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Wprowadzenie

Polska, jak większość krajów rozwiniętych, staje 
w obliczu starzenia się populacji. Dynamiczny 
wzrost liczby najstarszych seniorów i ich pro-
blemy prawdopodobnie zdominują w najbliż-
szych dekadach dyskurs na temat m.in. sku-
tecznego sprawowania nad nimi opieki. Jed-
nocześnie ostatnia prognoza GUS (2014) wska-
zuje na zmniejszanie się liczby opiekunów ro-
dzinnych, będące skutkiem obserwowanych 
w ostatnich kilku dekadach przeobrażeń wiel-
kości rodziny. Cechami charakterystycznymi 
tych przemian jest ograniczenie liczby potom-
stwa oraz wzrost liczby rozwodów, separacji 
i związków nieformalnych, co nie pozostanie bez 
wpływu na wielkość przyszłych „sieci wspar-
cia rodzinnego” i będzie generować wzrost 
zapotrzebowania na usługi opiekuńcze wobec 
osób starszych (Kotowska 2002; Szukalski 
2005; Balcerzak-Paradowska 2004). 

Ponadto czynnikiem wpływającym na zmien-
ność potencjału opiekuńczego rodziny nad 
seniorami są migracje ludności. Z jednej stro-
ny emigracja zarobkowa Polaków sprawia, że 
zmniejsza się liczba rodzinnych opiekunów, 
z drugiej zaś – w rolę nierodzinnych opieku-
nów wcielają się coraz częściej imigranci. 

Celem niniejszego opracowania jest oszaco-
wanie potencjalnego popytu na pracę imi-
grantów w charakterze opiekunów osób star-
szych. Z uwagi na przyszły szybki przebieg 

procesu starzenia się ludności wydaje się 
zasadne określenie w perspektywie 2035 r. 
liczby potrzebnych imigrantów pracujących 
w charakterze opiekunów osób starszych. W tym 
celu dokonano estymacji liczby gospodarstw 
domowych z osobami, które ukończyły 80. r.ż., 
oraz wykorzystano prognozy GUS dotyczą-
ce liczby ludności Polski na lata 2014–2050 
i gospodarstw domowych na lata 2016–2050. 
Projekcja liczby gospodarstw domowych z oso-
bami starszymi stanowiła podstawę projekcji 
potencjalnie pracujących imigrantów w cha-
rakterze opiekunów osób starszych. 

W pierwszej części niniejszego opracowania 
zostanie pokazana skala ofi cjalnego zatrud-
nienia cudzoziemców na polskim rynku pracy, 
a następnie dokonany przegląd badań z wy-
branych krajów europejskich i Polski doty-
czących szacunków zatrudnienia imigrantów 
w roli opiekunów osób starszych. W dalszej 
części zostaną przedstawione wyniki projek-
cji dotyczącej popytu na pracę imigrantów 
w charakterze opiekunów osób starszych. 
Szacunki te mają na celu pokazanie potencja-
łu, który można wykorzystać w systemie opie-
ki nad seniorami. Mogą one również stano-
wić wskazówkę dla prowadzenia przyszłej po-
lityki imigracyjnej w zakresie dopuszczenia do 
polskiego rynku pracy cudzoziemców (w tym 
zza wschodniej granicy) z kompetencjami 
i umiejętnościami w zakresie opieki nad se-
niorami. 

Imigranci w systemie opieki 
nad osobami starszymi

Dorota Kałuża-Kopias
Uniwersytet Łódzki
Zakład Demografi i i Gerontologii Społecznej

Polska, jak większość krajów rozwiniętych, staje w obliczu starzenia się po-
pulacji. Dynamiczny wzrost liczby najstarszych seniorów będzie wymagał 
skutecznego sprawowania nad nimi opieki, tak formalnej, jak i nieformalnej.
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Skala zatrudnienia imigrantów w Polsce 
według ofi cjalnych statystyk

Po akcesji Polski do Unii Europejskiej napływ 
obcokrajowców do naszego kraju, choć stosun-
kowo niewielki, stale rośnie. Między rokiem 
2007 a 2017 liczba cudzoziemców ubiegają-
cych się o zezwolenia na pobyt wzrosła pra-
wie trzykrotnie. Jednocześnie następująca po 
2004 r. stopniowa liberalizacja przepisów pra-
wa dotyczących obecności imigrantów na pol-
skim rynku pracy wpłynęła na systematyczny 
wzrost liczby legalnie pracujących imigran-
tów w Polsce1 (wykres 1). Rok 2017 był rekor-
dowy zarówno pod względem liczby wyda-
nych cudzoziemcom zezwoleń na pracę (po-
nad 233 tys.), jak i przede wszystkim zare-
jestrowanych oświadczeń o zamiarze powie-
rzenia pracy cudzoziemcowi (ponad 1,8 mln). 
W 2017 r. wydano o około 84% więcej zezwo-
leń na pracę niż w roku poprzednim, a w przy-
padku zarejestrowanych oświadczeń wzrost 
ten wynosił 39%.

W 2017 r. najwięcej zezwoleń na pracę zosta-
ło wydanych cudzoziemcom w zakresie usług 
administrowania i działalności wspierającej; 
w sekcji tej zawierają się między innymi agen-
cje pracy tymczasowej pośredniczące w po-
szukiwaniu i zatrudnianiu pracowników ze 
Wschodu2.  Na drugim miejscu znalazła się sek-
cja budownictwo, a następnie transport i go-

spodarka magazynowa oraz przetwórstwo prze-
mysłowe. W porównaniu do 2016 r. prawie we 
wszystkich sektorach gospodarki nastąpił wzrost 
liczby wydanych zezwoleń na pracę.

Nieco inaczej prezentują się statystyki do-
tyczące frakcji zatrudnianych cudzoziemców 
w przypadku oświadczeń. W 2017 r. najwięcej 
z nich zarejestrowano w sektorze działalność 
w zakresie usług administrowania i działalność 
wspierająca. 

1  Przepisy dotyczące zatrudniania cudzoziemców w Polsce 
reguluje Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2017 r., 
poz. 1065, z późn. zm.). Każdy cudzoziemiec, który na 
mocy przepisów nie jest zwolniony z obowiązku posia-
dania zezwolenia na pracę w Polsce, musi posiadać od-
powiednie zezwolenie na pracę (typ A, B, C, D i E), o któ-
re występuje pracodawca do właściwego wojewody lub 
w przypadku zezwolenia na pobyt czasowy i pracę – cu-
dzoziemiec przebywający już legalnie na terytorium 
Polski do wojewody właściwego ze względu na pobyt 
cudzoziemca. O zezwolenie na pracę sezonową (typ S), 
wprowadzone od 1 stycznia 2018 r., występuje praco-
dawca do właściwego starosty (powiatowego urzędu pra-
cy). Ponadto obywatele części państw byłego ZSSR (Ukraiń-
cy, Białorusini, Rosjanie, Mołdawianie i Gruzini, Ormianie) 
nie muszą posiadać pozwolenia na pracę (Rozporządze-
nie…, 2017], zatrudniani są w tzw. uproszczonej procedu-
rze oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy cudzoziem-
cowi, które są zarejestrowane w urzędzie pracy przez 
pracodawcę.

2  Cudzoziemcy zatrudniani są głównie przez agencje pracy 
tymczasowej, najczęściej w zawodach: pozostali robotni-
cy wykonujący prace proste w przemyśle; magazynier; 
pozostali pracownicy wykonujący prace proste gdzie in-
dziej niesklasyfi kowani; pakowacz ręczny; robotnik ma-
gazynowy; rozbieracz-wykrawacz; pomocniczy robotnik 
w przemyśle przetwórczym; pomocniczy robotnik bu-
dowlany; spawacz; przetwórca ryb, <https://www.mpips.
gov.pl/analizy-i-raporty/cudzoziemcy-pracujacy-w-pol-
sce-statystyki/> (dostęp na dzień 04.08.2018).

Wykres 1. Liczba wydawanych zezwoleń na pracę i oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy 
cudzoziemcowi w latach 2010–2017 (w tys.)

Źródło: Dane dostępne na stronie MRPiPS:< http://www.mpips.gov.pl/analizy-i-raporty/cudzoziemcy-pracujacy-
w-polsce-statystyki/>.
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Na kolejnych miejscach znalazły się sektory 
rolniczy (16,8%), budowlany (13%) i prze-
twórstwo przemysłowe (12,9%). Od trzech 
lat odnotowuje się systematyczny spadek 
udziału oświadczeń wydawanych dla pracu-
jących w rolnictwie wśród wszystkich oświad-
czeń ogółem (w 2014 r. oświadczenia te sta-
nowiły 46%, w 2017 r. już tylko niespeł-
na 17%).

Zezwolenia na pracę w charakterze opiekuna 
osoby starszej, według Polskiej Klasyfi kacji 
Działalności, są zakwalifi kowane do szerszej 
sekcji pracodawców gospodarstwa domowe 
zatrudniające pracowników, do której zalicza 
się również osoby zatrudnione do opieki nad 
dziećmi oraz sprzątaczki i osoby zatrudnione 
do prowadzenia domu. Przyglądając się licz-
bie zatrudnianych imigrantów w gospodar-
stwach domowych (na podstawie zezwoleń 
oraz oświadczeń o zamiarze powierzenia pra-
cy cudzoziemcowi, wykres 2), można zauwa-
żyć spadek zainteresowania imigrantów taką 
pracą w ostatnich dwóch latach. 

W 2017 r. – w porównaniu z rokiem wcześniej-
szym – w tym sektorze odnotowano ponad 
15% spadek liczby wydawanych zezwoleń 
i o 29% zmniejszyła się liczba rejestrowanych 
oświadczeń. Ów spadek liczby wydawanych 
zezwoleń i oświadczeń nie musi oznaczać 
zmniejszenia się liczby pracujących w nim cu-

dzoziemców. Badania M. Kindler (2008) wska-
zują, iż sektor usług opiekuńczych w Polsce 
jest zdominowany przez imigrantów – najczę-
ściej kobiety – pochodzących głównie z Euro-
py Wschodniej. Jak wskazują badania innych 
krajów UE, zatrudnienie imigrantów w cha-
rakterze opiekunek czy pomocy domowych 
w szarej strefi e jest zjawiskiem powszechnym. 
Z ofi cjalnie zarejestrowanej liczby wydanych 
zezwoleń na pracę i rejestrowanych oświad-
czeń o zamiarze zatrudnienia cudzoziemca, 
zaprezentowanych wyżej, możemy jedynie wy-
wnioskować, że legalna migracja zarobkowa do 
Polski, szczególnie do pracy w sektorze usług 
opieki nad osobami starszymi, nie jest duża 
(Sobiesiak-Penszko 2015). Jednak czy rzeczy-
wiście tak jest? Oczywiście należy pamiętać, 
że często wydanie zezwolenia na pracę w jed-
nym zawodzie nie jest równoznaczne z pracą 
w nim cudzoziemca, o czym świadczą wyniki 
kontroli zatrudnienia, przeprowadzone przez 
Państwową Inspekcję Pracy (PIP) w 2017 r. 
(Leśniewski 2018).

Ponieważ w Polsce cudzoziemcy zza wschod-
niej granicy są najczęściej zatrudniani na pod-
stawie oświadczeń, należy pamiętać, że oświad-
czenia o zamiarze powierzenia zatrudnienia 
stanowią jedynie deklarację woli, co w prakty-
ce oznacza, że liczba wydawanych dokumen-
tów nie jest równoznaczna z liczbą pracujących 

Wykres 2. Imigranci zatrudnieni w gospodarstwach domowych w latach 2010–2017 

Źródło: Dane dostępne na stronie MRPiPS: <http://www.mpips.gov.pl/analizy-i-raporty/cudzoziemcy-pracuja-
cy-w-polsce-statystyki/>.
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cudzoziemców3. Część cudzoziemców, jak rów-
nież pracodawców, nie dopełnia obowiązków 
rejestrowania owych oświadczeń, co sprawia, 
że statystyki dotyczące liczby faktycznie za-
trudnionych obywateli: Białorusi, Rosji, Ukra-
iny, Mołdawii, Armenii czy Gruzji, są niepełne. 
Również dane pochodzące z Zakładu Ubezpie-
czeń Społecznych (ZUS) nie dają nam pełne-
go obrazu zatrudnienia cudzoziemców, gdyż 
nie wszyscy są zgłaszani do ubezpieczenia spo-
łecznego, pracując na czarno. Ponadto, jak wska-
zują badania, część uzyskanych przez Ukraińców 
oświadczeń jest odsprzedawana innym cudzo-
ziemcom. Jak podkreśla M. Matkowska (2012), 
oświadczenia mogą stać się sposobem na nie-
legalną pracę w Polsce. W 2014 r. przeprowa-
dzona kontrola Najwyższej Izby Kontroli wska-
zała, że na łączną przebadaną liczbę 1478 za-
rejestrowanych oświadczeń i uzyskanych ze-
zwoleń w województwie podkarpackim na te-
ren Polski wjechało 1433 cudzoziemców, z cze-
go pracę podjęło 199 osób (NIK 2015). Ozna-
cza to, że 83% cudzoziemców, którzy uzyskali 
prawo do pracy, nie podjęło jej u pracodaw-
cy w regionie, mimo przekroczenia polskiej 
granicy. Równie dobrze mogli podjąć pracę 
w innych częściach Polski lub w innych pań-
stwach UE. Także badania prowadzone przez 
I. Chmielewską z zespołem (2016) wskazały, że 
migranci nie zawsze podejmują pracę u praco-
dawcy, który złożył oświadczenie, bądź nie 
jest to ich jedyna praca, gdyż często – mimo 
legalnej formy przyjazdu do Polski – podej-
mują pracę w szarej strefi e. 

Imigranci w roli opiekunów 
osób starszych 

W starzejących się społeczeństwach Unii Eu-
ropejskiej mamy do czynienia z defi cytem 
pracowników w sektorze opieki nad osobami 
starszymi. Brak osób zainteresowanych pracą 
w charakterze opiekunów seniorów wynika 
m.in. z: niskich płac w sektorze opieki, trud-
nych warunków pracy i niskiego prestiżu spo-
łecznego wykonywanego zajęcia (Krzyszkow-
ski 2013). Badania prowadzone w krajach UE 
wskazują imigrantów jako grupę, która wypeł-
nia lukę w sektorze usług opiekuńczych, lecz 
skala ich rzeczywistego zatrudnienia jest bar-

dzo trudna do oszacowania ze względu na ich 
pracę w szarej strefi e. Nielegalne zatrudnianie 
imigrantów w tym obszarze jest zjawiskiem 
powszechnym w większości krajów na świe-
cie. Przykładowo we Włoszech ofi cjalne dane 
wykazują na znaczący wzrost liczby imigran-
tów zatrudnionych w gospodarstwach domo-
wych w charakterze opiekunów z poziomu 
5 tys. cudzoziemców w latach 1970. do 
464 tys. w 2007 r. (van Hooren 2010). Jed-
nak według niektórych włoskich badaczy (Sa-
violi 2007; Da Roit i in. 2007) liczba ta jest 
znacznie większa i waha się w przedziale 
od 650 tys. do 655 tys. cudzoziemskich 
opiekunów. 

Również w Irlandii brak jest ofi cjalnych danych 
odnośnie do rzeczywistej liczby imigrantów pra-
cujących w gospodarstwach domowych. Po-
mimo widocznego popytu na usługi opieki 
domowej ofi cjalne statystyki w kraju poka-
zują, że zatrudnienie w usługach domowych 
w 2014 r. kształtowało się na poziomie 6,5 tys. 
osób, z czego imigranci stanowili 4,4% (286 
cudzoziemców). Jednak dane Migrant Rights 
Centre Ireland (MRCI) pokazują, że ponad 30% 
ogółu zatrudnionych opiekunów to cudzoziem-
cy pracujący nielegalnie w sektorze prac do-
mowych, głównie zajmujący się opieką nad oso-
bami starszymi (MRCI 2014). 

W przypadku Szwecji imigranci stanowią zna-
czącą grupę pracowników zatrudnianych przy 
opiece nad osobami starszymi. Szwedzki urząd 
statystyczny podaje, że w 2014 r. ponad 
35 tys. pracowników tej branży pochodzi z za-
granicy. W sumie cudzoziemcy to 30% wszyst-
kich osób zatrudnionych przy opiece nad oso-
bą starszą4.

Badania niemieckie (Rada 2016) dotyczące 
nielegalnego zatrudniania imigrantów wska-
zują, że w sektorze opieki nieformalnej za-
trudnionych jest od 145 tys. do 150 tys. pra-
cowników z Europy Środkowo-Wschodniej. 

3  Taka sytuacja miała miejsce do 1 stycznia 2018 r. – obec-
nie oświadczenia noszą nazwę „oświadczeń o powierze-
niu wykonywania pracy”, a na podmiocie składającym 
oświadczenie ciąży obowiązek informacyjny (musi poin-
formować, czy cudzoziemiec stawił się, by wykonywać 
pracę). 

4  <www.szwecjadzisiaj.pl; SCB>.

Dorota Kałuża-Kopias Imigranci w systemie opieki nad osobami starszymi
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Podobnie jak w omawianych krajach, również 
i w Polsce nie ma precyzyjnych statystyk, któ-
re pozwalałyby określić rozmiary zatrudnienia 
cudzoziemców w charakterze opiekunów oso-
by starszej. Polska statystyka pozwala jedy-
nie na określenie skali legalnego zatrudnienia 
cudzoziemców w gospodarstwach domowych. 
Jednak, jak już wspomniano, zatrudnienie na 
podstawie indywidualnych zezwoleń na pracę 
nie pokazuje rzeczywistych rozmiarów tego 
zjawiska. Znaczna część pomocy domowych 
pracuje w Polsce na czarno (Golinowska 2004; 
Samoraj 2007; Brunarska i in. 2012). Prowa-
dzone w tym zakresie studia pozwalają jednak 
na oszacowanie skali tego zjawiska. 

Szacuje się, że w pierwszej dekadzie XXI w. na 
polskim rynku pracy rocznie pracowało niele-
galnie od 50 tys. do 450 tys., a nawet 600 tys. 
cudzoziemców (Kabaj, 2004; Bojar i in. 2005; 
Górny i in. 2010; Samoraj-Charitonow 2011), 
z czego spora grupa, zwłaszcza kobiet, w go-
spodarstwach domowych. Według szacunków 
S. Golinowskiej (2004) 7% gospodarstw domo-
wych w Polsce korzysta ciągle lub z przerwami 
z pomocy imigrantów w pracach domowych.

Wyniki przeprowadzonego omnibusowego 
badania sondażowego (Grabowska-Lusińska 
i Żylicz 2008) wskazują, iż imigranci świadczą-
cy w tym czasie usługi domowe stanowili zale-
dwie 11% zatrudnionych pracowników w go-
spodarstwach domowych. Cudzoziemcy zatrud-
niani w charakterze opiekunów są liczebnie 
drugą grupą po osobach pracujących jako po-
moc domowa kategorią obcokrajowców zatrud-
nianych przez gospodarstwa domowe w Pol-
sce (Kępińska i Okólski 2004; Samoraj-Chari-
tonow 2011; Sobiesiak-Penszko 2015). 

W porównaniu z krajami Europy Zachodniej 
zatrudnianie imigrantów ze Wschodu do opie-
ki nad osobą starszą przyjmuje niewielkie roz-
miary. Z badania przeprowadzonego w 2016 r. 
„Opieka nad seniorami z perspektywy dwóch 
pokoleń – udzielających wsparcia i wspiera-
nych. Implikacje dla systemu opieki nad oso-
bami starszymi”5  wynika, iż część seniorów, 
jak i ich rodzinnych opiekunów, jest zainte-
resowana zatrudnieniem cudzoziemca w roli 
opiekuna osoby starszej. Wśród badanych 

osób starszych zaledwie 24% wyrażało chęć 
zatrudnienia cudzoziemca, natomiast w przy-
padku opiekunów odsetek skłonnych do za-
trudnienia imigranta wyniósł 37%. Analiza in-
dywidualnych wywiadów z 15 parami (wspie-
rany – wspierający) wskazała, że główną prze-
słanką do występowania małego zaintereso-
wania pracą cudzoziemców w charakterze po-
mocy przy osobie starszej jest przeświadcze-
nie, że to głównie rodzina odpowiedzialna jest 
za opiekę nad starszym rodzicem. Natomiast 
jeśli już cudzoziemiec miałby być zatrudniony 
do opieki, to zarówno seniorzy, jak i opiekuno-
wie rodzinni najchętniej w roli tej widzieliby 
obywatela Ukrainy.

Ważną rolę rodziny w opiece nad osobami 
starszymi potwierdza również badanie prze-
prowadzone w projekcie „Niewidzialna siła ro-
bocza” (Sobiesiak-Penszko 2015). Według auto-
rów badania cudzoziemcy są zatrudniani przede 
wszystkim przez osoby dysponujące relatyw-
nie wysokimi dochodami. 

Zapotrzebowanie na pracę imigrantów 
w charakterze nierodzinnych opiekunów 
osób starszych w perspektywie 2035 r.

Wraz z zaawansowaniem procesu starzenia się 
ludności rozpoczyna się jej podwójne sta-
rzenie się, tj. wzrost w populacji seniorów 
udziału osób najstarszych. W Polsce w 2017 r. 
udział osób powyżej 65. r.ż. stanowił ponad 
15%, natomiast frakcja osób po 80. r.ż. wy-
nosiła 4%. W perspektywie kolejnych de-
kad proces starzenia się ludności będzie się 
pogłębiał (potwierdzają to prognozy liczby 
i struktury ludności). Po 2025 r. będziemy 
obserwować szybki wzrost liczby najstarszych 
seniorów (80 lat i więcej) (Szukalski 2014). 
Jest to związane z wchodzeniem w wiek póź-
nej starości bardzo licznych roczników uro-
dzonych po II wojnie światowej. Ogółem po-
między rokiem 2017 a 2035 liczebność osób 
w wieku 80 lat i więcej wzrośnie o ponad 

5  Problem ten stanowił jeden z wątków badawczych gran-
tu fi nansowanego przez Narodowe Centrum Nauki 
(nr grantu UMO-2013/09/D/HS5/04459) „Opieka nad 
seniorami z perspektywy dwóch pokoleń – udzielających 
wsparcia i wspieranych. Implikacje dla systemu opieki 
nad osobami starszymi”.
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93%, tj. o 1,4 mln. Udział osób najstarszych 
(80 lat i więcej) wśród osób starszych (65 lat 
i więcej) wzrośnie z 26% w roku 2015 do 
32% w 2035. 

Jednocześnie będzie się zmniejszać liczba po-
tencjalnych opiekunów osób starszych, głów-
nie kobiet będących w wieku przedemery-
talnym. Najczęściej wykorzystywanym mier-
nikiem pokazującym relację pomiędzy licz-
bą potencjalnych opiekunów, głównie kobiet,
a liczbą osób starszych potrzebujących wspar-
cia jest współczynnik potencjału pielęgnacyj-
nego6 (Szatur-Jaworska 2008). W 2015 r. na 
100 osób w wieku 80 lat i więcej przypadało 
286 kobiet, w 2035 zaś liczba potencjalnych 
opiekunek przypadająca na 100 potencjalnych 
seniorów wymagających wsparcia wyniesie 128 
kobiet.

Zmiany zachodzące w strukturze wieku miesz-
kańców Polski skłaniają do analizy wpływu 
czynnika demografi cznego na liczbę imigran-
tów świadczących usługi opiekuńcze wobec 
osób starszych. Aby oszacować potencjalne 
zatrudnienie cudzoziemców w perspektywie 
2035 r., konieczna jest estymacja liczby go-
spodarstw domowych z osobami, które ukoń-
czyły 80. r.ż W tym celu wykorzystano dane 
GUS dotyczące liczby ludności w wieku 80 lat 
i więcej pochodzące z GUS-owskiej prognozy 
liczby ludności Polski na lata 2014–2050 oraz 
z prognozy gospodarstw domowych na lata 

2016–2050. Za punkt wyjścia przyjęto odse-
tek gospodarstw domowych z osobami powy-
żej 80. r.ż. z Narodowego Spisu Powszechne-
go Ludności z 2011 r. Projekcja liczby gospo-
darstw domowych z osobami starszymi stano-
wiła podstawę projekcji potencjalnie pracują-
cych imigrantów w charakterze opiekunów 
osób starszych. Przy szacowaniu liczby zatrud-
nianych cudzoziemców przyjęto trzy warianty 
projekcji. Pierwszy i drugi, w którym zakładamy 
stałe zapotrzebowanie gospodarstw domowych 
na pracę imigrantów na poziomie 5% i 7%7. 
Trzeci wariant prognozujący, że wraz ze wzro-
stem zamożności polskiego społeczeństwa 
popyt na pracę imigrantów w charakterze osób 
wspierających rodzinnych opiekunów w opie-
ce nad osobą starszą będzie wzrastał i zbliżał 
się do poziomu obserwowanego w krajach Eu-
ropy Zachodniej, oznacza, że udział ten z 5% 
w 2015 r., będzie co roku systematycznie wzra-
stał o 1%, osiągając w 2035 r. wartość 24%. 

Wykres 3. Starzenie się ludności Polski w latach 2015–2035 (w %)

Źródło: opracowanie na podstawie GUS 2014b.
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6  Wyraża stosunek liczby kobiet w wieku 50–64 lata do 
liczby osób w wieku 80 lat i więcej.

7  Wartości te zostały przyjęte po analizie badań z zakresu 
danych dotyczących szacunków liczby pracujących imi-
grantów w gospodarstwach domowych w Polsce w cha-
rakterze opiekunów osób starszych, cytowanych we 
wcześniejszym punkcie niniejszego opracowania, z któ-
rych wynika, że około 7% gospodarstw domowych za-
trudnia regularnie cudzoziemców. Jednak w przywoła-
nych badaniach analizy zatrudnienia imigrantów prowa-
dzone były głównie na obszarach miejskich, dużych 
miast, co tak naprawdę zawyża średni wynik dla całej 
Polski. W związku z tym odsetek pracujących imigrantów 
w wariancie pierwszym został przyjęty na nieco niższym 
poziomie – 5%.
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Wyniki projekcji pokazują, iż w nadchodzą-
cych latach możemy spodziewać się wzrostu 
liczby gospodarstw, które w swym składzie 
będą miały najstarszych seniorów (wykres 4). 
Oczywiście coraz większy udział seniorów 
przekładać się będzie na wzrost liczby gospo-
darstw jedno- i dwuosobowych, najczęściej za-
mieszkałych przez starszych małżonków i miesz-
kających samotnie starszych wdów i wdowców. 
Jednocześnie będzie się zwiększać liczba naj-
starszych osób zamieszkujących ze swoimi 
dziećmi i wnukami.

W perspektywie roku 2035 liczba gospodarstw 
domowych, w których składzie będą osoby po 
80. r.ż., wzrośnie z około 0,7 mln w 2015 r. do 
poziomu 1,2 mln w 2035. Zapewne nie po-
zostanie to bez wpływu na popyt na pracę 
imigrantów w sektorze gospodarstw domo-
wych. Patrząc na doświadczenia państw za-
chodnich i odwołując się do koncepcji przej-
ścia migracyjnego (Okólski i Fihel 2012), w Pol-
sce w przyszłości można się spodziewać wzro-
stu zatrudnienia cudzoziemców w charakterze 
opiekunów seniorów. Według sporządzonej 
projekcji, zakładając, że jedynie 5% gospo-
darstw domowych w kraju zatrudnia do opieki 
przy osobie starszej imigranta, można ocze-
kiwać, że liczba potencjalnie zatrudnionych 
cudzoziemców w 2035 r. wyniesie niespełna 
60 tys., natomiast przy zapotrzebowaniu na po-

ziomie 7% popyt ten osiągnie poziom 83 tys. 
Jeśli natomiast weźmiemy pod uwagę wa-
riant trzeci projekcji, wielkość ta może liczyć 
aż 285 tys.

Oczywiście należy sobie zdawać sprawę, że 
nie daje nam to liczby pełnych etatów, na któ-
rych pracowaliby imigranci w charakterze opie-
kunów osób starszych. Wynika to z kilku po-
wodów: 
 część gospodarstw domowych może zatrud-
niać cudzoziemców w wymiarze kilku, kilkunastu 
godzin tygodniowo do opieki wyłącznie nad se-
niorem, co stanowić będzie uzupełnienie opieki 
rodzinnej; 
 część gospodarstw domowych może zatrud-
niać imigrantów w pełnym wymiarze czasu pracy 
w charakterze pomocy domowej, a opieka nad 
seniorem będzie stanowić jedynie niewielki wy-
cinek obowiązków; 
 ponadto możemy mieć do czynienia z sy-
tuacją, w której imigranci będą łączyć prace za-
wodową w innych sektorach gospodarki z byciem 
odpłatnym opiekunem seniora. 

Podsumowanie

Jednym ze skutków przemian demografi cznych 
(m.in. starzenie się ludności, przeobrażenia 
polskiej rodziny oraz migracja) będzie wzrost 
popytu na usługi opiekuńcze wobec osób star-
szych. Sposobem łagodzenia przyszłych defi -
cytów w tym zakresie może być zatrudnianie 
imigrantów, jak to ma miejsce w krajach Eu-

Wykres 4. Projekcja liczby gospodarstw domowych z osobami po 80. r.ż. i potencjalnej liczby 
imigrantów zatrudnianych przez gospodarstwa domowe w charakterze opiekunów seniorów 
w latach 2015–2035 (w tys.)

Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS 2014a; GUS 2014b; GUS 2016.
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ropy Zachodniej (List i in. 2009). W obliczu 
spadku poziomu bezrobocia w Polsce moż-
na przypuszczać, że zatrudnienie imigran-
tów w sektorze opiekuńczym wynikać będzie, 
z jednej strony, z ich konkurencyjności w sto-
sunku do pracowników rodzimych (niższe 
koszty zatrudnienia, często w szarej strefi e, 
z drugiej zaś – pracownicy krajowi nie są za-
interesowani pracą w tym sektorze z uwagi 
na niskie zarobki oraz niski prestiż wykony-
wanej pracy (Iglicka 2000; Kaczmarczyk 2008; 
Kabaj 2008). 

Niewątpliwie postępująca likwidacja barier 
prawno-administracyjnych w Polsce dotyczą-
cych legalizacji zatrudnienia obywateli państw 
byłego ZSRR przyczyni się w nieodległej przy-
szłości do wzrostu liczby cudzoziemców prze-
bywających długookresowo w Polsce (Kałuża-
-Kopias 2014, 2016). W przyszłości można się 
również spodziewać, że w wyniku sieci migra-
cyjnych liczba mieszkających w Polsce rodzin 
cudzoziemców będzie wzrastać. W związku 
z tym kobiety o słabej znajomości języka i ni-
skich kwalifi kacjach z rodzin imigranckich będą 
mogły stanowić potencjalne opiekunki osób 
starszych. 

W warunkach polskich jednym z czynników 
ograniczających popyt na pracę cudzoziem-
ców w charakterze opiekuna osoby starszej 
jest przeświadczenie, iż to najbliższa rodzina, 
dzieci i wnuki mają „moralny obowiązek” peł-
nienia funkcji opiekuńczych wobec starszych, 
często niepełnosprawnych czy chorych senio-
rów, a akceptacja dla umieszczenia niesamo-
dzielnego rodzica w domu pomocy społecznej 
jest mała. To przeświadczenie wynika z domi-
nującego i zakorzenionego w Polsce rodzinne-
go modelu opieki nad seniorem. Jednak wzrost 
emigracji zarobkowej po 2004 r. bez wątpie-
nia nie pozostaje bez wpływu na relacje ro-
dzinne i formy wsparcia seniorów. Powstanie 
transnarodowych rodzin sprawia, że opieka mi-
grantów nad rodzicami sprowadza się głównie 
do pomocy finansowej. Pieniądze te w dużej 
mierze wspierają albo rodziców, albo pozosta-
jących w kraju krewnych, którzy za nieobec-
nych opiekują się starymi rodzicami (Krzyżow-
ski i Mucha 2012). W wyniku dokonującej się 
ewolucji rodziny, m.in. zmniejszania się licz-

by jej członków i emigracji dzieci i wnuków, 
w rolę opiekunów seniorów mogą wcielić się 
cudzoziemcy. 

Porównując odsetek gospodarstw domowych 
zatrudniających cudzoziemców w Polsce z od-
powiadającym udziałem w krajach Europy Za-
chodniej i Północnej, widać, że w Polsce nale-
ży oczekiwać wzrostu zatrudnienia imigran-
tów w charakterze opiekunów osób starszych. 
Zakładając nawet poprawę stanu zdrowia se-
niorów w najbliższych dekadach, dynamiczne 
zwiększenie się subpopulacji osób najstarszych 
będzie czynnikiem powodującym wzrost po-
pytu na pracowników w sektorze gospodar-
stwach domowych w Polsce. Kto będzie tę 
pracę wykonywać? Czy na pewno Polacy będą 
nią zainteresowani?
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Summary

Poland, like most developed countries, faces the problem of an aging population. The dynamic 
growth in the number of the oldest seniors will require eff ective formal and informal care over 
the elderly. The aim of this study is to estimate the potential demand for immigrant work as ca-
rers of the elderly. At the beginning, the scale of offi  cial employment of foreigners on the Polish 
labour market will be shown, followed by a review of research from selected European countries 
and Poland regarding the employment estimates of immigrants as carers of the elderly. The se-
cond part of this article will present a projection of the number of households potentially em-
ploying immigrants as carers of the elderly.
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