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Wstęp
Mam przyjemność przedstawić Państwu kolejną, już ósmą edycję raportu
poświęconego rocznym zeznaniom podatkowym Polaków.
Dzięki jego cyklicznemu charakterowi możemy śledzić zmiany w podejściu polskich
podatników do rozliczania się z urzędem skarbowym.
Raport powstał na podstawie badania, które zostało przeprowadzone na
reprezentatywnej grupie osób mających obowiązek rozliczenia się z urzędem
skarbowym. Zrealizowanych zostało 1000 wywiadów telefonicznych metodą CATI.
Polacy biorący udział w badaniu odpowiadali na pytania dotyczące najważniejszych
kwestii związanych z rocznym zeznaniem podatkowym. Jak co roku zapytaliśmy
podatników jak oceniają stopień trudności rozliczenia się z urzędem skarbowym,
z jakich ulg podatkowych korzystają, czy przekazują 1% podatku na cele
charytatywne i w jaki sposób wybierają organizacje pożytku publicznego.
W związku z wprowadzoną od rozliczenia za 2018 rok przez Ministerstwo Finansów
nową usługą Twój e-PIT, postanowiliśmy również zbadać świadomość podatników
odnośnie tego zagadnienia.
Z badania wynika, iż 90% podatników, którzy złożyli zeznanie podatkowe PIT za 2018
rok za pomocą usługi Twój e-PIT, oceniło ją zdecydowanie lub raczej pozytywnie.
Warto również zwrócić uwagę, iż zdecydowana większość Polaków jest świadoma,
iż organizacje pożytku publicznego w odpowiedni sposób gospodarują otrzymanymi
środkami finansowymi. W tym roku już 3/4 podatników wyraża takie przekonanie.
Mam nadzieję, że lektura naszego raportu dostarczy Państwu ciekawych spostrzeżeń
na temat rozliczeń podatkowych Polaków.

Andrzej Marczak
Partner
Dział doradztwa podatkowego
KPMG w Polsce
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Kluczowe wnioski
Rośnie liczba Polaków, którzy
swoje zeznania podatkowe
składają przez internet.
W tym roku już 69% podatników
deklaruje, że skorzysta
z możliwości internetowego
rozliczenia się z urzędem
skarbowym.

Ponad 7 na 10 Polaków wybierając
organizację pożytku publicznego
kieruje się sugestią lub prośbą
znajomych i rodziny. 18%
dokonuje wyboru losowo.

Najpopularniejszym sposobem
na złożenie zeznania podatkowego
przez internet jest usługa Twój e-PIT,
która została wprowadzona w tym
roku. Zamierza z niej skorzystać 50%
podatników deklarujących złożenie
zeznania podatkowego drogą
internetową.

45% zamierza w zeznaniu PIT za
2018 rok skorzystać z odliczenia ulg
podatkowych. Podatnicy najczęściej
(66%) deklarują plany rozliczenia
ulgi podatkowej na dziecko.

Blisko połowa respondentów
(48%) zadeklarowała, że wypełni
zeznanie PIT za 2018 rok
samodzielnie. Oznacza to wzrost
o 5 punków procentowych r/r.

Już 3/4 Polaków deklaruje
wspieranie osób potrzebujących,
organizacji pożytku publicznego
i innych instytucji w ciągu
całego roku, nie tylko poprzez
przekazywanie 1% podatku.

Ponad połowa podatników
zadeklarowała, że zeznanie
podatkowe za 2018 rok złożyła
w marcu br. Rozliczenie
w kwietniu planuje zaledwie
co dziesiąty Polak.

87% podatników wypełnienie
zeznania PIT nie zajmuje więcej
niż godzinę, z czego 63%
wypełnienie formularza PIT
za 2018 rok nie zajęło więcej niż
30 minut.

84% ankietowanych osób
zadeklarowało, że przekaże
swój 1% podatku na wybraną
organizację pożytku publicznego.

Ponad 60% ankietowanych osób
ocenia obowiązek wypełnienia
formularza PIT jako bardzo
lub raczej łatwe zadanie.
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Ponad połowa podatników
rozlicza się w marcu
Kiedy podatnicy składają zeznanie podatkowe PIT za 2018 rok?

3%

w styczniu

36%
w lutym

51%
w marcu

10%

w kwietniu

Gdzie Polacy składają roczne zeznania podatkowe?

10%
W miejscu zamieszkania
niebędącym miejscem
zameldowania

5%

W miejscu zameldowania
niebędącym miejscem
zamieszkania

85%
W miejscu
zamieszkania
będącym
jednocześnie
miejscem
zameldowania

Ponad połowa Polaków mających obowiązek rozliczania się z urzędem skarbowym zadeklarowała, że złożyła zeznanie
podatkowe PIT w marcu. W kwietniu zamierza rozliczyć się 10% respondentów (jest to wynik o 10 punktów
procentowych mniejszy niż w ubiegłym roku), a 36% Polaków złożyło PIT już w lutym.

W tegorocznej edycji badania o 2 punkty procentowe do 85% wzrosła liczba Polaków, która zadeklarowała, że rozlicza
się w miejscu stałego zamieszkania będącym jednocześnie miejscem zameldowania. PIT 2018 w miejscu zamieszkania,
które nie jest miejscem zameldowania rozliczy 10% podatników. Pozostałe 5% ankietowanych zamierza rozliczyć się
w miejscu zameldowania ale nie zamieszkania.
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Rośnie liczba osób wypełniających PIT
samodzielnie
Czy podatnicy samodzielnie wypełniają PIT?

Podobnie jak w ubiegłych

latach, blisko połowa
Polaków mających
obowiązek rozliczania
podatku zleca w całości
wypełnienie deklaracji PIT
komuś innemu. Podatnicy
najczęściej proszą o pomoc
księgowego (36%), osobę
z rodziny (33%) lub osobę
znajomą (27%).

48%

W tym roku o 5 punktów
procentowych do 48%
wzrosła liczba podatników,
którzy w pełni samodzielnie
uzupełnią formularz PIT.
Natomiast 8% podatników
(spadek o 3 punkty
procentowe względem
ubiegłego roku) korzysta
podczas wypełniania
zeznania z częściowej
pomocy innych.

Tak, przygotowują
samodzielnie

44%

8%

Nie, ktoś w całości
robi to za nich

Tak, ale częściowo korzysta
z pomocy innych

Kto pomaga w uzupełnianiu PIT-u?*

Osoba
z rodziny

33%
Inne

Urzędnik

4%

8%

27%

Znajoma
/znajomy

36%
10%

Księgowy

Doradca
podatkowy

* Na pytanie odpowiadały osoby korzystające z częściowej pomocy innych lub w całości zlecające
uzupełnienie deklaracji PIT komuś innemu. Można było wskazać więcej niż jedną odpowiedź.
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Sporządzanie zeznania podatkowego PIT
nie sprawia trudności
Jak trudne dla podatników jest sporządzenie zeznania podatkowego PIT?

26%

Bardzo
łatwe

36%

Raczej
łatwe

15%

Ani łatwe,
ani trudne

10%

Raczej
trudne

4%

Bardzo
trudne

9%

Nie wiem

Jakie kwestie są najbardziej problematyczne?*

11%

Brak pewności, czy deklaracja podatkowa złożona
przez internet została wysłana poprawnie

10%
10%

Brak wiedzy dotyczącej
dostępnych ulg podatkowych
Długie kolejki/długi czas oczekiwania w urzędzie
skarbowym przy składaniu deklaracji podatkowej
Problemy techniczne przy instalacji lub obsłudze
programów komputerowych lub aplikacji internetowych
służących do wypełniania formularza PIT

8%
6%
6%

Problemy przy rozliczeniu przychodów
z więcej niż jednego źródła
Problemy z podaniem danych identyﬁkacyjnych przy
składaniu deklaracji podatkowej przez internet

2%

Wybór odpowiedniego formularza PIT

Inne – jakie?
Problem z systemem/zalogowaniem
/drukowaniem PIT

1%
1%
1%

Problem z ulgami
Wystawienie korekty PIT
Problem z przychodem za 2017 rok
Druk jest niejasny/niewypełniony kompleksowo

0%
0%

* Na pytanie odpowiadały osoby, które w momencie przeprowadzenia badania rozliczyły się z urzędem skarbowym (samodzielnie
lub z częściową pomocą innych) i zadeklarowały wystąpienie chociaż jednej trudności.
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Czy coroczne rozliczenie z urzędem skarbowym jest
stresujące?

43%
11%

Zupełnie
niestresujące

Raczej
stresujące

3%
Bardzo
stresujące

2%
Trudno
powiedzieć

41%
Raczej
niestresujące

Ponad 60% Polaków ocenia obowiązek wypełnienia formularza PIT jako bardzo lub raczej
łatwe zadanie. Jeszcze więcej respondentów (84% wskazań) deklaruje, że coroczne
rozliczenie z urzędem skarbowym nie jest źródłem stresu.
Jedynie co dziesiąta osoba mająca obowiązek składania zeznania podatkowego
przyznaje, że jest to raczej stresujące doświadczenie.
Roczne zeznania podatkowe Polaków PIT 2018
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Zeznanie PIT wypełniane w coraz
krótszym czasie
Ile czasu zajmuje podatnikom wypełnienie formularza PIT?*

63%

24%

Do 30 min

30 – 60 minut

9%
1 – 2 godziny

2%

2%

2 – 5 godzin

Ponad 5 godzin

* Na pytanie odpowiadały osoby wypełniające formularz PIT samodzielnie bądź tylko częściowo
korzystające z pomocy.

Dla zdecydowanej większości podatników wypełnienie formularza PIT nie jest czasochłonnym obowiązkiem. 63%
rozliczających się z urzędem skarbowym samodzielnie lub z częściową pomocą innych deklaruje, że rozliczenie
podatkowe PIT nie zajmuje im więcej niż 30 minut. Kolejne 24% podatników wypełnia zeznanie PIT nie dłużej niż
w ciągu godziny.
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Zeznania roczne PIT Polacy najchętniej
składają przez internet
W jaki sposób podatnicy składają roczne zeznanie podatkowe PIT?

47%
Indywidualnie

50%
Ze współmałżonkiem

3%
Jako osoba samotnie
wychowująca dziecko

W jaki sposób Polacy składają zeznanie podatkowe PIT 2018 w zależności od wieku?

14%

17%

17%

23%

32%

26%

46%

Bezpośrednio w urzędzie
skarbowym

80%

78%

69%

78%
74%

65%

47%

Przez internet

5%
6%
Do 24 lat

5%
25-34 lat

5%

3%

3%

7%

35-44 lat

45-54 lat

55-64 lat

64 lata
i więcej

Pocztą

Aż o 13 punktów procentowych w porównaniu z zeszłym rokiem wzrosła liczba Polaków deklarujących złożenie
rocznego zeznania podatkowego drogą internetową. Po raz kolejny jest to rekordowo wysoki wynik. Już blisko
7 na 10 Polaków wybiera ten sposób rozliczenia PIT 2018 z urzędem skarbowym.
Połowa podatników mających obowiązek rozliczania się z urzędem skarbowym rozliczy się wspólnie
ze współmałżonkiem.
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Usługa Twój e-PIT
najpopularniejszym sposobem
składania zeznania przez internet
Polacy, którzy postanowili rozliczyć swoje zeznanie roczne PIT przez internet, najczęściej
(50% wskazań) skorzystali z usługi Twój e-PIT, która została udostępniona podatnikom od
tego roku. Z systemu e-deklaracje udostępnionego przez Ministerstwo Finansów skorzystało
31% podatników.
W jaki sposób podatnicy rozliczają roczne zeznanie podatkowe PIT
przez internet ze względu na wiek?
15%
35%

25-34
lata

7%

17%
35%

32%
50%

Do 24

61%

35-44
lata

lat

48%

27%
36%

65 lat
i więcej

39%

55-64
lata

System e-deklaracje
Inny sposób /program
komputerowy

45-54

24%

37%

Usługa Twój e-PIT

31%

30%

lata

39%

37%

Z jakiego sposobu składania zeznania podatkowego za 2018 rok przez internet
skorzystali podatnicy?*

50%
Usługa Twój e-PIT

31%
System
e-deklaracje

19%
Inny sposób
/program
komputerowy

*Na pytanie odpowiadały osoby, które złożyły PIT przez internet
Roczne zeznania podatkowe Polaków PIT 2018
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Usługa Twój e-PIT
dobrze oceniana
przez podatników
90% podatników, którzy złożyli zeznanie podatkowe
PIT za 2018 rok za pomocą usługi Twój e-PIT, oceniło
ją zdecydowanie lub raczej pozytywnie. System logowania
do usługi Twój e-PIT jest postrzegany jako zdecydowanie
lub raczej bezpieczny przez 93% respondentów.
Podatnicy najczęściej (76%) logowali się do systemu Twój
e-PIT oraz uwierzytelniali swoją tożsamość za pomocą
danych identyfikacyjnych takich jak: PESEL (albo NIP
i datę urodzenia), imię i nazwisko oraz kwota przychodu
w zeznaniu PIT 2017 oraz jedną z kwot przychodu za
2018 rok (np. z informacji PIT-11), jak również kwota
nadpłaty/podatku do zapłaty z deklaracji za 2017 rok.
24% respondentów używało w tym celu zaufanego profilu.
Korzystając z usługi Twój e-PIT, 38% podatników
zaakceptowało przygotowane wstępnie przez Krajową
Administrację Skarbową zeznanie podatkowe bez
dokonywania w nim żadnych zmian. 35% Polaków
zmieniło część danych w zeznaniu, natomiast co piąty
podatnik (20%) odrzucił wstępnie przygotowane przez
KAS zeznanie roczne PIT. 7% respondentów przyznało,
że nie zrobiło niczego – zatem zeznanie PIT zostanie
uznane za zaakceptowane i złożone przez podatnika
z dniem 30 kwietnia br., kiedy mija termin rozliczenia
podatkowego za 2018 rok. 93% zeznań złożonych przez
usługę Twój e-PIT dotyczyło formularza PIT-37.
Działania podejmowane przez podatników
w usłudze Twój e-PIT:

38%
35%

Zaakceptowali przygotowane
przez Krajową Administrację
Skarbową zeznanie

Zmienili dane w przygotowanym
zeznaniu

Sposób uwierzytelniania do usługi Twój e-PIT:

24%
Proﬁl zaufany

76%
Dane indentyﬁkacyjne (tj. PESEL albo NIP
i datę urodzenia, imię nazwisko, przychód za
2017 r. oraz jedną z kwot przychodu za 2018
rok np. z informacji PIT-11, kwota
nadpłaty/podatku do zapłaty z deklaracji)

W przypadku wyboru rozliczenia zeznania poprzez
usługę Twój e-PIT, rozliczenie dotyczyło?

Formularza
PIT-37
Formularza
PIT-38
Formularza
PIT-37 oraz
PIT-38

93%
2%
5%

Czy sposób
rozliczenia zeznania
(oraz logowania
do systemu) poprzez
usługę Twój e-PIT
podatnicy uważają
za bezpieczny?

Zdecydowanie
25%
tak

Raczej
68%
tak

20%

Odrzucili przygotowane przez
Krajową Administrację Skarbową
zeznanie i wypełniła/wypełnił
samodzielnie formularz

7%
11

Zdecydowanie
37%
tak
Raczej
53%
tak
Raczej
2%
nie

Raczej
5%
nie
Nie zrobili nic, wówczas zeznanie
z dniem 30 kwietnia br. zostanie
uznane za złożone i zaakceptowane
przez podatnika

Czy system Twój
e-PIT jest przyjazny
i przejrzysty?

Zdecydowanie
nie 2%

Zdecydowanie
nie 1%
Nie wiem/nie
widziałem(am) 7%
jeszcze tego
systemu
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Polacy najczęściej korzystają z ulgi
podatkowej na dzieci
Czy podatnicy korzystają w tym roku z ulg
podatkowych?

45%

51%

Z jakich ulg podatkowych korzystają Polacy?*

66%

4%

Na dzieci

16%

Rehabilitacyjna

15%

Inne ulgi

14%

Na internet

14%

Z tytułu darowizn

?
Tak

Nie

Nie
wiem

* Na pytanie odpowiadały osoby korzystające z ulg.
Ankietowani mogli wskazać więcej niż jedną ulgę
podatkową.

Z możliwości odliczenia ulg podatkowych w PIT 2018 skorzysta 45% podatników. Jest to wynik o 6 punktów
procentowych wyższy niż w ubiegłorocznej edycji badania.

Najpopularniejszą ulgą podatkową bez zmian w stosunku do ubiegłorocznej edycji badania pozostaje ulga podatkowa
na dziecko. Statystycznie najczęściej korzystają z niej podatnicy w przedziale wiekowym 35-44 lata (94% wskazań).
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Dostępność informacji o ulgach
podatkowych
Jak podatnicy oceniają łatwość uzyskania informacji dotyczących ulg podatkowych?

11%

17%

Nie mam zdania

Zdecydowanie
pozytywnie

4%

Zdecydowanie
negatywnie

6%

Raczej
negatywnie

31%
Neutralnie

i
31%
Raczej
pozytywnie

Blisko 50% respondentów zdecydowanie lub raczej pozytywnie ocenia łatwość uzyskania informacji o dostępnych ulgach
podatkowych. Duża część Polaków (31% wskazań) ma neutralną opinię dotyczącą łatwości uzyskiwania informacji o ulgach
podatkowych, a co 10. respondent wypowiada się na ten temat raczej lub zdecydowanie negatywnie.
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Rośnie liczba podatników
przekazujących 1% podatku
na rzecz OPP
Czy podatnicy przekażą 1% swojego podatku na rzecz organizacji pożytku
publicznego?

84%

13%

3%

Tak

Nie

Nie wiem

Przekazywanie 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego w zależności
od wykształcenia

Podstawowe

51%

38%

11%

Zawodowe

71%

22%

7%

Średnie

83%

15%

2%

Wyższe

91%
Tak

Nie

7% 2%

Nie wiem

W zeznaniu podatkowym PIT za 2018 rok, 84% respondentów zadeklarowało chęć przekazania 1% podatku na rzecz
organizacji pożytku publicznego. Wartość ta jest wyższa o 2 punkty procentowe w porównaniu do poprzedniej edycji
badania.

Skłonność przekazywania 1% podatku na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego rośnie wraz z poziomem
wykształcenia. Osoby o najniższym (podstawowym) wykształceniu zdecydowanie najrzadziej (51% wskazań) decydują
się na przekazanie 1% swojego podatku. W przypadku osób z wykształceniem wyższym 1% podatku
wybranej OPP przekazuje 91% podatników.
Roczne zeznania podatkowe Polaków PIT 2018
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Sugestia znajomych i rodziny kluczowa przy
wyborze OPP
Jak podatnicy wybierają organizacje pożytku publicznego?*

W oparciu o sugestię
lub prośbę znajomych
/rodziny

74%

13%

Losowo

13%

W oparciu
o informacje
z mediów

Główne przyczyny nieprzekazywania 1% podatku na rzecz OPP**

Nie ufam organizacjom
pożytku publicznego
Uważam, że 1% mojego
podatku nic nie zmieni
Nie wiedziałem/am,
że jest taka możliwość
Przekazywane środki są
nieefektywnie gospodarowane
Inne

20%
13%
9%
7%
51%

* Na pytanie odpowiadały osoby deklarujące przekazywanie 1% podatku na OPP.
** Na pytanie odpowiadały osoby deklarujące nieprzekazywanie 1% podatku na OPP.

3/4 Polaków, którzy rozliczają się z urzędem skarbowym, dokonuje wyboru organizacji pożytku publicznego

w oparciu o sugestię lub prośbę znajomych/rodziny. O 5 punktów procentowych do 13% zmniejszyła się
w porównaniu do poprzedniego roku liczba podatników, którzy wybierają OPP w sposób losowy. Z badania wynika,
że 20% podatników, którzy nie przekazują swojego 1% podatku na OPP, nie ufa organizacjom pożytku publicznego,
a 13% uważa, że przekazana kwota nie będzie miała żadnego wpływu. Z kolei blisko co dziesiąty Polak nie wiedział,
że istnieje możliwość przekazania 1% swojego podatku.
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Polacy coraz większymi
filantropami
Czy zdaniem Polaków organizacje pożytku publicznego w odpowiedni sposób
gospodarują otrzymanymi środkami?

Zdecydowanie tak
Raczej tak
Nie umiem powiedzieć
Zdecydowanie nie
Raczej nie

18%
56%
19%
2%
5%

Czy podatnicy przekazują inne darowizny w ciągu roku na rzecz OPP lub innych
instytucji i osób potrzebujących?

12%
43%
21%
24%

16

Tak, często
Tak, czasami
Tak, rzadko
Nie, w ogóle nie przekazuję

Z roku na rok rośnie grupa

Polaków, która uważa,
że organizacje pożytku
publicznego w odpowiedni
sposób gospodarują
otrzymanymi środkami
finansowymi. W tym roku już
3/4 podatników wyraża takie
przekonanie. Jedynie 6%
podatników negatywnie ocenia
efektywność gospodarowania
OPP otrzymanymi środkami.
Polacy stają się również coraz
większymi filantropami –
zaledwie 24% ankietowanych
zadeklarowało, że w ciągu
roku nie przekazuje żadnych
darowizn na rzecz organizacji
pożytku publicznego lub innych
instytucji i potrzebujących osób.
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Świadomość
Polaków na temat
płaconego podatku
i przekazywania 1%
Świadomość, że podatek PIT stanowi źródło dochodów
budżetowych jednostek samorządu terytorialnego,
w którym podatnicy się rozliczają rośnie wraz ze wzrostem
wykształcenia.
Zaledwie 64% podatników z podstawowym wykształceniem
vs. 91% osób z wykształceniem wyższym zdaję sobie
sprawę, że podatek PIT stanowi źródło dochodów
budżetowych JST.

Czy podatnicy mają świadomość, iż podatek PIT
stanowi źródło dochodów budżetowych jednostek
samorządu terytorialnego (gmina, powiat,
województwo) w którym się rozliczają?

81%

19%

Tak

Nie

Niemalże wszyscy podatnicy (98%) wiedzą, że 1% podatku
przekazywany na rzecz organizacji pożytku publicznego nie
stanowi dodatkowego obciążenia podatkowego czy kosztu
ponoszonego indywidualnie. Jest to wynik identyczny,
jak w poprzedniej edycji badania. Warto jednak zauważyć,
że najniższa świadomość występuje u osób z podstawowym
wykształceniem, gdzie 11% wyraża przekonanie, ze 1%
podatku stanowi dla nich dodatkowe obciążenie podatkowe.
Czy podatnicy sądzą, że przekazywany 1% podatku
stanowi dodatkowe obciążenie podatkowe?

2%
Tak

98%
Nie

Roczne zeznania podatkowe Polaków PIT 2018
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Polacy najczęściej uzyskują przychody
z tytułu umów o pracę
Źródła uzyskiwanych przez podatników przychodów:*

Umowa o pracę

66%

Emerytury, renty

Umowy cywilnoprawne
(zlecenie, o dzieło)

29%

18%

Działalność
gospodarcza

Działalność gospodarcza
opodatkowana 19%
podatkiem liniowym

Sprzedaż papierów
wartościowych (akcje,
udziały, obligacje)

2%

2%

8%
Najem

3%

Inne

Sprzedaż
nieruchomości

4%

0%

* Respondenci mogli wskazać więcej niż jedno źródło dochodów.

Podatnicy najczęściej uzyskują przychody z tytułu umowy o pracę (66% wskazań). Blisko 30% respondentów

uzyskiwało przychody z emerytur i rent. Z kolei 8% podatników prowadziło działalność gospodarczą, a zaledwie
2% ankietowanych uzyskiwało przychody z działalności gospodarczej opodatkowanej 19% podatkiem liniowym.
Przychody z najmu zadeklarowało w 2018 roku 3% respondentów.
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O badaniu
Badanie „Roczne zeznanie podatkowe Polaków PIT 2018”
zostało przeprowadzone metodą wywiadu telefonicznego
CATI (ang. Computer Assisted Telephone Interview)
na reprezentatywnej próbie 1 000 dorosłych osób.
Na pytania odpowiadały osoby mające obowiązek

Miejsce zamieszkania

rozliczania się z urzędem skarbowym za rok 2018. Do grupy
badanych nie weszły osoby, za które zeznanie podatkowe
przygotowuje i składa ZUS bądź pracodawca.
Badanie zostało przeprowadzone w dniach 4-13.03.2019 r.
przez firmę badawczą Norstat.

Dochód netto respondentów

29%
Wieś

71%
Miasto

Powyżej
7501zł

3%

Od 6001zł
do 7500zł

3%

Od 4501zł
do 6000zł

7%

Od 3001zł
do 4500zł

20%

Od 1501zł
do 3000zł

40%
27%

Do 1500zł

Wiek

24%
17%

16%

19%

19%

55-64 lata

65 lat
i więcej

5%
Do 24 lat
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25-34 lata

35-44 lata

45-54 lata
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