIZJÊ I S£UCHA£Y RADIA?

CZÊSTOTLIWOŒÆ OGL¥DANIA TELEWIZJI I S£UCHANIA RADIA

w % osób

6,4%

6,5%
Rzadziej ni¿ raz

w tygodniu

13,9%

10,0%
Nigdy lub

prawie nigdy

11,1%

13,9%
Kilka razy w

tygodniu

26,1%

28,1%Codziennie 
do 2godzin

19,1%

17,3%
Codziennie 
2-4 godziny

23,4%

24,2%Codziennie
ponad 4
godziny

0 5 10 15 20 25 30 35 %

Nigdy lub
prawie nigdy 3,5%

2,6%

Rzadziej ni¿ raz
w tygodniu 1,7%

2,6%

Kilka razy w
tygodniu

2,9%

7,5%

Codziennie 
do 2godzin

23,8%

34,0%

Codziennie 
2-4 godziny

31,8%

28,8%

Codziennie
ponad 4
godziny

36,3%

24,5%

Ogó³em - osoby w wieku 16 lat i wiêcej

Osoby w wieku 65 lat i wiêcej
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1,2%

93,3%

2,9%

0,4%
2,2%

CZY OSOBY STARSZE CZYTA£Y PRASÊ?

DEKLAROWANE CZYTELNICTWO GAZET CODZIENNYCH

w % osób w wieku 65 lat i wiêcej

W WERSJI PAPIEROWEJ W WERSJI ELEKTRONICZNEJ

Codziennie lub prawie codziennie

Kilka razy w tygodniu

Co najmniej raz w tygodniu

Rzadko (rzadziej ni¿ raz w tygodniu)

Nigdy lub prawie nigdy

29,2%

16,9%

16,0%

15,8%

22,1%

Prawie 2/3 osób starszych deklarowa³o czytanie papierowych wersji gazet codziennych co najmniej raz 

w tygodniu. Czêœciej byli to mê¿czyŸni (ok. 70%) ni¿ kobiety (ok. 58%). Natomiast tygodniki i miesiêczniki 

wydawane w tej formie czyta³a po³owa osób w wieku 65 lat i wiêcej.

Czytelnictwo gazet codziennych i periodyków w wersji elektronicznej by³o w tej grupie wiekowej 

zdecydowanie mniej popularne. Prasê w wersji elektronicznej czyta³o w sumie nieca³e 7% osób starszych, 

podczas gdy odsetek ten w populacji osób m³odych (16-40 lat) wyniós³ ok. 60%.

Ok. 2/5 osób starszych czyta³o ksi¹¿ki. Seniorzy siêgali prawie wy³¹cznie po ksi¹¿ki wydane 

w wersji tradycyjnej, natomiast czytelnictwo e-booków w grupie osób starszych by³o œladowe: 

w okresie 3 miesiêcy poprzedzaj¹cych badanie tylko 1 osoba na 100 zdecydowa³a siê na lekturê ksi¹¿ki wydanej 

w wersji elektronicznej. Nowinka ta by³a bardziej popularna w grupie osób m³odych (16-40 lat) - e-booki czyta³o 

ok. 7% z nich.

Telewizjê ogl¹da³o codziennie ok. 90% osób w wieku 65 lat i wiêcej. Nieco ponad 1/3 osób z tej grupy 

wiekowej deklarowa³a ogl¹danie telewizji przez ponad 4 godziny dziennie, a ok. 32% stwierdzi³o, ¿e poœwiêca³o 

na tê formê spêdzania czasu codziennie od 2 do 4 godzin. Osoby starsze czêœciej ni¿ pozosta³e na ogl¹danie 

telewizji przeznacza³y ponad 4 godziny dziennie.

Rzadziej osoby starsze s³ucha³y radia. Codziennie w ten sposób spêdza³o czas ok. 70% osób w wieku 

65 lat i wiêcej. Ponad 40% seniorów na s³uchanie radia poœwiêca³o co najmniej 2 godziny.



CZY OSOBY STARSZE WYJE¯D¯A£Y NA CO NAJMNIEJ 5 DNI 

W CELACH TURYSTYCZNYCH, WYPOCZYNKOWYCH? 

WYJAZDY W CELACH TURYSTYCZNYCH, WYPOCZYNKOWYCH 

w % osób w wieku 65 lat i wiêcej

w % osób w wieku 65 lat i wiêcej 
wyje¿d¿aj¹cych w celach turystycznych, wypoczynkowych

(w okresie 12 miesiêcy poprzedzaj¹cych badanie)

20,8%79,2%

38,4%

12,4%

39,0%

12,9%
Na wczasy, wycieczkê, 

rajd za granic¹

Na wczasy, wycieczkê, 
rajd w kraju

Do rodziny, krewnych, 
przyjació³ za granic¹

Do rodziny, krewnych, 
przyjació³ w innej 
miejscowoœci w kraju

Na dzia³kê - w³asn¹ lub 
znajomych

CHARAKTER  WYJAZDÓW

22,8%

0 10 20 30 40 %

Tak

Nie
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Mniej wiêcej co pi¹ta osoba starsza wyjecha³a na co najmniej 5 dni w celach turystycznych w okresie 

12 miesiêcy poprzedzaj¹cych badanie. Dla porównania - w ca³ej populacji wyjecha³y w tym czasie 2 osoby na 5. 

W przypadku osób w wieku 65 lat i wiêcej najczêœciej by³y to wyjazdy na wycieczki krajowe lub 

w odwiedziny do rodziny, krewnych, przyjació³. W grupie tej doœæ popularne by³y te¿ wyjazdy na dzia³kê. Mê¿czyŸni 

czêœciej wyje¿d¿ali na dzia³kê lub wycieczkê krajow¹, kobiety zaœ do rodziny, krewnych lub przyjació³ w kraju.

Prawie dwukrotnie rzadziej ni¿ w ca³ej populacji jako cel swoich podró¿y osoby starsze wskazywa³y 

zagranicê - w podró¿e zagraniczne wyje¿d¿a³ mniej wiêcej co ósmy senior, podczas gdy w ca³ej populacji na takim 

wyjeŸdzie by³a co czwarta osoba. 

CZY OSOBY STARSZE ZNA£Y JÊZYKI OBCE?

DEKLAROWANA ZNAJOMOŒÆ JÊZYKÓW OBCYCH

w % osób w wieku 65 lat i wiêcej
%

70

60

50

40

30

20

10

0

angielski niemiecki rosyjski francuski inny jêzyk brak znajomoœci
jezyków obcych

5,8%

14,1%

22,4%

2,4% 2,6%

66,0%



Co najmniej jeden jêzyk obcy zna³a co trzecia osoba starsza, a mniej wiêcej co dziewi¹ta - co najmniej 

dwa. Najczêœciej deklarowano znajomoœæ jêzyka rosyjskiego oraz niemieckiego, rzadziej – angielskiego.  Dla 

po³owy seniorów potrafi¹cych porozumiewaæ siê w jêzyku innym ni¿ ojczysty pierwszym jêzykiem obcym by³ 

rosyjski.

Odsetki starszych mê¿czyzn znaj¹cych poszczególne jêzyki obce by³y nieco wy¿sze ni¿ kobiet. 

Najwiêksze ró¿nice, przekraczaj¹ce 5 punktów procentowych, odnotowano w przypadku jêzyków rosyjskiego oraz 

niemieckiego.

Zdecydowana wiêkszoœæ osób starszych, znaj¹cych jêzyki obce, zadeklarowa³a ich znajomoœæ w zakresie 

podstawowym. Przynajmniej jeden jêzyk obcy biegle zna³o jedynie ok. 3,5% seniorów. 

Dla porównania, jêzyki obce zna³ znacznie wiêkszy odsetek osób w wieku 16-40 lat – znajomoœæ 

przynajmniej jednego jêzyka obcego zadeklarowa³o 3/4 z nich, a przynajmniej dwóch – ponad 1/3. Zdecydowanie 

najczêœciej deklarowano znajomoœæ jêzyka angielskiego (ok. 60% osób m³odych). Biegle zna³o przynajmniej jeden 

jêzyk obcy ok. 12% osób w wieku 16-40 lat.

Odsetek osób starszych, które kiedykolwiek osobiœcie korzysta³y z komputera, by³ niewielki. Co wiêcej, ok. 

40% starszych, które pos³ugiwa³y siê nim, robi³o to rzadko. Przek³ada³o siê to na ocenê umiejêtnoœci w tym 

zakresie – ponad 2/3 starszych u¿ytkowników komputerów uzna³o, ¿e s¹ one podstawowe, a mniej wiêcej co pi¹ty 

nie potrafi³ ich okreœliæ. 

Dane dotycz¹ce w³¹czenia cyfrowego seniorów szczególnie kontrastuj¹ z sytuacj¹ osób m³odych – wœród 

nich odsetek tych, którzy nigdy nie pos³ugiwali siê komputerem by³ niewielki, podobnie jak odsetek tych, którzy 

korzystali z niego rzadko. Warto dodaæ, ¿e  ok. 57% m³odych u¿ytkowników komputerów uzna³o swoje 

umiejêtnoœci obs³ugi komputera za zaawansowane lub profesjonalne.
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W WIEKU 16-40 LATW WIEKU 65 LAT I WIÊCEJ

8,3%

5,8%

85,9%

CZY OSOBY STARSZE KORZYSTA£Y Z KOMPUTERA?

KORZYSTANIE Z KOMPUTERA PRZEZ OSOBY W WIEKU 65 LAT I WIÊCEJ 
W PORÓWNANIU Z OSOBAMI W WIEKU OD 16 DO 40 LAT

w % osób

Tak, czêsto

Tak, rzadko

Nie, nigdy

83,0%

11,3%

5,7%



Niemal dwie trzecie starszych u¿ytkowników komputerów korzysta³o z Internetu, jednak w porównaniu 

z osobami m³odymi nie jest to wysoki odsetek - internautami by³o niemal 96% m³odych u¿ytkowników komputerów. 

Oznacza to, ¿e z zasobów globalnej sieci korzysta³a tylko mniej wiêcej co dziesi¹ta osoba w wieku 65 lat i wiêcej, 

podczas gdy wœród osób w wieku do lat 40 - jedynie co dziesi¹ta osoba nie nale¿a³a do grona Internautów. Starsi 

internauci najczêœciej korzystali z globalnej sieci w celu wysy³ania i odbierania poczty elektronicznej, czytania 

gazet i czasopism on-line oraz wyszukiwania informacji o zdrowiu. Na dalszych miejscach znalaz³o siê 

wyszukiwanie informacji o us³ugach i towarach oraz korzystanie z komunikatorów (np. Skype czy Gadu-Gadu).

Warto zauwa¿yæ, ¿e starsze kobiety by³y w³¹czone cyfrowo w mniejszym stopniu ni¿ mê¿czyŸni 

-  z komputera osobiœcie korzysta³o tylko ok. 11,5% z nich, a z Internetu - tylko niespe³na 7%. Poza tym panie gorzej 

ocenia³y swoje umiejêtnoœci korzystania z komputera ni¿ panowie.  Dla porównania – odsetek starszych mê¿czyzn 

korzystaj¹cych z komputera wyniós³ ok. 19%, a z Internetu – ok. 15%.

CZY STARSI U¯YTKOWNICY KOMPUTERÓW KORZYSTALI Z INTERNETU?

KORZYSTANIE Z INTERNETU PRZEZ OSOBY W WIEKU 65 LAT I WIÊCEJ 
W PORÓWNANIU Z OSOBAMI W WIEKU OD 16 DO 40 LAT

w % osób korzystaj¹cych z komputera

Osoby w wieku 65 lat i wiêcej

Osoby w wieku 16-40 lat

36,0%

5,5%

6,0%

58,1%

4,3%

23,2%

30,6%

89,1%

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Nie korzystam

Tak, w innym miejscu

Tak, w pracy

Tak, w domu

%

13

CZY OSOBY STARSZE POSIADA£Y PRAWO JAZDY?

POSIADANIE PRAWA JAZDY

w % osób w wieku 65 lat i wiêcej

70

60

50

40

30

20

10

0

%

33,4%

12,4%

68,3%

ogó³em kobiety mê¿czyŸni



Prawo jazdy posiada³a co trzecia osoba starsza. Odnotowano bardzo du¿¹ dysproporcjê miêdzy 

kobietami a mê¿czyznami: odsetek starszych mê¿czyzn posiadaj¹cych prawo jazdy by³ 5,5-krotnie wy¿szy ni¿ 

w przypadku starszych kobiet. Co wiêcej a¿ 2/3 starszych kobiet posiadaj¹cych prawo jazdy nie prowadzi³o 

samochodu, a w przypadku mê¿czyzn odsetek ten by³ mniej wiêcej dwukrotnie ni¿szy.

ZADOWOLENIE Z ¯YCIA

CZY OSOBY STARSZE S¥ ZADOWOLONE Z RÓ¯NYCH ASPEKTÓW ¯YCIA?

POZIOM ZADOWOLENIA

w % osób w wieku 65 lat i wiêcej

47,5%

10,2%

5,0%

19,1%

38,5%

4,8%

14,3%

23,5%

65,0%

82,9%

52,5%

31,8%

77,4%

66,3%
Ze swojej obecnej 
sytuacji rodzinnej

Z relacji z innymi 
ludŸmi, w tym ze 

znajomymi, 
przyjació³mi

Ze swojej obecnej 
sytuacji finansowej 
(w tym dochodów)

Ze swoich 
materialnych 

warunków ¿ycia 
(poza dochodami)

Z iloœci czasu 
wolnego do
dyspozycji

 

Ze sposobu 
spêdzania wolnego 

czasu

Ze swojego zdrowia

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90%

Zadowoleni (w tym bardzo zadowoleni)

Niezadowoleni (w tym bardzo niezadowoleni)
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Osoby starsze najwy¿ej wœród ró¿nych aspektów swojego ¿ycia oceni³y zadowolenie z iloœci wolnego 

czasu (ok. 83% wskazañ), którego - w ocenie prawie co trzeciej osoby w starszym wieku - mia³y nawet zbyt du¿o. 

Odsetek osób zadowolonych ze sposobu jego spêdzania by³ równie¿ wysoki, choæ wyraŸnie ni¿szy ni¿ 

przytoczony odsetek seniorów deklaruj¹cych zadowolenie z samej iloœci czasu wolnego.

Bardzo du¿e by³o równie¿ zadowolenie z relacji z innymi ludŸmi oraz z obecnej sytuacji rodzinnej. S³abiej 

wypad³a natomiast ocena zadowolenia z sytuacji finansowej, a zdecydowanie najgorzej ocenione zosta³o 

zadowolenie ze swojego zdrowia. By³y to jedyne aspekty ¿ycia, w przypadku których odsetek osób 

niezadowolonych by³ wy¿szy ni¿ odsetek tych, które okreœli³y siê jako zadowolone. 

Warto odnotowaæ wyraŸn¹ ró¿nicê pomiêdzy poziomem satysfakcji z sytuacji finansowej, a ocenami 

zadowolenia z materialnych warunków ¿ycia (poza dochodami). Z pozadochodowych aspektów sytuacji 

materialnej zadowolona by³a nieco ponad po³owa osób starszych, podczas gdy z sytuacji finansowej 

- niespe³na 1/3.

Negatywne oceny niektórych aspektów ¿ycia, w tym wysoki stopieñ niezadowolenia z sytuacji finansowej 

i stanu zdrowia, nie skutkowa³y nisk¹ ocen¹ ogólnego zadowolenia z ¿ycia. Mimo z³ych ocen tych wymiarów, 

prawie 2/3 osób starszych zadeklarowa³o, ¿e byli zadowoleni z ¿ycia ogólnie rzecz bior¹c, a jedynie jeden na 

czternastu seniorów stwierdzi³, ¿e jest niezadowolony (lub bardzo niezadowolony) ze swojego ¿ycia.

ZADOWOLENIE Z ¯YCIA OGÓLNIE RZECZ BIOR¥C

w % osób w wieku 65 lat i wiêcej

4,8%

59,5%

28,5%

5,6% 1
,6

%

Bardzo zadowoleni

Zadowoleni

Ani zadowoleni, ani niezadowoleni

Niezadowoleni

Bardzo niezadowoleni
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Opracowanie merytoryczne i graficzne:
Zespó³ pod kierunkiem Anny Bieñkuñskiej,
Departament Badañ Spo³ecznych i Warunków ¯ycia, 
tel. (0-22) 608-35-21

Cz³onkowie zespo³u: Anna Bieñkuñska, Pawe³ Piaskowski, 
Andrzej Nowicki - Departament Badañ Spo³ecznych 
i Warunków ¯ycia, GUS
Tomasz Piasecki, El¿bieta Kolasa, Izabela Jachowicz, 
Katarzyna Szkopiecka, Marta Gonerska – Urz¹d 
Statystyczny w £odzi
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