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W opracowaniu zaprezentowano podstawowe informacje dotyczące osób starszych  

(jeżeli nie podano inaczej przyjęto, że osoby starsze to ludność w wieku 65 lat i więcej) w oparciu  

o wyniki badań prowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny.  

Źródła danych: 

 Liczba i struktura ludności w wieku 65 lat i więcej - wyniki prowadzonych przez GUS bieżących 

bilansów stanu i struktury ludności oraz badań w zakresie ruchu naturalnego i migracji; 

 Sprawozdanie z lecznictwa uzdrowiskowego, stacjonarnych zakładów rehabilitacji leczniczej 

(formularz ZD-2);  

 Sprawozdanie z ambulatoryjnej opieki zdrowotnej (formularz ZD-3); 

 Sprawozdanie z pomocy doraźnej i ratownictwa medycznego (formularz ZD-4); 

 Sprawozdanie zakładu stacjonarnego pomocy społecznej (formularz PS-03); 

 Informacje o świadczeniach emerytalnych przekazywane przez ZUS oraz KRUS; 

 Sprawozdanie z działalności centrum kultury, domu kultury, ośrodka kultury, klubu, świetlicy 

(formularz K-07); 

 Sprawozdanie biblioteki (formularz K-03). 

 

 

   Liczba osób starszych 
 

 

Trwający proces starzenia się 

społeczeństwa, czyli zwiększanie odsetka osób 

starszych przy jednoczesnym zmniejszaniu odsetka 

dzieci, jest z jednej strony wynikiem korzystnego 

zjawiska, jakim jest wydłużanie się trwania życia,  

z drugiej natomiast – niekorzystnych zjawisk, tj. niski 

poziom dzietności oraz zwiększona emigracja osób 

młodych. W końcu 2016 r. liczba ludności 

województwa śląskiego wynosiła 4559,2 tys., w tym 

790,6 tys. liczyły osoby w wieku 65 lat i więcej.  

W ciągu ostatniej dekady (2007-2016) liczba osób  

w starszym wieku wzrosła o ponad 146 tys., podczas 

gdy ogólna liczba ludności obniżyła się o prawie  

95 tys. W efekcie udział osób w wieku co najmniej  

65 lat w ogólnej populacji wzrósł o 3,5 p. proc.  

z 13,8% w 2007 r. do 17,3% w 2016 r. 

Wśród populacji osób w starszym wieku  

w województwie śląskim w 2016 r. większość 

stanowiły kobiety tj. 60,1%; na 100 mężczyzn 

przypadało 151 kobiet. Relacje obydwu płci  

i nadwyżki jednej nad drugą zmieniają swoje wartości  

Współczynnik starości demograficzneja  

według powiatów w 2016 r. 

Stan w dniu 31 XII  

 

a Relacja liczby ludności w wieku 65 lat i więcej do ogólnej 
liczby ludności wyrażona w procentach. 
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w poszczególnych grupach wiekowych, w starszych grupach wiekowych odnotowano przewagę kobiet. 

W grupie osób w wieku 65-69 lat kobiety stanowiły 55,6% zbiorowości, a wśród osób 85 lat i więcej 

71,4%. Rosnący wraz z wiekiem udział kobiet w populacji jest konsekwencją nadumieralności mężczyzn 

i zróżnicowania parametrów trwania życia – w województwie śląskim kobiety osiągające wiek 65 lat 

mają przed sobą przeciętnie jeszcze 19,6 lat dalszego trwania życia, natomiast mężczyźni 15,8 lat.  

Struktura osób starszych według płci w 2016 r. 

Stan w dniu 31 XII 

mężczyźni   kobiety 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Odsetek osób starszych w populacji ogółem jest także zróżnicowany terytorialnie. W miastach 

województwa śląskiego ludność w starszym wieku stanowiła 18,0% całej populacji; na terenach 

wiejskich ludność w tej grupie stanowiła 15,2% mieszkańców. Natomiast w grupie osób w wieku 65 lat 

i więcej, odsetek osób mieszkających w miastach wyniósł 79,8%, a na wsi tylko 20,2%. 

Ludność w województwie śląskim w 2016 r. 

Stan w dniu 31 XII 

Wyszczególnienie Ogółem Miasta Wieś 

Ogółem  ........................................................  4559164 3510034 1049130 

mężczyźni ............................................  2198856 1683689 515167 

kobiety  .................................................  2360308 1826345 533963 

w tym 65 lat i więcej  ................................  790577 630889 159688 

mężczyźni ............................................  315521 250637 64884 

kobiety  .................................................  475056 380252 94804 

Wraz ze wzrostem liczebności osób w wieku 65 lat i więcej odnotowano również wzrost liczby 

zgonów w tej grupie. Wśród 49,0 tys. osób zmarłych w 2016 r. w województwie śląskim, osoby starsze 

stanowiły 72,3% i w ciągu ostatniego 10-lecia ich odsetek wzrósł o 4,9 p. proc. Zaobserwowano również 

zjawisko przesuwania się największego odsetka zgonów wśród osób starszych w stronę coraz  

to starszych grup wieku. W 2016 r. udział zgonów osób w wieku 85 lat i więcej wyniósł 31,3% w ogółem 

zgonów osób starszych. Wyraźny wzrost zgonów w latach 2007 – 2016 odnotowano w grupie 85 lat  

i więcej (wzrost odsetka o 8,5 p. proc.). W grupie 65-69 lat odsetek ten pozostał na niezmienionym 

poziomie, natomiast w grupach wieku 70-74, 75-79 i 80-84 lata uległ obniżeniu odpowiednio  

o: 5,0 p. proc., 3,4 p. proc. i 0,2 p. proc. 

Wśród osób w wieku co najmniej 65 lat najczęstszą przyczyną zgonów w 2015 r. były choroby 

układu krążenia (stanowiły 54,0% zgonów), nowotwory (25,6%) – w tym 23,5% to nowotwory złośliwe 

oraz choroby układu oddechowego (4,9%). Wśród kobiet częstszą przyczyną zgonu były choroby układu 

krążenia (58,3% wobec 48,8% przypadków wśród mężczyzn), natomiast mężczyźni częściej niż kobiety 

umierali na skutek nowotworów złośliwych (27,9% wobec 19,8% wśród kobiet). 

65-69 lat 

70-74 

75-79 

80-84 

85 lat i więcej   

grupy wieku: 
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   Prognoza ludności 
 

 

Jak wskazuje długookresowa prognoza ludności na lata 2014 – 2050 udział osób w wieku  

65 lat i więcej będzie sukcesywnie wzrastał i w strukturze ludności województwa śląskiego już w 2020 r. 

osiągnie 20,0%. W 2050 r. osoby w wieku 65 lat i więcej będą stanowiły ponad 1/3 populacji 

mieszkańców województwa (33,9%), a ich liczba wzrośnie o 459,0 tys. w porównaniu z 2016 r. 

Prognoza ludności w wieku 65 lat i więcej  
w województwie śląskim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a 2016 r. – dane rzeczywiste. 

 

   Ambulatoryjna opieka zdrowotna 

 

 

Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne udzielane osobom starszym obejmują porady lekarskie 

w zakresie podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej oraz porady stomatologiczne  

w przychodniach i w ramach praktyk lekarskich.  

W 2016 r. w przychodniach i praktykach lekarskich województwa śląskiego osobom w wieku  

65 lat i więcej udzielono łącznie 11,6 mln porad ambulatoryjnych (w tym 0,2 mln w ramach wizyt 

domowych), a ich liczba w porównaniu z rokiem poprzednim wzrosła o 4,1% (wobec wzrostu o 1,9%  

w całej populacji). W podstawowej opiece zdrowotnej lekarze udzielili osobom starszym ponad 6,2 mln 

porad, co stanowiło 30,7% ogółu porad w tym zakresie. W opiece specjalistycznej pacjentom w wieku  

co najmniej 65 lat lekarze udzielili 4,6 mln porad lekarskich, tj. 30,4% wszystkich porad 

specjalistycznych, w tym 15,4 tys. w poradniach geriatrycznych. Lekarze dentyści udzielili natomiast  

0,7 mln porad stomatologicznych, co stanowiło 16,7% wszystkich udzielonych przez nich porad. 
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Struktura porad udzielonych osobom w wieku 65 lat i więcej 
przez lekarzy specjalistów według rodzajów poradni w 2016 r. 

 

       

  

    

 

 

 

 

 

Przeciętna liczba porad lekarskich w województwie śląskim udzielonych w ambulatoryjnej 

opiece zdrowotnej w przeliczeniu na 1 mieszkańca w 2016 r. wyniosła 8,7 porad, podczas gdy  

w przypadku osób w wieku 65 lat i więcej wskaźnik ten wyniósł 14,9 porad na 1 mieszkańca w tym 

wieku. W przypadku porad stomatologicznych wskaźnik dla grupy starszych pacjentów był taki sam jak 

w całej populacji i wyniósł 0,9. 

Porady ambulatoryjnej opieki zdrowotnej udzielone osobom w wieku 65 lat i więcej  

na 1 mieszkańcaa według powiatów w 2016 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a W wieku 65 lat i więcej. 

chirurgiczne 

okulistyczne 

kardiologiczne 

neurologiczne 

urologiczne 

otolaryngologiczne 

diabetologiczne 

dermatologiczne 

onkologiczne 

reumatologiczne 

 

rehabilitacyjne 

geriatryczne 

pozostałe   
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   Stacjonarna opieka zdrowotna 

 

 

W opiece stacjonarnej oddziałami szpitalnymi zapewniającymi kompleksową opiekę medyczną 

i usługi pielęgnacyjne dla osób w starszym wieku są oddziały geriatryczne. Na koniec 2015 r.  

w województwie śląskim 11 oddziałów geriatrycznych dysponowało 351 łóżkami, na których w ciągu 

roku leczono 7,6 tys. pacjentów, tj. o 6,7% więcej niż w 2014 r. 

W stacjonarnych zakładach opieki długoterminoweja w końcu 2015 r. przebywało 4,5 tys. 

pacjentów, z czego osoby w wieku 65 lat i więcej stanowiły 73,3%. Wśród pacjentów powyżej 65 lat 

udział kobiet wyniósł 77,1%. 

W 2016 r. z leczenia uzdrowiskowego w trybie stacjonarnym i ambulatoryjnym w zakładach 

lecznictwa uzdrowiskowego oraz stacjonarnych zakładach rehabilitacji z terenu województwa śląskiego 

skorzystało 41,1 tys. osób, (tj. o 8,3% więcej niż w 2015 r.). Osoby w wieku 65 lat i więcej stanowiły 

ponad połowę kuracjuszy, (tj. 20,9 tys. osób), a ich liczba w porównaniu z rokiem poprzednim zwiększyła 

się o 13,0%. 

 

 

   Ratownictwo medyczne 

 

 

W 2016 r. w województwie śląskim zespoły ratownictwa medycznego udzieliły pomocy 

medycznej 406,2 tys. osób, z czego 41,6% pacjentów stanowiły osoby w wieku 65 lat i więcej.  

Na każde 1000 osób w wieku 65 lat i więcej przypadało prawie 218 osób, którym udzielono pomocy  

w trakcie wyjazdów zespołów ratownictwa medycznego.  

W 2016 r. ze świadczeń zdrowotnych udzielonych w izbie przyjęć lub szpitalnym oddziale 

ratunkowym w trybie ambulatoryjnym (niezakończonym hospitalizacją) skorzystało 347,3 tys. osób,  

w tym osoby starsze stanowiły 21,9%. Na każde 1000 osób w wieku 65 lat i więcej przypadało niespełna 

98 osób, którym udzielono świadczenia zdrowotnego w izbie przyjęć lub szpitalnym oddziale 

ratunkowym w trybie ambulatoryjnym. 

 

 

   Zakłady stacjonarne pomocy społecznej 
 

 

Kolejną formą wsparcia, z której mogą korzystać osoby starsze, są zakłady stacjonarne pomocy 

społecznej. Placówki te zapewniają pomoc osobom wymagającym całodobowej opieki z powodu między 

innymi: wieku, choroby, niepełnosprawności, niezależnie od typu placówki (np. dom pomocy społecznej, 

rodzinny dom pomocy, schronisko dla bezdomnych), jak również niezależnie od przeznaczenia  

(np. placówka dla osób w podeszłym wieku, osób przewlekle somatycznie chorych, osób 

niepełnosprawnych intelektualnie, fizycznie, osób bezdomnych).  

a Łącznie z zakładami opiekuńczo-leczniczymi i pielęgnacyjno-opiekuńczymi typu psychiatrycznego, hospicjami 

oraz oddziałami opieki paliatywnej. 
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W końcu 2016 r. w placówkach funkcjonujących w województwie śląskim przebywało 12,7 tys. 

pensjonariuszy, z czego osób w wieku co najmniej 65 lat było 6,1 tys. (kobiety stanowiły 62,5% 

pensjonariuszy w tej grupie wiekowej). W zakładach przeznaczonych szczególnie dla osób  

w podeszłym wieku liczba pensjonariuszy wyniosła 3,9 tys. osób, z czego 92,4% z nich było w wieku  

65 lat i więcej.  

 

   Emerytury 

 

 

Przeciętna miesięczna liczba emerytów w okresie styczeń – grudzień 2016 r. w województwie 

śląskim wyniosła 791,1 tys., tj. o 1,0% więcej niż w 2015 r. Większość stanowili emeryci otrzymujący 

świadczenia wypłacane przez ZUS (96,1%), a ich liczba wzrosła (o 1,2%) w doniesieniu do ub. roku. 

Zmniejszyła się natomiast liczba osób pobierających emeryturę z KRUS (o 3,5%).  

Przeciętną liczbę emerytów w latach 2015-2016 przedstawia poniższe zestawienie: 

Wyszczególnienie 
2015 2016 

w osobach Polska = 100 w osobach Polska = 100 

Ogółem  ..........................................  783107 13,1 791055 13,1 

Pobierający emerytury wypłacane 

przez Zakład Ubezpieczeń 

Społecznych  ...................................  751535 15,0 760575 14,9 

Rolnicy indywidualni  .......................  31572 3,3 30480 3,3 

W województwie śląskim przeciętna miesięczna emerytura w 2016 r. wyniosła 2546,33 zł  

(o 2,0% wyższa niż w 2015 r.). Przeciętna miesięczna emerytura wypłacana przez ZUS wzrosła  

w odniesieniu do ub. roku o 2,0%, natomiast o 1,0% obniżyła się przeciętna wysokość świadczenia 

wypłacanego rolnikom indywidualnym. 

Przeciętna miesięczna emerytura w latach 2015-2016 kształtowała się następująco: 

Wyszczególnienie 
2015 2016 

w zł Polska = 100 w zł Polska = 100 

Ogółem  ..........................................  2496,61 127,6 2546,33 128,0 

Wypłacana przez Zakład 

Ubezpieczeń Społecznych  .............  2539,29 121,1 2589,60 121,5 

Rolników indywidualnych  ................  1480,79 122,4 1466,59 121,2 
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   Kultura 

 

 

Z bibliotek publicznych w 2016 r. skorzystało 104,4 tys. czytelników w wieku powyżej 60. roku 

życia. Stanowili oni 13,3% wszystkich czytelników w województwie. Odsetek czytelników powyżej  

60 roku życia w miastach był większy (14,1%) niż na wsi (9,8%). 

W ramach działalności centrów kultury, domów i ośrodków kultury, klubów i świetlic szczególną 

ofertę skierowaną dla osób starszych stanowiły kluby seniora i Uniwersytety Trzeciego Wieku.  

W 2016 r. w województwie śląskim działało 219 klubów seniora oraz Uniwersytetów Trzeciego Wieku, 

które skupiało 13,4 tys. członków (w tym 88,4% stanowiły osoby powyżej 60 lat). Osoby w wieku powyżej 

60. roku życia stanowiły większość członków kół gospodyń wiejskich (71,7%) oraz prawie połowę 

(47,9%) członków kół i klubów literackich. 

Struktura członków grup artystycznych powyżej 60. roku życia w 2016 r. 

 

 

 

 

 

 

Wśród grup artystycznych największą popularnością wśród osób powyżej 60. roku życia 

cieszyło się uczestnictwo w grupach folklorystycznych (2,5 tys. osób) oraz chórach i grupach wokalnych  

(2,4 tys. osób). W 2016 r. kursy języków obcych zorganizowane przez placówki kultury ukończyło  

477 osób w wieku ponad 60 lat. Absolwentami kursów komputerowych były w większości osoby powyżej 

60. roku życia (69,6% absolwentów kursów komputerowych zorganizowanych przez centra kultury, 

domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice). 

Struktura absolwentów kursów powyżej 60. roku życia w 2016 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie: Andrzej Poloczek, Michał Przybyła   

Opracowanie graficzne; wersja elektroniczna:  

Agnieszka Kaim 

Śląski Ośrodek Badań Regionalnych 
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