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Piotr Szukalski
Uniwersytet Łódzki

Wprowadzenie

Występowanie procesu starzenia się ludności przedostało się już 
obecnie do świadomości społecznej i świadomości decydentów. 
Wzrastająca świadomość zachodzących — a zwłaszcza nadchodzą‑
cych — przemian ludnościowych przyczynia się do coraz częstsze‑
go występowania w publicznych debatach wątków odnoszących się 
do reformowania systemu emerytalnego czy zbudowania systemu 
zachęt do jak najpóźniejszego wychodzenia z rynku pracy. Prze‑
słanki stojące za rozpoczęciem takiej debaty mają jednakże przede 
wszystkim doraźny i czysto utylitarny charakter — mowa bowiem 
o ograniczaniu dzisiejszego deficytu budżetowego, zmniejszaniu 
dotacji do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, próbie oddziały‑
wania na poziom długu publicznego.

Zdecydowanie rzadziej na problematykę starzenia się ludno‑
ści — a przede wszystkim na problematykę zmian relacji grupy 
w wieku zdolnych do utrzymania się z owoców wykonywanej 
przez siebie pracy do zbiorowości seniorów utrzymujących się ze 
świadczeń emerytalno‑rentowych — patrzy się z perspektywy dłu‑
gookresowej. W tym przypadku kluczową kwestią jest określenie, 
na ile utrzymanie obowiązujących w danej chwili zasad redystry‑
bucji zasobów pomiędzy poszczególnymi pokoleniami w sytuacji 
zachodzących przemian ludnościowych zakłóca sprawiedliwość 
międzypokoleniową. Samo pojęcie „sprawiedliwości międzypokole‑
niowej” wymaga wyjaśnienia, którego nie da się przeprowadzić bez 
uprzedniego wyjaśnienia innych bliskoznacznych terminów: relacje 
międzypokoleniowe, więź międzypokoleniowa, solidarność mię‑
dzypokoleniowa i umowa międzypokoleniowa (Szukalski 2010).

W przypadku pojęcia „relacji międzypokoleniowych” mamy do 
czynienia z terminem określającym ogół stosunków występujących 
pomiędzy jednostkami lub grupami wchodzącymi w skład różnych 
pokoleń. Stosunki te mogą być definiowane zarówno w kategoriach 
pojedynczych interakcji, w kategoriach stosunku społecznego (a za‑
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tem mogą być strukturyzowane za pośrednictwem „właściwych” interakcji pomiędzy 
partnerami zajmującymi określone pozycje społeczne) oraz w kategoriach wpływa‑
jących na przebieg i częstość interakcji opinii, postaw i stereotypów.

W przypadku „więzi międzypokoleniowej” chodzi o powszechne poczucie — a za‑
tem uświadamianą sobie, choć odznaczającą się niedookreśleniem wiedzę — łącz‑
ności biologicznej, kulturowej, ekonomicznej z jednostkami wchodzącymi w skład 
innego pokolenia (niezależnie od sposobu jego definiowania). Poczucie to prowadzi 
do pojawienia się pozytywnego nastawienia wobec jednostek należących do innych 
pokoleń, tj. gotowośc i  do specyficznego odbioru informacji o tych osobach i do 
reagowania na nią. Podkreślam słowo gotowości, albowiem to słowo tworzy najmoc‑
niejszą dystynkcję w stosunku do terminu „solidarność międzypokoleniowa”.

Pojęcie „solidarności międzypokoleniowej” z kolei — zgodnie z przytoczonymi 
powyżej podejściami — to poczucie wzajemnej odpowiedzialności wobec osób przy‑
należących do innych generacji. Tym samym gotowość, wynikająca z więzi między‑
pokoleniowej, zostaje aktywizowana, przekształcając się w uwzględnianie w podej‑
mowanych działaniach interesów, potrzeb i opinii innych generacji.

Kontrakt międzypokoleniowy to umowa określająca obowiązujące reguły redys‑
trybucji wyznaczników statusu społecznego pomiędzy przedstawicieli różnych ge‑
neracji. Choć ma ona zazwyczaj niespisany charakter, częściowo przynajmniej od‑
znacza się kodyfikacją (dotyczy to szczególnie kontraktu publicznego, który wraz 
z umową prywatną składa się na ów kontrakt).

Sama solidarność międzypokoleniowa nie oznacza samoistnie występowania 
równości między różnymi pokoleniami, pamiętać bowiem należy o zróżnicowaniu 
warunków życia poszczególnych generacji, które uniemożliwia osiągnięcie, a przy‑
najmniej zdefiniowanie i ustalenie takowej równości. Tym samym, mówiąc o spra‑
wiedliwości międzypokoleniowej, lepiej jest posługiwać się mniej ostrymi kryteria‑
mi, zapewne ograniczającymi wartość tego pojęcia jako metafory. Pamiętać bowiem 
należy o ustaleniach G. Lakoffa, specjalisty w zakresie nauk kognitywnych i lingwi‑
styki, który podkreśla rolę metafor w procesie zarówno kształtowania opinii i ste‑
reotypów jednostek, jak i wpływu wykorzystywanych ram retorycznych na procesy 
polityczne (Binstock 2010: 584).

Niezależnie od „ostrości” wspomnianych kryteriów, bezwzględnie proces starzenia 
się może stanowić zagrożenie dla sprawiedliwego podziału dóbr między pokolenia‑
mi. Podkreślmy — może, lecz nie musi. Wszystko zależy od gotowości decydentów 
i kierowanych przez nich społeczności do podjęcia starań odnośnie do modyfikacji 
redystrybucji zasobów wraz ze zmianą demografii relacji międzypokoleniowych.

Niniejszy tom zawiera zbiór studiów skupionych wokół procesu starzenia się lud‑
ności i sprawiedliwości międzypokoleniowej.

Część pierwsza zawiera 5 tekstów bezpośrednio skoncentrowanych na poszukiwa‑
niu związków pomiędzy powyższymi dwiema kategoriami z punktu widzenia prze‑
mian polityki społecznej w Polsce w ostatnich dwóch dekadach, a zwłaszcza reform 
systemu emerytalnego (J. Hrynkiewicz), świadomości solidarności międzypokole‑
niowej wśród polskiej młodzieży (M. Łuszczyńska), prowadzonych w państwach roz‑
winiętych debat nad reformowaniem systemu emerytalnego (K. Zapędowska‑Kling), 
opieki nad seniorami w warunkach długookresowych i definitywnych migracji za‑
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granicznych (D. Szawarska). Nieco inaczej na ów związek patrzy Ł. Jurek, próbujący 
znaleźć mechanizm łączący jednostkowe decyzje prokreacyjne z wysokością uzyski‑
wanego świadczenia emerytalnego.

Teksty zamieszczone w części drugiej koncentrują się na aktywności zawodowej 
osób na przedpolu starości, widząc w późnej dezaktywizacji zawodowej najlepszy 
sposób osiągania sprawiedliwego podziału zasobów między pokoleniami we współ‑
czesnych warunkach demograficznych. D. Kałuża‑Kopias przedstawia potencjał, 
jaki dla rynku pracy stanowić będą osoby w niemobilnym wieku produkcyjnym 
w najbliższym dwudziestoleciu, P. Szukalski w dwóch tekstach prezentuje metody 
aktywizacji osób na przedpolu starości stosowane obecnie w krajach Europy Połu‑
dniowej, Północnej i Zachodniej, zaś Z. Szweda‑Lewandowska na przykładzie kilku 
europejskich państw próbuje przekonać Czytelnika do tezy, iż starzenie się ludno‑
ści samoistnie stwarzać będzie miejsca pracy dla osób starszych, opiekujących się 
tymi jeszcze starszymi.

Ostatnia część pracy ma nieco inny charakter, poświęcona jest bowiem przede 
wszystkim różnorodnym konsekwencjom starzenia się ludności — zarówno tym 
odnoszącym się do wyzwań, przed jakimi staje polityka regionalna (A. Klimczuk), 
skutkom dla rynku dóbr i usług (K. Bałandynowicz‑Panfil), wreszcie wymiarowi 
zdrowotnemu, badanemu w warunkach specyficznych zbiorowości wsi (M. Burzyń‑
ska, M. Kępa, M. Bryła, I. Maniecka‑Bryła) i domów pomocy społecznej (O. Gajew‑
ska, M. Bryła, I. Maniecka‑Bryła).

W efekcie uzyskany został wielowymiarowy wgląd w problematykę starzenia się, 
analizowaną w dużej części opracowań pod kątem związków z relacjami międzypo‑
koleniowymi i solidarnością między generacjami.

Praca ta ukazuje się pod redakcją naukową pracownika Uniwersytetu Łódz‑
kiego w Wydawnictwie tejże uczelni nieprzypadkowo. W ostatnich latach ośro‑
dek łódzki stał się jednym z najbardziej aktywnych miejsc badań nad starzeniem 
się, czego przypomnieniem niech będzie zawarty w spisie literatury wykaz waż‑
niejszych prac wydanych tamże w trakcie ostatniej dekady, z których większość 
dostępna jest w wersji elektronicznej na stronie Repozytorium UŁ (http://dspace.
uni.lodz.pl:8080/xmlui/).

Publikacja niniejszego opracowania nie byłaby możliwa bez pomocy finansowej 
uzyskanej od władz Miasta Łodzi w ramach programu „Współpraca z wyższymi uczel‑
niami w zakresie promocji Łodzi jako ośrodka naukowego i akademickiego w 2011 r.” 
Za wsparcie naszej inicjatywy chcielibyśmy gorąco niniejszym podziękować.
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Wpływ zmian w polityce 
społecznej w Polsce na relacje 
między pokoleniami

Streszczenie: Celem artykułu jest przedstawienie etapów i logiki zmian 
systemu emerytalnego w Polsce w okresie po upadku PRL. Zagadnienie to 
będzie rozpatrywane z punktu widzenia długookresowych konsekwencji 
dla relacji międzypokoleniowych oraz z punktu widzenia zasad, jakimi 
przy zmianach systemu zabezpieczenia społecznego w tym okresie kie‑
rowały się inne europejskie państwa.

Słowa kluczowe: system emerytalny, reformy systemu emerytalnego, po‑
lityka społeczna, relacje międzypokoleniowe, Polska

Wprowadzenie

Celem niniejszego tekstu jest wskazanie wpływu rozwiązań w po‑
lityce społecznej, głównie w systemie zabezpieczenia społecznego 
w Polsce w latach 1989−2010, na kształtowanie relacji między po‑
koleniami. Zabezpieczenie społeczne nie ma dotychczas uznanej 
powszechnie definicji. Na potrzeby niniejszego tekstu przyjmuję, 
że jest to systemowa sieć bezpieczeństwa socjalnego, zawierająca 
uprawnienia i świadczenia, chroniąca jednostkę (rodzinę) przed 
zagrożeniem ubóstwem i wykluczeniem społecznym spowodowa‑
nym zdarzeniami losowymi. „Pojęcie »zabezpieczenie społeczne« 
oznacza wiarygodną ochronę przed pewnymi rodzajami ryzyka 
życiowego” (Zacher 1999: 373). Do tak zdefiniowanego systemu za‑
bezpieczenia społecznego należą podsystemy ubezpieczenia spo‑
łecznego, ochrony zdrowia, pomocy rodzinie, pomocy społecznej 
i opieki. Pełnią one w systemie określoną rolę, tworząc sieć ochrony 
przed skutkami zagrożenia w przypadku wystąpienia ryzyka. Sy‑
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stem zabezpieczenia społecznego pełni rolę ochronną i prewencyjną. Chroni przed 
skutkami (funkcja ochronna), gdy zdarzenie wystąpi, ale chroni też przed wystąpie‑
niem zagrożeń, zapobiega ich wystąpieniu (funkcja prewencyjna).

W cyklu życia jednostki (rodziny) poszczególne części systemu zabezpieczenia 
społecznego wypełniać mogą różne role, wynikające ze zmiennej sytuacji jednostki 
i rodziny. Podsystem opieki działa w stosunku do osób niesamodzielnych w różnych 
okresach ich życia, zapewniając tym osobom opiekę. Ochrona zdrowia obejmuje 
z kolei wiele funkcji (promocja zdrowia, profilaktyka, leczenie, ochrona epidemio‑
logiczna), które są istotne we wszystkich fazach ludzkiego życia. Pomoc rodzinie, 
w zależności od tego, czy jej funkcje w polityce społecznej są mniej lub bardziej roz‑
budowane, obejmuje tylko niektóre wybrane funkcje rodziny. Działania pomocy 
społecznej z kolei są tak zaprojektowane, że obejmują wszystkie te zdarzenia i oko‑
liczności życiowe, których nie obejmują inne podsystemy zabezpieczenia, a w któ‑
rych potrzebna jest osobie (rodzinie) pomoc zewnętrzna w pokonaniu trudności 
wywołanych negatywnym dla położenia jednostki zdarzeniem.

Zakłada się, że współcześnie najważniejszą rolę w systemie zabezpieczenia spo‑
łecznego pełni ubezpieczenie społeczne, definiowane przez Wacława Szuberta jako 
realizacja idei „(…) pokrywania przyszłych potrzeb związanych ze zdarzeniami po‑
wodującymi niemożność zarobkowania w drodze rozłożenia tego ciężaru na większą 
zbiorowość osób, którym zdarzenia te zagrażają” (Łazowski 1934: 25). Ubezpieczenie 
społeczne obejmuje ochroną szereg potencjalnych zdarzeń losowych w cyklu życia 
jednostki (rodziny), które powodują utratę możliwości zarobkowania1. W przed‑
miotowym zakresie ubezpieczenie społeczne obejmuje: chorobę, macierzyństwo, 
bezrobocie, sytuacje rodzinne, utratę żywiciela rodziny, wypadek w pracy, chorobę 
zawodową, inwalidztwo, starość. W zakresie podmiotowym obejmuje pracujących 
i ich rodziny, gdyż konsekwencje utraty zdolności do zarobkowania obejmują ubez‑
pieczonego (pracownika) i jego rodzinę. Konstrukcja i zasady ubezpieczenia spo‑
łecznego kształtowały się w długim procesie rozwoju — od dobroczynności, form 
uzależniającej pomocy uznaniowej, prób zastosowania prawa cywilnego do rekom‑
pensowania skutków zdarzeń losowych, tj. do współcześnie rozwiniętych systemów 
zabezpieczenia społecznego.

W tworzeniu rozwiniętych form ochrony zdolności do pracy oraz eliminacji skut‑
ków utraty zdolności ważną rolę odegrał stworzony w latach 1880. system niemiecki 
(wprowadzony przez Otto von Bismarcka), działalność Międzynarodowej Organiza‑
cji Pracy oraz Rady Europy i Komisji Europejskiej (szerz. Uścińska 2005). Ubezpie‑
czenie społeczne regulowane jest przez akty prawa krajowego oraz liczne akty prawa 
międzynarodowego. Współczesny system ubezpieczenia społecznego ukształtował 
się jako system: obligatoryjny, powszechny, publiczny, gwarantowany i roszczenio‑
wy. Instytucje ubezpieczenia społecznego mają charakter samorządowy (instytucje 
prawa publicznego), oddzielone są od instytucji państwa, mają też autonomię finan‑
sową (Hrynkiewicz 2011).

1 Przyjęcie rodziny za podmiot ubezpieczenia społecznego ma uzasadnienie w powiązaniu ubezpiecze‑
nia społecznego z pracą zarobkową. Dochody z pracy mają służyć utrzymaniu rodziny. Takie rozwią‑
zanie przyjmuje się w Konwencji nr 102 MOP z 1952 roku, gdzie stosuje się kategorię „typowego ubez‑
pieczonego”, którym jest pracownik posiadający na utrzymaniu rodzinę (1+3).
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Przedmiotem analizy w tym artykule jest wyodrębniony fragment zabezpieczenia 
społecznego w Polsce — system emerytalny, w szczególności zmiany, jakich w nim 
dokonano w latach 1989−2009, oraz ich wpływ na kształtowanie relacji międzypo‑
koleniowych. Analiza ma odpowiedzieć na pytanie, czy i w jakim zakresie wprowa‑
dzone zmiany w systemie emerytalnym w Polsce wpływają na kształtowanie się re‑
lacji między pokoleniami?

Wybór systemu emerytalnego ma uzasadnienie w jego zakresie podmiotowym 
i przedmiotowym. System emerytalny ma ograniczony zakres podmiotowy; prawo 
do emerytury posiadają wyłącznie osoby w wieku określanym jako wiek emerytal‑
ny (lub poprodukcyjny), tj. od zakończenia działalności zawodowej (zarobkowej) do 
ustania życia. Zakres przedmiotowy obejmuje tylko świadczenie emerytalne, któ‑
re ma zastąpić utracony z powodu zaawansowanego wieku dochód z pracy. Kwestią 
wymagającą odrębnej analizy jest stopa zastąpienia dochodu z pracy (i poziomu 
ochrony przed ubóstwem) osób niezdolnych do zarobkowania wskutek zaawanso‑
wanego wieku. Problem ten ma podstawowe znaczenie w systemach ubezpieczenia 
społecznego (finansowanych ze składek ubezpieczonych).

Zmiany systemu emerytalnego w Polsce 
i ich wpływ na kształtowanie relacji między pokoleniami

W procesie zmian systemu emerytalnego w Polsce po 1989 roku wyodrębnić można kil‑
ka ważnych etapów. Do 1997 roku zmiany w systemie emerytalnym „były (…) kształ‑
towane jako wyraz bieżących potrzeb i służyły realizacji doraźnych celów” (Muszalski 
1999). Kryzys gospodarczy, który narastał od końca lat 1970., strajki w latach 1980−1981, 
zagrożenie wysokim bezrobociem w związku z wejściem na rynek pracy licznych gene‑
racji urodzonych w latach 1950., zmuszały do poszukiwania rozwiązań, w których istotną 
rolę pełnił system emerytalny. Ustawa z 1982 roku generalnie obniżała wiek emerytalny 
i znacznie rozszerzała uprawnienia do przechodzenia na wcześniejsze emerytury; moż‑
liwość przejścia o 5 lat wcześniej na emeryturę, niż wynikałoby to z ustawowego wieku 
emerytalnego, uzyskała większość pracowników (Ustawa z 14 grudnia 1982…). Liczba 
emerytów i rencistów w latach 1980−1990 wzrosła o 1 504 tys. (z 4 094 tys. w roku 1980 do 
5 598 tys. w 1990 roku). W latach 1991−2000 liczba emerytów i rencistów wzrosła o dal‑
sze 1 321 tys. Główny przyrost ich liczby nastąpił w latach 1990−1991 i wyniósł 2 347 tys. 
W kolejnych latach przyrost ten zmniejszał się (w 1992 roku wynosił już „tylko” 550 tys., 
w roku 1993 237 tys., w 1994 — 192 tys.). Główna „fala” przenoszenia pracowników z za‑
trudnienia do systemu ubezpieczenia społecznego nastąpiła w latach 1990–1992. W kolej‑
nych latach przyrost był nieznaczny, gdyż wyczerpały się „zasoby” potencjalnych emerytów 
i rencistów. Każdy, kto chciał (lub musiał) skorzystać z dogodnych warunków przejścia 
na emeryturę lub rentę w okresie zagrożenia wysokim bezrobociem, mógł to bez trudu 
zrobić. Proces przeniesienia blisko 3 mln osób w stan spoczynku był narzędziem obrony 
przed potencjalnymi niepokojami społecznymi, jakie mogło wywołać masowe bezro‑
bocie pracowników zwalnianych z likwidowanych zakładów pracy. Ocenia się, że około 
40% przechodzących na renty i emerytury w latach 1990−1996 to pracownicy, którym 
zlikwidowano miejsca pracy (Ancyparowicz 2010: 63).
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Etap I reformowania systemu ubezpieczenia społecznego

Etap I obejmował lata 1989−1996; faktycznie zaczął się w okresie strajków 1980−1981. 
Zmiany w ubezpieczeniu społecznym wprowadzano w celu osiągania doraźnych ce‑
lów politycznych. Traktowano je jako narzędzie zapewniania „pokoju społecznego”, 
zagrożonego z powodu likwidacji wielu działów gospodarki. Skutkowało to zwol‑
nieniami licznych pracowników. Likwidowane zakłady przemysłowe były nierzadko 
podstawą egzystencji miast oraz społeczności lokalnych. Zmiany w ubezpieczeniu 
społecznym (oraz ustawy z grudnia 1989 r.) tworzyły warunki prawne dla dezakty‑
wizacji wielu tysięcy pracowników. Zwalniani powiększali szybko liczbę emerytów 
i rencistów (w ZUS i KRUS). Ich liczba wzrosła pomiędzy 1980 a 1996 r. z 4 094 tys. 
do 9 200 tys. (szerz. Hrynkiewicz 2005)2.

Swoistym „sprawdzianem” skuteczności wdrażania podjętych reform był poziom 
bezrobocia; stan narastającego bezrobocia „zaświadczał” o skuteczności wdrażania 
reform. W 1990 roku bezrobocie rosło w tempie 50 tys. bezrobotnych w każdym mie‑
siącu, osiągając na koniec 1990 roku 1,2 mln (stopa bezrobocia wzrosła z 0,3% w stycz‑
niu do 6,5% w grudniu). Kolejne lata nie zahamowały wzrostu bezrobocia — sto‑
pa bezrobocia rosła systematycznie, osiągając coraz wyższy poziom (1991 — 12,2%, 
1992 — 14,3%, 1994 — 16,4%). Na krótko zahamowano wzrost bezrobocia w latach: 
1994 (13,2%), 1996 (10,2%), 1997 (10,4%), 1998 (10,4%). Od 1999 roku nastąpił silny 
wzrost bezrobocia, a stopa bezrobocia w maju 2002 roku wynosiła 20% (Stopa bez‑
robocia 1999…)3. Pozbawienie wielu milionów osób dochodów z pracy prowadziło 
do „rozstroju” systemu pracy najemnej. Wysokim stopom bezrobocia towarzyszył 
wzrost ubóstwa, spowodowany utratą środków utrzymania, który utrwalał i pogłębiał 

„rozstrój” systemu zatrudnienia. Obok bezrobocia pojawiło się masowe zatrudnianie 
„na czarno”, które przy słabości związków zawodowych oraz instytucji ochrony pracy 
trudno było opanować. Przyzwolenie na „rozstrój” systemu zatrudnienia uzasadnić 
można obawami rządu przed wybuchem masowych, żywiołowych niepokojów i wy‑
stąpień społecznych ze strony niedawnych „zwycięzców” — wielkoprzemysłowej klasy 
robotniczej. Wraz z likwidacją zakładów przemysłowych w szybkim tempie zmniej‑
szało się zatrudnienie. Pokojowa zmiana systemu, umowa zawarta przy „okrągłym 
stole”, mogła zostać zerwana wskutek niekontrolowanych, żywiołowych wystąpień 
tych, którzy według powszechnej propagandy mieli być bohaterami i podmiotem 

„bezkrwawej rewolucji” rynkowej. W poszukiwaniu „pokojowych” form rozwiązania 
trudnej sytuacji kolejny raz wykorzystano system ubezpieczenia społecznego, odsy‑
łając „zbędnych” w gospodarce pracowników na renty i emerytury. W dostępie do 
świadczeń nastąpiło nadmierne złagodzenie warunków uzyskiwania emerytur, rent 
oraz świadczeń dla bezrobotnych (nazywanych „kuroniówkami”).

2 Liczba emerytów i rencistów w ZUS i KRUS podawana jest łącznie. Źródła danych: Rocznik Staty‑
styczny RP 1998, GUS, Warszawa 1999; Informacje ZUS i KRUS. Zestawienie liczby świadczeniobiorców 
KRUS i osób objętych ubezpieczeniem społecznym rolników w latach 1991−2008, http://www.krus.gov.
pl. Dane dotyczą przeciętnej liczby emerytów i rencistów w roku, tj. w okresie I−XII. Dane dotyczące 
ZUS i KRUS podawane są łącznie. W 1991 roku nastąpiło wydzielenie KRUS z ZUS.
3 W maju 2002 roku, w okresie przeprowadzania Narodowego Spisu Powszechnego, stopa bezrobocia 
osiągnęła poziom 21,2%.
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W stan bierności zawodowej — na renty i emerytury — przenoszono głównie oso‑
by poprzednio zatrudnione w likwidowanych zakładach. Czynnikiem niekorzystnych 
zmian w zabezpieczeniu społecznym był gwałtowny wzrost bezrobocia, ułatwienia 
w przechodzeniu na emerytury i renty w związku z masowym bezrobociem. Doraźne 
zmiany systemu ubezpieczenia społecznego deformowały funkcjonowanie systemu. 
W 1991 roku podniesiono wysokość emerytur do poziomu ponad 70% przeciętnej płacy 
(Muszalski 1999)4. ZUS i KRUS, wypłacając świadczenia, miały „łagodzić” uciążliwość 
skutków społecznej transformacji. Stworzone w prawie pracy rozwiązania sprzyjały 
dezaktywizacji zawodowej starszych grup pracowników (Gardawski, Gąciarz, Mok‑
rzyszewski 1999). Ułatwienie przechodzenia na renty inwalidzkie i emerytury stawało 
się substytutem utraconego dochodu z pracy. Renty, emerytury i „kuroniówki” trakto‑
wano jako „osłonę socjalną” dla przeprowadzania zmian w gospodarce. Była to „osło‑
na” „wygodna” i akceptowana przez pozbawionych zatrudnienia (uzyskiwali dochód 
bez pracy). W położeniu osób marginalizowanych na rynku pracy, przeniesionych na 
renty i emerytury, ideał stanowiło „być rencistą i pracować na czarno”. Obniżanie po‑
ziomu zatrudnienia, obniżanie wieku emerytalnego (niemal powszechnie o 5 lat) oraz 
podniesienie wysokości świadczeń sprzyjało deformacji funkcji pracy i ubezpieczenia 
społecznego. Ubezpieczenia społeczne umożliwiały kosztowne społecznie reformy go‑
spodarcze i zmiany systemowe, a nie to, co jest ich zasadniczą funkcją: ubezpieczenie 
braku możliwości uzyskiwania dochodu z pracy. Narodowy Spis Powszechny [NSP] 
z maja 2002 r. wykazał, że w latach 1988−2002, w ciągu 14 lat transformacji, odsetek 
ludności utrzymującej się ze świadczeń społecznych wzrósł z 18% do 28%, zaś stopa 
zatrudnienia ukształtowała się na poziomie 43,7%, poziom bezrobocia wynosił 21,2% 
(maj 2002), samodzielne dochody z pracy uzyskiwało tylko 32% obywateli. Wyniki 
NSP nie budziły większego zainteresowania ani polityków, ani środowisk akademi‑
ckich (Ustawa z 20 grudnia 1990…).

Wskutek spadku liczby zatrudnionych i wzrostu liczby pobierających świadcze‑
nia oraz nieopłacania przez pracodawców należnych składek pogorszyła się sytuacja 
finansowa ZUS. Rząd unikał obciążania składkami powstającego sektora prywat‑
nego, niskie składki płacili przedsiębiorcy (wysokość składek płaconych przez pra‑
codawców prywatnych wynosiła 60% przeciętnego wynagrodzenia). Wzrost liczby 
świadczeniobiorców i zły stan finansów skłaniały do podjęcia debaty nad koniecz‑
ną reformą ubezpieczenia społecznego. Projekty zmian systemu przedstawione do 
1996 roku zakładały: 1) wyeliminowanie patologii, „naprawienie” systemu repartycyj‑
nego; 2) odejście od systemu repartycyjnego na rzecz systemu kapitałowego. Pierw‑
sza grupa projektów odwoływała się do rozwiązań europejskich, standardów MOP 
i UE, rozwiązań stosowanych w RFN5. Druga grupa projektów zakładała odejście od 

4 Autor wskazuje między innymi działania obniżające wiek emerytalny niemal dla ogółu zatrudnionych, 
podniesienie wysokości świadczeń, obniżenie wysokości podstawy naliczania świadczeń do 250% prze‑
ciętnego wynagrodzenia, nieopłacanie składek ubezpieczenia społecznego przez liczne zakłady pracy, 
które dofinansowywano (kopalnie, huty, kolej, stocznie), nieopłacanie składki przez jednostki budżeto‑
we (szkoły, szpitale, urzędy). Dopiero w 1996 roku rozpoczęto akcję oddłużania jednostek budżetowych 
wobec ZUS, w tym także „umarzano” niektórym podmiotom należne składki.
5 W traktacie polsko‑niemieckim (Mazowiecki — Kohl) podpisanym przez Rząd RP i RFN w 1991 roku 
m.in. zapisano, że eksperci niemieccy udzielą władzom polskim pomocy w przeprowadzeniu reformy 
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systemu repartycyjnego na rzecz systemu kapitałowego. Projekty i dyskusje nie mia‑
ły istotnego znaczenia dla zmian systemu zabezpieczenia społecznego; rządy trak‑
towały system instrumentalnie (m.in. dostosowując zasady waloryzacji świadczeń 
do stanu finansów instytucji ubezpieczeniowych lub możliwości budżetu państwa). 
W dyskusje nad zmianami angażowały się liczne podmioty życia publicznego i rów‑
nie liczne grupy „ekspertów” (wśród nich lobbyści) (szerz. Rymsza 1998; Muszalski 
1999: 9−14). W tej fazie projektowania zmian instytucją dominującą było Minister‑
stwo Pracy i Polityki Społecznej6.

Należy zanotować jedno istotne osiągnięcie w zakresie zabezpieczenia społecznego 
na początku transformacji — 20 grudnia 1990 roku przyjęto Ustawę o ubezpieczeniu 
społecznym rolników. Stworzyła ona nowoczesny, dostosowany do warunków eu‑
ropejskich system ubezpieczenia licznej w Polsce grupy społecznej — rolników in‑
dywidualnych. Ustawa wprowadzała rozwiązania systemowe sprzyjające zmianom 
w ustroju rolnym. Jednocześnie ustawa stwarzała rolnikom względnie korzystne 
warunki przekazywania gospodarstw rolnych następcom.

Podsumowując ten etap zmian w ubezpieczeniu emerytalnym, można stwierdzić, 
że stał się on skutecznym instrumentem ochrony „spokoju społecznego” dla prze‑
prowadzanych reform. Doprowadził do masowej dezaktywizacji zawodowej ponad 
5 mln osób, które utraciły — wskutek realizowanych reform — zatrudnienie. Trze‑
ba podkreślić, że utrata pracy i przejście w stan „spoczynku” objęło głównie oso‑
by w wieku po 50. i 55. roku życia, którym przez zmiany ustawowe ułatwiano uzy‑
skiwanie świadczeń emerytalnych i rentowych. Dezaktywizacja zawodowa, jak już 
wspomniano, dotyczyła ponad 5 mln osób. Obejmowała tereny, na których następo‑
wała likwidacja zakładów przemysłowych oraz państwowych gospodarstw rolnych. 
System emerytalny utracił w tym okresie swoje zasadnicze funkcje dostarczania 
dochodów osobom niezdolnym do pracy. Na ten system przeniesiono doraźne za‑
dania dostarczania dochodów licznym grupom osób pozbawionych pracy. Problem 
wykorzystania zasobów pracy w okresie transformacji gospodarki wymaga pogłę‑
bionych studiów i analiz.

systemu zabezpieczenia społecznego. W tym zakresie odbywały się w Polsce i RFN liczne seminaria 
i konferencje poświęcone problematyce zabezpieczenia społecznego. Z inicjatywy Stowarzyszenia Nauk 
i Kształtowania Stosunków Ubezpieczeniowych (GVG) w latach 1991−1994 wydano w Polsce 10 publika‑
cji poświęconych kluczowym zagadnieniom zabezpieczenia społecznego i stosunków pracy. Tytuły pub‑
likacji: 1. Rynek pracy, 2. Pomoc społeczna, 3. Adaptacja zawodowa osób niepełnosprawnych, 4. Związki 
zawodowe, związki pracodawców, układy zbiorowe, 5. Ustrój zakładu pracy, współstanowienie o przed‑
siębiorstwie, 6. Ochrona pracy, 7. Prawo pracy, 8. Ubezpieczenia chorobowe, 9. Ubezpieczenia emerytalne. 
Ponadto publikacja: 10. Elementy systemu zabezpieczenia społecznego w warunkach społecznej gospo‑
darki rynkowe. Przykład Republiki Federalnej Niemiec. Autorami prac byli wybitni badacze i praktycy 
ubezpieczenia społecznego w RFN. Prace opublikowano w języku polskim.
6 Projekt MPiPS z 1995 roku zakładający wprowadzenie systemu trzyfilarowego ze świadczeniem zry‑
czałtowanym w I filarze nie spotkał się ze społeczną aprobatą. Projekt ten uległ modyfikacji w grudniu 
1995 roku. Jednak w roku 1996 zaniechano w MPiPS dalszych prac na projektami zmian w systemie 
ubezpieczenia społecznego. Dalsze prace prowadzono w Kancelarii Premiera.
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Etap II reformowania systemu emerytalnego — 1996 rok

Sytuacja w reformowaniu systemu emerytalnego zmieniła się wraz z upowszechnia‑
niem w Polsce raportu Banku Światowego z 1994 roku Averting the Old Age Crisis. 
Policies to Protect the Old and Promote Growth (1994). W 1996 r. premier W. Cimosze‑
wicz wyłączył sprawy reformowania ubezpieczenia społecznego z kompetencji Mini‑
stra Pracy i Polityki Społecznej i przeniósł je do utworzonego w Kancelarii Premiera 
Biura Pełnomocnika Rządu ds. Reformy Systemu Zabezpieczenia Społecznego. Na 
czele Biura stanął urzędnik Banku Światowego (BŚ). Po powołaniu Biura zasadniczo 
zaprzestano debaty publicznej nad przyszłym systemem ubezpieczenia społecznego. 
Bank Światowy miał przygotowany projekt oraz zalecenia dotyczące reformy. Posiadał 
też doświadczenia w realizacji reformy w Chile (1981) i Argentynie (1994)7. Terenem 
zainteresowania BŚ były europejskie kraje postkomunistyczne, gdzie prowadzono 
rozmowy na temat wdrożenia własnego projektu reformy (Europa Zachodnia odrzu‑
ciła propozycję Banku Światowego) (Orenstein 2008)8. Projekt ten był przygotowany 
dla krajów o słabo rozwiniętych systemach zabezpieczenia społecznego9. Zakładał 
odejście od systemu repartycyjnego, ukształtowanego na zasadach solidarności we‑
dług wzorów europejskich. W miejsce ubezpieczenia proponował system oparty na 
przymusie oszczędzania w systemach kapitałowych, zarządzanych przez prywatne 
firmy. Oszczędności miały być kapitalizowane w prywatnych instytucjach finanso‑
wych. Długoterminową kapitalizację funduszy uważano za czynnik wzrostu gospo‑
darczego (cel ten wysunięto jako główny).

Projekt Banku Światowego, upowszechniany w Polsce pod hasłem „Bezpieczeń‑
stwo dzięki różnorodności”, zapowiadał wysokie emerytury oraz szybki wzrost 
gospodarczy dzięki wysokim dochodom uzyskiwanym z inwestowania środków 
przekazywanych do Otwartych Funduszy Emerytalnych (OFE). „Eksperci” Ban‑
ku Światowego podkreślali szkodliwość systemów repartycyjnych dla gospodarki 
i społeczeństwa, gdyż prowadzić one miały do kryzysów. Argumentowano, że pro‑
jekt reformy emerytalnej Banku Światowego odwrócić może niekorzystne trendy 
i zapobiec narastającym kryzysom.

W kolejnej fazie debaty podniesiono problem negatywnego wpływu sytuacji de‑
mograficznej na stan finansów przy repartycyjnej formule ubezpieczenia społecznego. 

7 Projekt BŚ przygotowany był dla krajów tzw. Trzeciego Świata, o słabo rozwiniętych systemach za‑
bezpieczenia społecznego. Według Banku Światowego do krajów rozwijających się zaliczone zostały też 
wszystkie kraje postsocjalistyczne, mimo iż wiele z nich posiadało rozwinięte systemy, wzorowane na 
rozwiązaniach europejskich (głównie niemieckich).
8 Z krajów postkomunistycznych projekt BŚ odrzuciły tylko Słowenia i Czechy.
9 Słabo rozwinięte systemy zabezpieczenia społecznego charakteryzują się ograniczonym zakresem 
podmiotowym (małą liczbą ubezpieczonych) i przedmiotowym (ograniczony zakres ubezpieczonych 
ryzyk socjalnych). Charakteryzuje je ponadto nieznaczny poziom zobowiązań wobec ubezpieczonych, 
którzy korzystają z praw nabytych i praw w trakcie nabywania. Podstawową trudnością zmiany syste‑
mowej ubezpieczenia repartycyjnego na system kapitałowy w rozwiniętym systemie jest konieczność 
jednoczesnego finansowania świadczeń dla ubezpieczonych w poprzedzającym zmianę systemie oraz 

„oszczędzanie na świadczenia w systemie tworzonym”. Warto zaznaczyć, że żaden z krajów o rozwinię‑
tym systemie ubezpieczenia społecznego nie był i nie jest zdolny ze względów finansowych zastosować 
takiego rozwiązania, jakie propaguje Bank Światowy.
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Zagrożeniem dla systemu repartycyjnego miało być starzenie się społeczeństwa (do 
debaty publicznej wprowadzono termin „współczynnik obciążenia demograficzne‑
go”). Autorzy reformy wskazywali na płynące z powodu starzenia się społeczeństwa 
zagrożenia dla systemu repartycji10. Tymczasem polska gospodarka i polityka spo‑
łeczna w drugiej połowie lat 1990. i kolejnych latach stała przed ważnym zadaniem 
zapewnienia pracy, dochodu i mieszkania osobom urodzonym na przełomie lat 1970. 
i 1980. (tzw. drugi wyż demograficzny). Brak pracy, brak możliwości stabilizacji za‑
wodowej i rodzinnej dla kilku milionów młodzieży wówczas urodzonej był istotnym 
czynnikiem „wypychającym” to pokolenie z kraju, szczególnie po roku 2004, gdy 
wiele państw UE otworzyło swoje rynki pracy. W Polsce w końcu lat 1990. potrzebne 
były (i są nadal) strategie rozwoju, pozwalające na stworzenie warunków do pracy 
i życia młodemu pokoleniu.

Projekt BŚ był wielce obiecujący — zakładał uniknięcie kryzysu finansów, skut‑
ków starzenia się ludności dla systemu emerytalnego, popieranie i promowanie 
wzrostu gospodarczego. Przedstawiano w nim możliwości uniknięcia kryzysu wy‑
nikającego ze wzrostu udziału ludzi starych w strukturze demograficznej przez na‑
kazanie gromadzenia przymusowych oszczędności w prywatnych instytucjach fi‑
nansowych. Projekt Banku Światowego zakładał powstanie — dzięki przymusowym 
oszczędnościom oraz ich pomyślnej kapitalizacji — obfitych funduszy wspierających 
wzrost gospodarczy. Konstrukcja systemu w projekcie Banku Światowego opierała 
się na trzech „filarach”:
1) finansowany z podatków i zapewniający jednakowe dla wszystkich niskie świad‑

czenie na poziomie minimalnym,
2) finansowany na zasadzie kapitalizowania przymusowej składki zarządzanej przez 

prywatne firmy finansowe,
3) to dobrowolne oszczędności lokowane w prywatnych funduszach.

W debacie publicznej nie ujawniano, że głównym źródłem oszczędności w no‑
wym systemie będzie istotne obniżenie wymiaru nowych świadczeń emerytalnych 
i rentowych (wskutek istotnie niższej stopy zastąpienia11). Źródłem finansowania 
rozwoju gospodarczego miały być oszczędności w wydatkach na te świadczenia.

Ogromne znaczenie dla akceptacji reformy z drugiej połowy lat 1990. miały pro‑
fesjonalnie zorganizowane akcje medialne. Wymierzone były przeciwko repartycyj‑
nemu systemowi ubezpieczenia społecznego w Polsce, zdeformowanemu wskutek 
działań „osłaniających” reformy gospodarcze. Akcje medialne finansowano z po‑
życzki BŚ. Inspirowali je autorzy, realizatorzy i beneficjenci wdrażanego projektu 

„Bezpieczeństwo dzięki różnorodności”. Hasła „czarnego” PR zastosowano wobec 
ZUS, jako „czarnej dziury, do której wszystko wpada, instytucji zbędnej, drogiej 
i marnotrawnej” — utrwalano je w wielu akcjach medialnych, tworząc społeczną 
atmosferę sprzyjającą reformie.

10 W przypadku Polski argument ten w połowie lat 90. był chybiony, gdyż Polska potrzebowała w tamtym 
czasie wielu miejsc pracy dla generacji drugiego wyżu demograficznego. Skutki emigracji po 2004 roku 
w pełni ukaże dopiero Narodowy Spis Powszechny 2011.
11 W mojej ekspertyzie przekazanej w 1998 roku dla Senatu RP wskazywałam, że wskutek zastosowania 
formuły kapitałowej nastąpi drastyczne obniżenie emerytury: stopa zastąpienia utraconego wynagrodze‑
nia z pracy zmniejszy się z 60% do około 27−28%, oznacza to spadek wartości emerytury o ponad połowę.
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„Bezpieczeństwo dzięki różnorodności”, które obiecywało wysokie emerytury 
i szybki wzrost gospodarczy, znajdowało powszechną społeczną aprobatę. Nowy sy‑
stem „dawał” obok wysokiej emerytury, wysoki wzrost gospodarczy, a jednocześnie 
nie miał wad i patologii, które „gnębiły” system repartycyjny.

Raport Banku Światowego był w Polsce poznawany „pośrednio” dzięki wykładom 
i prelekcjom organizowanym przez Niemieckie Stowarzyszenie Nauk i Kształtowania 
Stosunków Ubezpieczeniowych (GVG) w latach 1996/1997 (m.in. dzięki wykładom 
prof. Winfrieda Schmala)12. W polskich środowiskach akademickich w zasadzie nie 
było dyskusji o projekcie Banku Światowego. Przyjęto go z entuzjazmem, podobnie 
jak zmiany w filarze repartycyjnym13, odbierające wielu grupom prawa nabyte i prawa 
w trakcie nabywania (nazywane przywilejami emerytalnymi). Nieliczne krytyczne 
głosy środowiska akademickiego „utonęły w powodzi” afirmacji dla zaprojektowanej 
przez Bank Światowy zmiany14. Raport i projekt Banku Światowego stały się przed‑
miotem kilku posiedzeń Rady Strategii Społeczno‑Gospodarczej przy Premierze 
RP (W. Cimoszewiczu) w 1996 roku i 1997 roku (Reforma systemu emerytalnego… 
1997). Projekt nie budził zastrzeżeń, został powszechnie poparty przez środowisko 
ekonomistów, skupionych m.in. w Radzie Strategii Społeczno‑Gospodarczej15.

Wraz ze zmianą systemu zabezpieczenia społecznego z opartego na zasadzie so‑
lidarności na system liberalny (kapitałowy) następowała też zmiana koncepcji i od‑
powiedzialności państwa za warunki życia i dochody ludzi niezdolnych do pracy. 
Projekt Banku Światowego zakłada, że za system zabezpieczenia społecznego odpo‑
wiada nie państwo, lecz wolny rynek. Państwo — w celu zachowania spokoju spo‑
łecznego — ma jedynie zapewnić bezpieczeństwo socjalne najuboższym na podsta‑
wowym, najniższym poziomie16, zgodnie z liberalną zasadą, że wszystkie problemy 
rozwiązuje wolny rynek, zaś dla tych, którzy nie będą zdolni konkurować na wolnym 
rynku, przewidziana jest pomoc społeczna („wolny rynek i filantropia”) (Hrynkie‑
wicz 1994: 40 i nast.).

12 Raport Banku Światowego był słabo upowszechniony w Polsce. Raport ten zaopatrzony jest obficie 
w bibliografię zawierającą kilkaset pozycji z literatury niemieckiej i francuskiej. Jednak w treści rapor‑
tu nie ma odwołań do tej literatury. Raport BŚ był przedstawiany w Senacie RP.
13 W literaturze światowej dotyczącej zabezpieczenia społecznego i reform realizowanych przez Bank 
Światowy wyjaśniono, że reformy emerytalne w Polsce i na Węgrzech stanowią eksperyment Banku 
Światowego polegający na przeniesieniu reform chilijskich z Ameryki Łacińskiej na rozwinięte gospo‑
darczo kraje europejskie. Reformy emerytalne w Polsce i na Węgrzech zatem to eksperyment Banku 
Światowego przeniesienia reform chilijskich na rozwinięte gospodarczo kraje europejskie (K. Muller). 
Por. Muller 1997, za: Muszalski 1999: 13−14.
14 Konsekwentnie: J. Jończyk, T. Zieliński, W. Muszalski, J. Hrynkiewicz, M. Rymsza.
15 Nie było też wątpliwości dotyczących projektów w rządzie, instytucjach finansowych i środowiskach 
pracodawców. Projekt przyjął najpierw „lewicowy” rząd (W. Cimoszewicza), a potem kontynuował 
i wdrażał „solidarnościowy” rząd (J. Buzka). Zmianie nie sprzeciwiały się też związki zawodowe. NSZZ 

„Solidarność” czynnie włączyła się do wdrażania reformy. Nie protestowało też OPZZ.
16 T. Szumlicz wskazuje na nową rolę państwa w zreformowanym systemie. Od wprowadzenia reformy 

„(…) powszechne systemy zabezpieczenia społecznego emerytalnego (organizowane z inicjatywy pań‑
stwa) mają na celu zapewnienie obywatelom tylko podstawowego standardu bezpieczeństwa socjalnego 
na okres starości. (…) o wyższy poziom zabezpieczenia (…) powinna zadbać także sama zainteresowa‑
na rodzina (…)”, (Szumlicz 1999: 26).
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Realizowana od 1999 roku koncepcja zabezpieczenia społecznego zasadniczo zrywa 
relacje i więzi między pokoleniami. Problem ochrony przed ubóstwem, dostarczenie 
środków utrzymania niezdolnym do pracy (z powodu wieku, inwalidztwa, śmier‑
ci żywiciela) według tej koncepcji nie jest zadaniem wspólnoty pokoleniowej, lecz 
konsekwencją indywidualnych wysiłków poszczególnych jednostek. To nie zasada 
solidarności, lecz indywidualna przezorność i osobiste starania o pomyślność mają 
decydować o warunkach i poziomie zaspokojenia potrzeb. To nie solidarne społe‑
czeństwo, a wolny rynek ma zadecydować o kształcie ładu społecznego. Realizowana 
koncepcja zabezpieczenia społecznego głęboko ingeruje w zasady ukształtowanego 
ładu społecznego, znosząc wzajemną odpowiedzialność pokoleń za rozwiązywanie 
problemów kolejnych generacji. Narusza zasady wzajemnych zobowiązań pokoleń. 
Zmienia istotnie zasady międzygeneracyjnego podziału dochodu społecznego oraz 
zasady i prawa dziedziczenia majątku (Domański 2011).

Standardy europejskie a polska reforma emerytalna

Przyjęta w latach 1997−1998 (i kontynuowana w latach następnych) koncepcja prze‑
kształcania oraz zastosowane rozwiązania w zabezpieczeniu społecznym istotnie 
oddalają kształtujący się w Polsce system od rozwiązań i standardów europejskich. 
Wprowadzane od 1997 roku w Polsce zmiany wymagają pogłębionej analizy z punk‑
tu widzenia idei przewodnich, które były punktem wyjścia do reformy, warunków 
i czynników realizacji projektu, przewidywanych kosztów społecznych, ekono‑
micznych i politycznych zmiany systemu. Wymagają one także analizy z punktu 
widzenia kształtowania relacji i więzi między pokoleniami, podziałów i wzajemnych 
zobowiązań między generacjami, jakie powstają wskutek wprowadzenia nowego sy‑
stemu emerytalnego. Powstaje pytanie, kto jest zobowiązany do dostarczania środ‑
ków utrzymania niezdolnym do pracy? Jakie uprawnienia do dziedziczenia dorobku 
poprzednich pokoleń ma nowe, wchodzące w życie pokolenie? Jakie są uprawnienia 
pokolenia ludzi starych do dochodów czerpanych z wykorzystania majątku przez 
nich wytworzonego, a wykorzystywanego w działalności gospodarczej przez na‑
stępne pokolenia?

Idea przewodnia realizowanej w Polsce zmiany systemowej zabezpieczenia spo‑
łecznego to idea wolnego rynku. W dotychczasowym doświadczeniu społeczeństw 
ludzkich nie miała pozytywnych zastosowań w rozwiązywaniu problemów zabezpie‑
czenia społecznego17. Rozpad w XIX wieku dawnych struktur społecznych (rodziny, 
parafii, społeczności lokalnych) prowadził do przeniesienia na państwową wspól‑
notę odpowiedzialności za rozwiązywanie, narastających wskutek rozwoju gospo‑
darki rynkowej, problemów społecznych. To były główne uwarunkowania tworze‑
nia i rozwoju szerokiego programu zabezpieczenia społecznego, głównie w Europie. 
W nowoczesnych państwach nie powiodły się próby „zwolnienia” państwa od obo‑
wiązków wobec osób pozbawionych środków utrzymania lub niezdolnych do ich 

17 Z wyjątkiem starożytnej Sparty, gdzie osobnicy bezużyteczni byli fizycznie eliminowani ze społe‑
czeństwa.
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uzyskania własną pracą. Nie powiodły się też próby przerzucenia na inne podmioty 
kosztów związanych z dostarczeniem środków utrzymania osobom, które w wyniku 
różnych zdarzeń losowych oraz dożycia zaawansowanego wieku stały się niezdol‑
ne do pracy. Stworzenie systemu zabezpieczenia społecznego jest w istocie zgodne 
z logiką gospodarki rynkowej, w której koszty ponosić ma ten, kto czerpie korzy‑
ści. Koszty amortyzacji urządzeń ponosi ten, kto użytkuje te urządzenia, podobnie 
jak koszty utrzymania tych, którzy utracili (wyczerpali) zdolność do pracy, ma po‑
nosić ten, kto z ich pracy korzystał18. Realizowana zmiana zabezpieczenia społecz‑
nego oddala Polskę od standardów obowiązujących w Unii Europejskiej. Prowadzi 
do obniżenia poziomu zabezpieczenia społecznego; obniżenia świadczeń, wzrostu 
różnic w poziomie dochodów pracujących i grup utrzymujących się ze świadczeń.

Próby realizowania społecznych utopii

Realizowany w Polsce od 1999 roku projekt reformy oparty jest na zastosowaniu idei 
wolnego rynku, gdzie każdy ma być „kowalem własnego losu” (czytaj dobrobytu). 
Stan taki jest niewątpliwie możliwy w świecie społecznej utopii, w którym wszyscy 
cieszą się nieustannie dobrym zdrowiem, dobrą pracę i osiągają dostateczne docho‑
dy z pracy, są też zdolni do pracy do ostatnich dni swojego życia. W świecie społecz‑
nej utopii nie ma osób niezdolnych do pracy, niezaradnych i ubogich. Pomysły, jak 
pozbyć się tych, którzy nie byli — lub nie stali się — zdolni do nieustającego kon‑
kurowania na wolnym rynku, pojawiały się też w końcu XIX wieku, ale projektów 

„doskonalenia” wolnej konkurencji wobec jednostek najsłabszych w społeczeństwie 
nie udało się zastosować. Ze względu na konieczność zachowania pokoju społeczne‑
go uznano, że powinno się im zapewnić elementarne warunki przeżycia19. Historia 
rozwoju społecznego przekazuje wiele pomysłów na zastosowanie zasad popularne‑
go w wieku XIX kierunku, jakim był „darwinizm społeczny”. Jednak rozwiązania 
stosowane w Unii Europejskiej zmierzają w innym niż w Polsce kierunku; dąży się 
do obejmowania coraz szerszą ochroną osób pozbawionych środków utrzymania 
(służy temu m.in. instytucja świadczeń obywatelskich, gwarantowanego dochodu 
minimalnego).

Koszty wdrożenia projektu Banku Światowego w Polsce należy rozpatrywać w sze‑
rokim ujęciu. Koszty ekonomiczne realizacji projektu to konieczność jednoczesne‑
go finansowania rent i emerytur osób, które uzyskały wiek lub/i uprawnienia do 

18 Taki wątek rozważań był trwale obecny w pracach teoretycznych dotyczących tworzenia podstaw 
zabezpieczenia społecznego w początkach wieku XIX (por. Krzeczkowski 1936: 63). K. Krzeczkowski 
przywołuje m.in. pracę Simona de Sismondiego z 1819 roku (Nouveaux principes d’economie politique), 
w której autor stawia pytanie: kto ma ponosić odpowiedzialność za dostarczenie środków osobom nie‑
zdolnym do pracy z powodu choroby, starości i inwalidztwa. W warunkach rozwijającego się kapitali‑
zmu, który „wymagał korekty społecznej”, było to pytanie o „istotę ubezpieczeń społecznych” — stwier‑
dza K. Krzeczkowski.
19 M.in. w pracach socjologa brytyjskiego Herberta Spencera, który radził, aby doskonalić wolną kon‑
kurencję tak dalece, aż ci, którzy będą niezdolni do dalszego konkurowania na rynku, po prostu zginą. 
W ten sposób społeczeństwo uwolniłoby się od chorych, starych, niezdolnych do pracy, a problem spo‑
łeczny zostałby rozwiązany. Szerzej: Hrynkiewicz 2010: 71 i n.
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świadczeń. Wymaga to utrzymania systemu repartycyjnego przez okres, w którym 
osoby te będą pobierały świadczenia — jako skutek praw nabytych i praw w trakcie 
ich nabywania, tj. przez około 40−50 lat. Ponoszenie kosztów jednoczesnego utrzy‑
mywania dwóch systemów jest bardzo trudne nawet dla rozwiniętej gospodarki (to 
jeden z argumentów odrzucenia projektu przez rząd RFN). W Polsce środki na jed‑
noczesne utrzymywanie dwóch systemów miały pochodzić z kilku źródeł: 1) docho‑
dów z prywatyzacji majątku państwowego, 2) obniżenia świadczeń emerytalnych 
i rentowych ubezpieczonym przez zmiany zasad wymiaru i waloryzacji przyznawa‑
nych i przyznanych uprzednio świadczeń. Dochody z prywatyzacji nie były regular‑
ne, szybko wyczerpały się, więc nie wystarczyłyby na pokrycie zobowiązań wobec 
obecnych i przyszłych emerytów. Znacznie pojemniejszym źródłem dostarczania 
środków dla tworzenia i utrzymania nowego systemu stał się mechanizm obniża‑
nia rent i emerytur. Od 1999 roku postępuje proces obniżania emerytur i rent w sto‑
sunku do wynagrodzeń z pracy, postępuje więc proces pozbawiania praw nabytych 
i praw w trakcie nabywania.

Trudny do wyjaśnienia jest ekonomiczny sens takich operacji, jak oszczędzanie 
w OFE. Można porównać go z pożyczaniem w banku komercyjnym (przy wysokim 
oprocentowaniu), aby pożyczone środki lokować w banku niekomercyjnym (przy ni‑
skim oprocentowaniu lokaty). Z ekonomicznego punktu widzenia trudno wyjaśnić, 
w jaki sposób można zachować przez 30−50 lat realną wartość obligacji lub akcji, czy 
innych papierów wartościowych nabywanych przez OFE? Podobnie trudno zrozu‑
mieć, jak słabe ekonomicznie państwo może być zdolne do jednoczesnego podwójne‑
go obciążenia wydatkami na obecne i przyszłe świadczenia. Nie sposób też wyjaśnić 
korzyści, jakie reforma ma przynosić dla rozwoju gospodarczego? Po 11 latach funk‑
cjonowania nowego systemu można z całą pewnością stwierdzić, że w Polsce szybko 
narasta dług publiczny i pogarsza się stan finansów publicznych, a koszty jego ob‑
sługi będą powodowały obniżanie świadczeń. Funkcja zabezpieczenia społecznego 
polega na gwarantowaniu bezpieczeństwa socjalnego zapewniającego zaspokojenie 
potrzeb na poziomie z góry określonym (mierzonym stopą zastąpienia utraconych 
dochodów z pracy z powodu ryzyka). W Polsce utrzymuje się wysokie bezrobocie, 
nie ustaje emigracja zarobkowa młodego pokolenia, a więc dochody ubezpieczenia 
społecznego ze składek są i będą nadal niewystarczające. Wysokość przyszłej emery‑
tury z OFE jest nieznana — co wyjaśnia się zasadą „zdefiniowanej składki”. Oznacza 
to, że wysokość składki jest znana, lecz wysokość świadczenia pozostaje bez związku 
ze składką; jest niewiadoma, gdyż zależy od koniunktury, dekoniunktury, kryzy‑
sów, uczciwości inwestujących, gry interesów itd. Ubezpieczającym ryzyko działania 
OFE jest państwo, które nie dysponuje w okresie zbierania składek od ubezpieczo‑
nych tymi środkami. Jeśli koniunktura gospodarcza (bo nie starania OFE) sprawi, 
że środki indywidualne gromadzone w OFE przyniosą wysokie zyski — wyłącznym 
beneficjentem jest ubezpieczony. Jeśli jednak — jak w ostatnich latach — zysków nie 
będzie, państwo — tak w wyniku społecznych oczekiwań, jak i w interesie całej go‑
spodarki oraz niezbywalnych obowiązków wobec obywateli — będzie musiało wspo‑
móc zdolności konsumpcyjne tej grupy (czyli dostarczyć im środków utrzymania), 
co odbędzie się na koszt pracujących podatników Kogo zatem obciążą koszty utrzy‑
mania pokolenia odchodzącego od aktywności zawodowej?
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Koszty społeczne zmiany systemowej to przede wszystkim demontaż systemu za‑
bezpieczenia społecznego opartego na zasadzie społecznej solidarności. Spadek war‑
tości realnej świadczeń emerytalnych i rentowych wpływa na zmniejszenie popytu 
na dobra i usługi. Zakwestionowano w ustawach o systemie ubezpieczeń społecz‑
nych oraz w ustawie o emeryturach i rentach z funduszu ubezpieczeń społecznych 
prawa nabyte oraz prawa będące w trakcie nabywania dla kilku milionów ubezpie‑
czonych20. Naruszenie praw nabytych prowadzi do utraty zaufania obywateli do 
państwa i jego instytucji, ze wszystkimi konsekwencjami tego stanu. Do kosztów 
rozwijanej w Polsce utopii liberalnej w postaci „kapitałowej reformy emerytalnej” 
należy doliczyć masową emigrację zarobkową młodzieży (odpowiadającą za znacz‑
ną część ludności przebywającej czasowo i na stałe poza granicami Polski, ocenianą 
w 2009 roku przez GUS na około 2 210 tys. osób). Obecny kryzys urodzeń w Polsce 
ma także swoje źródła między innymi w przyjętych kierunkach rozwoju w latach 
1997–1998, w tym w realizowanej kosztownej reformie emerytalnej.

Przeprowadzona zmiana systemu niesie ze sobą poważne koszty polityczne. Na‑
rusza zasady konstytucji, w tym Art. 20 o wolności działalności gospodarczej oraz 
Art. 67 o zabezpieczeniu społecznym. Można kwestionować społeczny charakter 
II filaru ubezpieczeń emerytalnych oraz podstawy konstytucyjne nowego systemu, 
który — o czym warto pamiętać — wprowadzano w tym samym roku, w którym 
wchodziła w życie nowa konstytucja RP, deklarująca zgoła inny system zabezpie‑
czenia społecznego, niż wówczas wprowadzono. Po 11 już latach realizacji zmiany 
systemu można stwierdzić, że nie mamy w Polsce systemu spójnego, jednolitego, po‑
wszechnego. Trzeba więc za B. Wagner zapytać: „Czy nie za dużo w nim idei wolne‑
go rynku?” (Wagner 2009: 67).

Przeprowadzenie reformy było możliwe przy wykorzystaniu zaawansowanych 
technik public relations. Zastosowano prosty mechanizm opozycji dobry−zły. Dobry 
to system prywatny, bo „wydajny, oszczędny, korzystny dla ubezpieczonego, generu‑
jący zyski, zapowiadający bardzo wysokie emerytury”. Zły system to system publiczny 
(państwowy), bo „marnotrawny, rozrzutny, podatny na oszustwa, lekceważący ubezpie‑
czonego, niejasno gospodarujący składkami, skłonny do nadużyć, a przede wszystkim 
wypłacający nędzne emerytury ubezpieczonym”. Dyskredytacja publicznego systemu, 
obsługującego ubezpieczonych i pobierających świadczenia, jest szczególnym przykła‑
dem antyedukacji społecznej, wykonanej za publiczne środki, także w publicznych me‑

20 W celu przeprowadzenia reformy emerytalnej wprowadzono następujące ustawy: 1) ustawa z dnia 
25 czerwca 1997 roku o wykorzystaniu wpływów z prywatyzacji części mienia Skarbu Państwa na cele 
związane z reformą ubezpieczeń społecznych, Dz. U. nr 106, poz. 673 ze zm.; 2) ustawa z dnia 28 sierp‑
nia 1997 roku o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, Dz. U. nr 139, poz. 937; 3) ustawa 
z dnia 22 sierpnia 1997 roku o pracowniczych programach emerytalnych, Dz. U. nr 139, poz. 932 (uchy‑
lona przez ustawę z dn. 20 kwietnia 2004 o pracowniczych programach emerytalnych, Dz. U. nr 116, poz. 
1207 ze zm.); ustawa z dnia 4 września 1977 roku o funduszach przemysłowych i ich związku z reformą 
ubezpieczeń społecznych, Dz. U. nr 141, poz. 945; 5) ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie 
ubezpieczeń społecznych, Dz. U. nr 137, poz. 887; 6) ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach 
i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, Dz. U. nr 162, poz. 1118; 7) ustawa z dnia 21 listopa‑
da 2008 r. o emeryturach kapitałowych, Dz. U. nr 228, poz. 1507; ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o eme‑
ryturach pomostowych, Dz. U. nr 237, poz. 1656. Ustawy tworzące podstawy prawne nowego systemu 
były wielokrotnie zmieniane.
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diach utrzymywanych za pieniądze całego społeczeństwa. To niezwykłe przedsięwzięcie 
medialne wymaga pogłębionej, wnikliwej analizy ze względu na podmioty, przedmiot 
oraz użyte narzędzia perswazji, przekonywania i manipulacji.

W krajach europejskich zmiany w zabezpieczeniu społecznym realizowane są 
w systemach i instytucjach ukształtowanych historycznie. Są to systemy rozwinięte, 
o szerokim zakresie podmiotowym i przedmiotowym. Realizacja zmian w takich 
systemach wymaga starannego dostosowania do istniejących rozwiązań oraz upraw‑
nień ubezpieczonych. Dlatego współcześnie „wielkie reformy systemowe” przepro‑
wadza się jedynie w krajach, które mają słabo zaawansowane systemy zabezpieczenia 
społecznego. W Europie wyjątkiem są kraje postkomunistyczne, wśród nich Polska 
i Węgry21, gdzie w drugiej dekadzie lat 1990. wprowadzono w szerokim zakresie pro‑
jekt Banku Światowego. Wywołał on bardzo głębokie, trudne do naprawy i bardzo 
kosztowne zmiany systemowe w zabezpieczeniu społecznym (znane pod skrótową 
nazwą „reformy emerytalne”). Zasady wolnego rynku okazały się sprzeczne z zasa‑
dami zabezpieczenia społecznego. Próby wdrożenia społecznych utopii nie powiodły 
się w poprzednich wiekach. Czy powiodą się współczesnym?

Realizowana w Polsce zmiana systemowa w zabezpieczeniu 
społecznym i jej wpływ na relacje między pokoleniami

Prawidłowe relacje między pokoleniami mogą kształtować się na podstawie solidar‑
ności, która jest podstawową wartością zabezpieczenia społecznego. Podstawą pro‑
jektowania rozwiązań w zabezpieczeniu społecznym są solidarność, sprawiedliwość 
i wolność. „Solidarność to szczególna więź międzyludzka, która każe zapomnieć 
o interesie własnym, każe robić coś dla innych, co w końcu i tak przyniesie korzyść 
dla wszystkich. Solidarność to współdziałanie na rzecz dobra wspólnego, wynika‑
jące z poczucia współodpowiedzialności i świadomości współzależności” (Jan Pa‑
weł II 1987). Jak zdefiniować solidarność? Solidarność to „mocna i trwała wola an‑
gażowania się na rzecz dobra wspólnego, czyli dobra wszystkich i każdego, wszyscy 
bowiem jesteśmy odpowiedzialni za wszystkich” (tamże). W 1979 r. w ONZ Jan Pa‑
weł II przypomniał słowa Papieża Pawła VI o solidarności: „nie jedni przeciwko dru‑
gim, albo jedni ponad drugimi, ale zawsze jedni razem z drugimi”. Te same słowa 
powtórzy Jan Paweł II podczas pielgrzymki w Gdańsku: „jeden drugiego brzemiona 
noście” — apelował do Rodaków o solidarność.

Maria Ossowska zagadnienie „więzi emocjonalnej” analizuje jako podstawę kształ‑
towania solidarności między ludźmi. Czy solidarność obowiązuje nas tylko w stosun‑
ku do grupy, którą samodzielnie i bez przymusu wybraliśmy? Oczywiście nie, gdyż 
nie wybieramy sobie ani rodziny, ani narodu. Jednak brak solidarności rodzinnej 

21 W grudniu 2010 roku rząd Republiki Węgierskiej podjął decyzję o zlikwidowaniu prywatnych fun‑
duszy emerytalnych. W Polsce wokół tego tematu toczy się bardzo ożywiona dyskusja o charakterze 
politycznym (nie merytorycznym). Od 30 grudnia 2010 dyskutowano o zmniejszeniu z 7,3% do 2,3% 
wynagrodzenia odprowadzanego do OFE. Mimo siły przeciwników od 1 maja następuje zmiana w sy‑
stemie (zmniejsza się wielkość środków przekazywanych do OFE z 7,3% wynagrodzenia do 2,3%). Na‑
stępnym etapem zmian powinno być wprowadzenie zasady dobrowolności w przynależności do OFE.
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i narodowej jest surowo oceniany „za brak poszanowania dla więzi rodzinnej czy na‑
rodowej, niepoczuwanie się do pomocy w stosunku do bliskich krewnych, łatwe wy‑
rzekanie się języka, który nas z rodakami wiązał” (Ossowska 1964: 208). Solidarność 
wynika też z poczucia więzi z tymi, z którymi łączy nas współdziałanie, współzależ‑
ność, współżycie, wspólne przekonania o wartościach, odrzucenie niezasłużonego 
przywileju. Solidarność pomaga w zdobywaniu postawionych celów, jest też istotą 
więzi łączącą grupę we wspólnym działaniu. Bez solidarności w działaniu trudno 
byłoby osiągać postawione przez wspólnotę cele.

Solidarność jest wartością kształtującą ład społeczny. Solidarność — obok spra‑
wiedliwości i wolności — jest podstawową wartością każdej wspólnoty ludzkiej; wy‑
znacza jej cele i zasady działania. Jest podstawą kształtowania więzi małych i dużych 
grup społecznych — rodziny, pokoleń, grup zawodowych, społeczności lokalnych. 
Jest wreszcie podstawą kształtowania i utrzymywania wspólnoty narodu, wspólno‑
ty ludzkiej. Solidarność jest spoiwem łączącym jednostki, grupy społeczne i poko‑
lenia we wspólnym działaniu w celu ochrony wspólnotowych wartości, realizacji 
ważnych dla wspólnoty zadań, a także ochrony wspólnych interesów. Solidarność 
jest działaniem dla osiągania takich wartości dobra wspólnego, jakie są ważne dla 
danej wspólnoty. W dorobku wielu pokoleń. Zabezpieczenie społeczne należy do 
ważnych instytucji dobra wspólnego. Prywatyzacja instytucji dobra wspólnego li‑
kwiduje i przekreśla te wartości.

Post Scriptum: Badanie czy kształtowanie opinii publicznej?

Do opinii publicznej docierały jedynie ogólne komunikaty utrwalające pogląd o wyż‑
szości indywidualistycznego systemu kapitałowego nad solidarnościowym systemem 
repartycyjnym. Determinacja władz politycznych w realizacji tzw. reformy emery‑
talnej była tak duża, że nie dopuszczono do najmniejszej choćby debaty publicznej 
nad jej założeniami i przewidywanymi skutkami. Miejsce merytorycznej debaty nad 
bezpieczeństwem socjalnym milionów ludzi starych i niezdolnych do pracy zajęła 
propaganda „czarownych” skutków reformy. Rolę debaty publicznej nad fundamen‑
talnymi zasadami ładu społecznego przejęły spoty telewizyjne. W medialnym przed‑
stawieniu prywatne fundusze emerytalne miały dostarczyć starym, niezdolnym do 
pracy szczęścia i dostatku materialnego: wakacje pod palmami, uprawianie praw‑
dziwych, a nie udawanych sportów zimowych, piękne domy z ogrodami, to obrazy 
spokojnej starości i szczęśliwej rodziny Bogdana, który mówił bankowy, a premier 
polskiego rządu, siedząc pod wspaniałym rozłożystym drzewem, reklamował pry‑
watne fundusze emerytalne.

O tym, jak wielka była „siła rażenia” propagandy systemu kapitałowego, zaświad‑
czają m.in. badania zrealizowane w lutym 2010 przez CBOS, z których wynika, że 
50 proc. Polaków krytykuje system ubezpieczeń emerytalnych, 24% jest zadowolo‑
nych z niego. Najbardziej zadowoleni z systemu są emeryci (32%), w tym osoby po‑
wyżej 65. roku życia (36%). Badanie CBOS wykazało, że 42% respondentów opowia‑
da się za modelem kapitałowym. Poparcie dla modelu repartycyjnego wyraża 8%. 
Zdaniem 32% badanych najwłaściwszym rozwiązaniem jest system mieszany, będący 
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połączeniem modelu repartycyjnego i kapitałowego. Reforma emerytalna, zapocząt‑
kowana w Polsce w 1999 roku, zastąpiła system repartycyjny rozwiązaniem, które 
stanowi połączenie systemów kapitałowego (OFE) i repartycyjnego (ZUS). System 
kapitałowy i oszczędzania na emeryturę popierają głównie osoby od 25. do 44. roku 
życia, mające przed sobą wiele lat pracy. Za tym systemem opowiadają się częściej 
mieszkańcy dużych miast, osoby z wykształceniem wyższym oraz zatrudnieni poza 
rolnictwem, właściciele firm, kadra kierownicza, specjaliści, pracownicy admini‑
stracyjno‑biurowi. Połączenie obu systemów popierają ludzie starsi, mieszkańcy wsi, 
osoby najsłabiej wykształcone i sytuowane (o miesięcznych dochodach na osobę do 
500 zł), a także osoby bierne zawodowo: uczniowie i studenci, gospodynie domowe 
oraz emeryci. System repartycyjny ma najmniej zwolenników we wszystkich gru‑
pach społeczno‑demograficznych. 47% badanych, ubezpieczonych w drugim filarze, 
uważa, że nowy system emerytalny jest korzystny dla osób pracujących i płacących 
składki. 38% respondentów spodziewa się, że zyskają emeryci, którzy będą w przy‑
szłości otrzymywać świadczenia w nowym systemie, 15% Polaków uważa, że korzyści 
ze zmian odniosły osoby, które już teraz otrzymują emerytury w nowym systemie22. 
Opinie badanych o korzyściach pozostają bez związku z powszechnie dostępnymi 
informacjami o wysokości świadczenia z systemu kapitałowego. Po ponad 10 latach 
oszczędzania w OFE ich wyniki pozwalały na uzyskanie emerytury w wysokości 
przeciętnie nieco mniej niż 95 zł miesięcznie.

Przytoczone wyniki badania wskazują, że polskie społeczeństwo pozbawione 
jest rzetelnych, merytorycznych źródeł wiedzy o systemie zabezpieczenia społecz‑
nego oraz o skutkach przeprowadzanej reformy systemu. Badania opinii publicznej, 
co wykazują przytoczone badania CBOS, służą nie zbadaniu opinii, lecz dalszemu 
kształtowaniu opinii społecznej, zgodnie z interesami firm finansowych. Trzeba pa‑
miętać, że badania te przeprowadzono po wielu informacjach medialnych i dysku‑
sjach, dotyczących ujemnych wyników inwestycji finansowych Otwartych Funduszy 
Emerytalnych. Badani (42%) opowiadają się za systemem kapitałowym. System re‑
partycyjny popiera tylko 8%. Tymczasem system kapitałowy wprowadzony ustawą 
z 21 listopada 2008 roku powoduje spadek wysokości emerytury o około 50% w sto‑
sunku do wartości świadczenia obliczonego według zasad sytemu repartycyjnego23. 
Emerytura obliczona z kapitału wynoszącego 300 000 zł w systemie repartycyjnym 
wynosi 2500 zł (brutto), podczas gdy emerytura obliczona według ustawy o emerytu‑
rach kapitałowych z tego samego kapitału wyniesie 1327 zł (brutto, tj. 53,1% świadcze‑
nia, które otrzymywałby ubezpieczony, gdyby przeszedł na emeryturę w 2008 roku, 
a wysokość emerytury obliczono według zasady repartycyjnej) (Ancyparowicz 2010: 
70). Podany przykład potwierdza jedynie tezę, że przytoczone „badanie opinii spo‑

22 Badanie CBOS przeprowadzono w dniach 4−10 lutego 2010 r. Wzięło w nim udział 1021 osób.
23 System kapitałowy wprowadzony ustawą z 21 listopada 2008 roku realizowany częściowo w latach 
2009−2013. W 2014 roku wszystkie emerytury obliczane będą w całości według zasad kapitałowych. Isto‑
ta tej zasady polega na tym, że zgromadzony kapitał na koncie emerytalnym dzielony jest przez liczbę 
miesięcy oczekiwanej długości trwania życia. W obliczeniach emerytury przyjęto, że dalsze oczekiwane 
trwanie życia wynosi 226 miesięcy. Wynik dzielenia przedstawia wartość emerytury brutto. Wartość 
emerytury netto w stosunku do wartości brutto jest pomniejszona o zaliczkę na podatek dochodowy 
(18%) oraz składkę do NFZ (1,5%).
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łecznej” nie jest badaniem opinii, lecz jej kształtowaniem. Gdyby zapytać badanych, 
czy woleliby emeryturę w wysokości 2500 zł, czy w wysokości 1327 zł, odpowiedź 
byłaby oczywista. Wyniki tych badań należy interpretować jedynie w ten sposób, 
że badani nie rozumieją zawartych w ankiecie sformułowań. Nie umieją też ocenić 
skutków zastosowanych zmian w systemie.

Poza tematem pozostaje pytanie o ocenę etyczną postępowania badaczy. Powin‑
ni oni zdawać sobie sprawę ze skutków społecznych swojego postępowania. Nie do‑
puszczam bowiem takiej sytuacji, że przeprowadzający badania sami nie rozumieją 
istoty zadawanych pytań. Podobną rolę spełniały hasła reformy „Bezpieczeństwo 
dzięki różnorodności”. Założenia reformy wyjaśniono obywatelom przy pomocy 
hasła, „zdefiniowane świadczenie” zastępowano hasłem „zdefiniowana składka”. 
Nie poświęcano czasu na wyjaśnienie różnic i konsekwencji zmiany zasady. A te 
są zasadnicze. „Zdefiniowane świadczenie” oznacza w konsekwencji, że wysokość 
świadczenia emerytalnego jest znana, gdy zostaną spełnione przez ubezpieczonego 
znane, ustawowo określone, warunki (wysokość składki, liczba lat pracy i opłacania 
składek). W formule „zdefiniowanej składki” znana jest wysokość opłacanej przez 
ubezpieczonego składki, lecz nie jest znana wysokość świadczenia, gdyż to zależy od 
wielu czynników (między innymi od wyników finansowych inwestowania składek 
emerytalnych na rynku kapitałowym)24. Po 11 latach funkcjonowania zreformowa‑
nego systemu emerytalnego okazuje się, że jego część kapitałowa — OFE, to źród‑
ło długu publicznego, zysków dla PTE i złudzeń dla emerytów” (Oręziak 2011).
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Changes in the Polish social policy and intergenerational relations

Summary: The paper is aimed at presenting stages and logics of changes in pension system in 
Poland after communism collapse. The issue will be analysed from point of view of long‑term 
consequences for intergenerational relations and by comparison to principles used by the oth‑
er European governments when their pension systems were reformed.
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Oblicza solidarności 
międzypokoleniowej — bariery, 
korzyści i perspektywy

Streszczenie: Celem artykułu jest poddanie analizie pojęcia solidarności 
międzypokoleniowej. Pierwsza jego część pokazuje zakres, funkcje oraz 
konsekwencje solidarności międzypokoleniowej w kontekście rozważań 
o solidarności w ogóle. Solidarność rozumiana jako idea jest, z jednej stro‑
ny, pojęciem pierwotnym, a z drugiej — wieloznacznym. W najogólniej‑
szej definicji solidarność oznacza „łączność, wspólnotę, jednomyślność”. 
W aspekcie prawnym solidarność oznacza „odpowiedzialność każdego 
ze współodpowiedzialnych za całość zobowiązania”. Solidarność jest re‑
lacyjna — zawsze ma miejsce w odniesieniu do drugiego człowieka lub 
grupy osób — stąd bierze się społeczny kontekst pojęcia. Ta społeczna 
odpowiedzialność jest odnoszona do relacji międzypokoleniowych.
W drugiej części artykułu to one są poddawane analizie. Badania prze‑
prowadzone na grupie 192 osób w wieku 19−26 lat mają na celu sprawdzić, 
czy zjawisko solidarności międzypokoleniowej jest znane, ważne i stano‑
wi wartość dla pokolenia rozpoczynającego swoje funkcjonowanie spo‑
łeczne poprzez wejście na rynek pracy. Celem prezentowanych badań jest 
stwierdzenie, w jakim zakresie pokolenie w wieku granicznym — między 

„przedprodukcyjnym” a „produkcyjnym” — jest gotowe do wymiany dóbr 
i usług z pokoleniami młodszymi i starszymi. Wyniki pokazują wystę‑
powanie swoistej luki świadomościowej, brak wiedzy na temat starzenia 
się, brak wzorców wzajemnego wspierania się, ale zarazem ogromną go‑
towość do wymiany między pokoleniami. Wynika stąd, że w celu budo‑
wania solidarności międzypokoleniowej niezwykle ważna jest edukacja 
przygotowująca do starości, która mogłaby być elementem polityki spo‑
łecznej, ukierunkowanej na zarządzanie etapami życia.

Słowa kluczowe: solidarność, relacje międzypokoleniowe, konflikt mię‑
dzypokoleniowy, starzenie się społeczeństwa, osoby starsze
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O solidarności teoretycznie

„Cóż znaczy być solidarnym? Znaczy nieść ciężar drugiego człowieka. Nikt nie jest 
samotną wyspą. Jesteśmy zespoleni nawet wtedy, gdy tego nie wiemy. Łączy nas kra‑
jobraz, łączy nas ciało i krew — łączy praca i mowa. (…) Solidarności nie potrzeba 
narzucać człowiekowi z zewnątrz, przy użyciu przemocy. Ta cnota rodzi się sama, 
spontanicznie, z serca” (Tischner 1992: 10−11). Tak o istocie solidarności pisał, pod 
wpływem doświadczenia NSZZ „Solidarność” z lat 1980−1981, Józef Tischner. We‑
dług niego solidarność jest ideą, a „idea jest czymś, co w gruncie rzeczy nie potrze‑
buje uzasadnień, ona uzasadnia się sama przez się” (Tischner 1992: 14). Źródłem tej 
idei jest nasze sumienie, a sumienie jest naturalnym „zmysłem etycznym” człowieka. 
Nie można być solidarnym z ludźmi bez sumienia — pisze dalej Tischner (1992: 16) 
i uzupełnia rozważania o solidarności o kontekst społeczny. „Solidarność jest soli‑
darnością z ludźmi i dla ludzi, jest więc zjawiskiem społecznym”, stąd myśl tisch‑
nerowska wpisuje się w wielką tradycję tego dorobku myślowego, który instancją 
ludzkiego człowieczeństwa czyni sumienie, co dotyczy również myśli E. Levinasa.

U Tischnera solidarność ma swoje dwa wymiary — ten związany z nieskończonością 
sumienia i ten, który odnosi się do życia społecznego za pośrednictwem kategorii pra‑
cy. Uważana jest ona za wymiar solidarności społecznej: „Praca jest osią solidarności. 
(…) [P]raca jest szczególną formą rozmowy człowieka z człowiekiem, służącą podtrzy‑
mywaniu i rozwojowi ludzkiego życia” (Tischner 1992: 23). Istnieje jednak w samym 
centrum pojęcia solidarności jakieś specyficzne napięcie pomiędzy nieskończoną soli‑
darnością ludzkiego sumienia a ograniczoną solidarnością życia społecznego. Pierwsza 
nie potrzebuje reguł, wystarczy jej proste stwierdzenie „wiem, że ktoś cierpi”; druga 
musi szukać uzasadnień, reguł i warunków, w których może zaistnieć. Pierwsza w swej 
konkretności nie ma żadnych barier, druga wskazuje na rodziny, klasy, grupy, naro‑
dy, w których zamyka się nasza solidarność. Zatem idea solidarności ogarnia mniej‑
sze i większe wycinki rzeczywistości — porządek istnienia i porządek działania.

Do idei odnosi się zasada solidarności, która w swojej istocie jest zasadą ontologicz‑
ną, moralną i prawną. Opiera się na podejściu personalistycznym, które zakłada autono‑
mię istoty ludzkiej, jej godność i przekraczanie zjawisk naturalnych i faktów historycz‑
nych. Istota ludzka — świadoma, racjonalna i wolna — jest zdolna do stworzenia więzi 
partnerstwa i solidarności z innymi ludźmi. Świadomość i akceptacja wspólnego dobra 
wyraża się we współpracy społecznej w ramach wspólnoty. Solidarność wprowadza po‑
rządek w działaniach ludzkich, skierowanych na rzecz wspólnoty w wymiarze dobra 
społecznego i osobistego. W tym sensie solidarność ma wymiar międzyosobowy, ale też 
wyznacza indywidualne nastawienia i zachowania w oparciu o podobne priorytety.

W najogólniejszej definicji solidarność oznacza „łączność, wspólnotę, jednomyśl‑
ność” (Skorupka i wsp. 1969). W aspekcie prawnym solidarność oznacza „odpowie‑
dzialność każdego ze współodpowiedzialnych za całość zobowiązania” (Skorupka 
i wsp. 1969). Pierwsza z definicji daje podstawy do rekonstrukcji pojęcia w ujęciu 
czysto teoretycznym, natomiast druga odwołuje się do zjawiska charakterystyczne‑
go dla solidarności społecznej.

Solidarność społeczna nie jest pojęciem jednoznacznym. Może wynikać to z faktu, 
że odnosi się do trzech różnych źródeł, a co za tym idzie jej właściwości są zróżnico‑
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wane i mają inny charakter i konsekwencje. Pierwszym z tych źródeł jest poczucie 
zagrożenia i/lub potrzeba pomocy. W takiej sytuacji nawiązana więź jest nietrwała, 
słabnie wraz z zagrożeniem i realizacją wspólnego celu. Drugim źródłem solidarno‑
ści społecznej jest wspólny interes. Wtedy więź jest racjonalna, solidarność wyra‑
chowana w wysokim stopniu, trwałość związana z trwaniem wspólnych interesów 
oraz występuje duża doza nieufności wzajemnej. W końcu jako źródło solidarności 
społecznej można wyróżnić miłość do siebie i innych (Sowa 2005). W takiej sytuacji 
więź jest samorzutna, powszechna i wzajemna. Jest właściwa naturalnym związkom 
społecznym, takim jak rodzina, sieci wsparcia społecznego o charakterze nieformal‑
nym, relacje przyjacielskie i inne.

Zasada solidarności jest zasadą konstytucyjną. Pojawia się w Konstytucji Unii Euro‑
pejskiej (Art. I‑2). Zasada solidarności oznacza, że państwa członkowskie oraz Wspólnota 
Europejska działają solidarnie w celu realizacji zadań wynikających z zapisów traktato‑
wych. Zasada ta znajduje swoje odzwierciedlenie w art. 10 TWE, który mówi, że „Pań‑
stwa Członkowskie podejmują wszelkie właściwe środki ogólne lub szczególne w celu 
zapewnienia wykonania zobowiązań wynikających z niniejszego Traktatu lub z działań 
instytucji Wspólnoty. Ułatwiają one Wspólnocie wypełnianie jej zadań. Powstrzymu‑
ją się od podejmowania wszelkich środków, które mogłyby zagrozić urzeczywistnie‑
niu celów niniejszego Traktatu”. Zasada solidarności jest realizowana w wymiarze we‑
wnętrznych wspólnotowych relacji prawnych oraz w wymiarze międzynarodowym.

O solidarności jest mowa także w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z 1997 roku, 
w Preambule której ostatnie zdanie brzmi: „Wszystkich, którzy dla dobra Trzeciej 
Rzeczypospolitej tę Konstytucję będą stosowali, wzywamy, aby czynili to, dbając 
o zachowanie przyrodzonej godności człowieka, jego prawa do wolności i obowiąz‑
ku solidarności z innymi, a poszanowanie tych zasad mieli za niewzruszoną pod‑
stawę Rzeczypospolitej Polskiej”.

Z kolei, w Art. 20 Konstytucji RP, solidarność powiązana jest ze społeczną gospo‑
darką rynkową: „Społeczna gospodarka rynkowa oparta na wolności działalności 
gospodarczej, własności prywatnej oraz solidarności, dialogu i współpracy partne‑
rów społecznych stanowi podstawę ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej”. 
Solidarność staje się zasadą współtworzącą ustrój gospodarczy, ale ze względu na 
historyczne uwarunkowanie solidaryzmu społecznego, sięgającego lat 1920. i 1930., 
staje się nie tyle dobrotliwą działalnością państwa, ile walką o przetrwanie państwa 
wobec sił mu niesprzyjających (Sujkowska 2010).

Solidarność w wymiarze gospodarczym ma charakter dynamiczny i dotyczy obo‑
wiązku stałego poszukiwania równowagi między możliwościami państwa a potrze‑
bami obywateli. Można powiedzieć, że ta zasada stanowi również kontekst pracy 
Komisji Trójstronnej. W opinii Rzecznika Praw Obywatelskich, prof. Teresy Lipo‑
wicz, orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego w odniesieniu do Art. 20 w bardzo 
małym stopniu obejmuje odniesienia do zasady solidarności, raczej poświęcając 
swoją uwagę pozostałym dwóm — wolności gospodarczej i własności prywatnej1.

1 Orzecznictwo TK w odniesieniu do artykułu 20 z uwzględnieniem uzasadnienia zasadą solidarności, 
por.: wyrok z dnia 22.06.1999 (K 5/99), wyrok z dn. 05.09.2006 (K/51/05), wyrok z 04.12.2000 (K 9/00), 
wyrok z dnia 05.09.2006 (k 51/05), wyrok z dnia 7.11.2007 (K 18/06), wyrok z dnia 27.05.2008 (P 59/07), 
wyrok z dnia 24.02.2010 (K 6/09), wyrok z dnia 16.03.2010 (K 17/09).
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Solidarność społeczną można badać dzięki znalezieniu jakiegoś obiektywnego 
wskaźnika. Według francuskiego filozofa, socjologa i pedagoga E. Durkheima, ta‑
kim wskaźnikiem może być prawo. Durkheim wyróżnił dwa rodzaje tego wskaźni‑
ka — prawo karne (polegające na ukaraniu winnego) i prawo kooperacyjne (inaczej 
restytucyjne, czyli na przykład prawo cywilne czy handlowe — polegające na naka‑
zaniu naprawienia szkody). To właśnie ten drugi wskaźnik pokazuje stopień działań 
wymierzonych przeciwko poszczególnym jednostkom lub grupom. Rola poszczegól‑
nych wskaźników prawa zmienia się w zależności od różnorodności relacji panują‑
cych w danym społeczeństwie. Społeczeństwa, w których główną formą stosowania 
prawa jest prawo karne, to społeczeństwa kontrolujące całe życie jednostki, w któ‑
rych złamanie zasad prawa podlega bezwzględnej karze. Natomiast społeczeństwa 
z przewagą prawa kooperacyjnego zajmują w dużej mierze postawę solidarności. 
Pierwszy model solidarności Durkheim (1999: 569) określa jako solidarność mecha‑
niczną, drugi natomiast jako solidarność organiczną.

Ta ostatnia opiera się na zróżnicowaniu jednostek i społecznym podziale pra‑
cy, wynika z potrzeby współpracy, gdzie świadomość zbiorowa odgrywa mniejszą 
rolę, pozostawiając więcej miejsca na indywidualną inicjatywę i refleksję. Takie 
przesłanki są niezbędne dla narodzin solidarności międzypokoleniowej, ze wzglę‑
du właśnie na jej odniesienia do dojrzałości społecznej i rozwiniętej świadomości 
indywidualnej.

Solidarność międzypokoleniowa 
jako odmiana solidarności społecznej

Solidarność międzypokoleniowa opiera się na poczuciu wzajemnej odpowiedzial‑
ności wobec osób przynależących do innych generacji (Szukalski 2010: 9). Jest prze‑
jawem ożywienia więzi międzypokoleniowej, która zostaje przekształcona w podej‑
mowanie działań na rzecz realizacji potrzeb i interesów osób będących w pokoleniu 
innym niż nasze.

Na potrzeby niniejszego artykułu proponuję przyjęcie kryterium aktywności za‑
wodowej jako wyznaczające granicę między pokoleniami. Prowadzi to do zawężenia 
definicji do relacji pomiędzy pokoleniem osób młodych i tych w wieku poproduk‑
cyjnym. W tym znaczeniu solidarność międzypokoleniowa to zależność wzajem‑
na pokolenia, które rozpoczyna swoje życie społeczne (ogólnie można powiedzieć 
osób w wieku przedprodukcyjnym), tych, którzy to życie już prowadzą (pokolenie 
w wieku produkcyjnym), oraz generacji kończącej swoją aktywność zawodową, co 
nie oznacza społeczną (pokolenie w wieku poprodukcyjnym). Przyjęte tu kryte‑
rium zdolności do pracy byłoby umowną granicą pokoleń. Solidarność przejawia‑
łaby się we wzajemnym wspieraniu się, opiece i pomocy wzajemnej, współdziałaniu, 
współodpowiedzialności i wypracowywaniu wspólnych poglądów i dążeń członków 
wspólnoty rodzinnej, lokalnej i społecznej. Jednocześnie solidarność międzypoko‑
leniowa byłaby nacechowana odniesieniami do tych aspektów polityki społecznej, 
które są związane z zabezpieczeniem społecznym, rynkiem pracy, opieką społecz‑
ną, ochroną zdrowia.
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Kluczowymi elementami solidarności międzypokoleniowej są (Bengtson 
i wsp. 1990: 266):

 — solidarność konsensualna, czyli wspólnota wierzeń i/lub wartości zewnętrznych 
w stosunku do rodziny;

 — solidarność funkcjonalna, czyli wzajemna wymiana pomocy i wsparcia o cha‑
rakterze instrumentalnym i emocjonalnym;

 — solidarność normatywna, czyli dotycząca norm i oczekiwań we wzajemnych 
kontaktach, wyrażania pozytywnych emocji i szacunku, udzielania wzajemnej 
pomocy między generacjami, wypracowująca wspólne drogi wewnętrznej apro‑
baty tych norm.
Solidarność międzypokoleniowa jest pojęciem interdyscyplinarnym, zaangażo‑

wanym definicyjnie w takie obszary życia społecznego, jak ekonomia, kultura, poli‑
tyka, edukacja, oraz korzystającym z zasobów nauk społecznych, takich jak socjolo‑
gia, demografia, nauki polityczne, psychologia czy pedagogika. W polskiej literaturze 
przedmiotu jest kłopot ze znalezieniem definicji solidarności międzypokoleniowej. 
Niektórzy autorzy zagraniczni definiują to pojęcie jako „umowa społeczna, oparta 
na zasadzie wzajemności z pokolenia na pokolenie” (Bengtson, Olander 1976; Katz, 
Lowenstein 2005; Roberts i wsp. 1991).

Na użytek mojego badania zdefiniowałam pojęcie solidarności międzypokole-
niowej jako „poczucie wzajemnej zależności między ludźmi, wynikające ze wspól‑
nych interesów, które generują szereg pozytywnych wyników społecznych”. Wspólną 
cechą definicji solidarności międzypokoleniowej jest „spójność społeczna pomiędzy 
pokoleniami”.

Solidarność międzypokoleniowa ma swoje trzy wymiary — wewnątrzrodzin‑
ny, wewnątrzspołeczny i międzynarodowy. W tym artykule interesują mnie dwa 
pierwsze.

Solidarność międzypokoleniowa jest najczęściej przywoływana w kontekście 
podziału na oczekiwania i zobowiązania w zakresie starzenia się pokoleń. Umowa 
zawarta między pokoleniami i między grupami wieku stanowi zbiór norm, funk‑
cjonujących w skali mikro i makro struktury społecznej w kontekście społecznym 
i historycznym wybranej zbiorowości.

Solidarność międzypokoleniowa staje się przedmiotem debat, raportów, strategii 
i analiz. Związane jest to z procesem globalizacji (Bauman 2000, 2004; Ritzer 2001; 
Anioł 2002; Beck 2002; Giddens 2002), niekorzystnymi dla funkcjonowania syste‑
mów emerytalnych prognozami demograficznymi (Strzelecki, Ochocki 2001; Pro‑
gnoza GUS 2008−2035), przemianami w stosunkach międzypokoleniowych (Niki‑
torowicz i wsp. 2003; Rostowska 1995; Sitarczyk 1995), zmianami w funkcjonowaniu, 
roli i modelach rodziny (Slany 2002; Aries, Duby 2006; Sikorska 2009), trudną sy‑
tuacją społeczną osób starszych (Halik 2002; Szatur‑Jaworska 2000; Synak 2002).

Solidarność międzypokoleniowa ma kluczowe znaczenie dla budowania zdro‑
wych społeczności ludzkich. Tradycyjnie, w relacjach rodzinnych opieka nad sta‑
rzejącymi się rodzicami była naturalnym zadaniem ich dorosłych dzieci. Rodzina 
była naturalnym realizatorem podstawowej formy solidarności międzypokoleniowej. 
Istniała solidarność małżeńska (związek na dobre i na złe, zapewniający wzajemną 
opiekę do końca życia), która prowadziła do wykształcenia się solidarności między 
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rodzicami a dziećmi. Wychowanie potomstwa bowiem uwarunkowane było silną 
i trwałą więzią między rodzicami.

Obecnie mamy do czynienia z różnorodnymi czynnikami, które powodują zmianę 
stosunków międzypokoleniowych — osłabieniu ulega związek małżeński (wzrost licz‑
by rozwodów), model pracy zawodowej, w tym aktywność zawodowa kobiet staje się 
odpowiedzią na presję społeczeństwa konsumpcyjnego, co prowadzi do zmiany orga‑
nizacji czasu rodzinnego. Zmienia się też społeczna percepcja rodzicielstwa — rodzi‑
ce, z jednej strony, mają coraz większe problemy z posiadaniem dzieci na skutek od‑
kładania decyzji, z drugiej — coraz częściej osoby w wieku produkcyjnym rezygnują 
z rodzicielstwa (model DINK) (Slany 2002: 108). Posiadanie dzieci staje się wyborem 
rodziców, a nie społecznym zobowiązaniem. Do tego dochodzą czynniki związane 
z jakością życia — następuje rozwój społeczeństwa konsumpcyjnego, dążącego do po‑
prawy statystycznej oceny wielu parametrów — ekonomicznych, zdrowotnych i środo‑
wiskowych. Wszystko to wywiera wpływ na relacje międzypokoleniowe. Pojawiają się 
przesunięcia w odpowiedzialności za członków rodziny — w opinii niektórych, a często 
samych osób potrzebujących pomocy, to państwo i społeczeństwo, a nie rodzina, mają 
pełnić funkcje opiekuńcze. Zjawisko osłabienia, a nawet zerwania, więzi małżeńskiej 
prowadzi do pojawienia się dystansu międzypokoleniowego. Stąd zachodzi potrzeba 
przeanalizowania tych stosunków w kontekście tradycyjnych wartości i pokazanie 
ewentualnych przesunięć i dyskusji, a być może redefinicja tradycyjnych pojęć. Rela‑
cje międzypokoleniowe, poza wymiarem etycznym, angażują elementy psychologiczne 
i edukacyjne, przyczyniające się do powstawania i utrwalania się takiego, a nie innego, 
obrazu społecznego związków między pokoleniami. Poza nimi w rekonstrukcji poję‑
cia solidarności międzypokoleniowej w dużej mierze należy uwzględnić rozwiązania 
polityki społecznej w jej wymiarze ludnościowym i rodzinnym, mieszkaniowym, za‑
trudnieniowym, ochrony zdrowia, edukacyjnym, kulturalnym, zabezpieczenia spo‑
łecznego i opieki społecznej oraz prewencyjnym. Dla solidarności międzypokoleniowej 
ważne są także składowe kulturowe, określające wartość więzi międzypokoleniowych 
w obrębie danej społeczności, w jej tradycji, historii i kulturze.

O potrzebie i formach modyfikowania solidarności międzypokoleniowej moż‑
na dyskutować pomiędzy dwoma stanowiskami — ujęciem neoliberalnym (Rand 
1987) oraz neokonserwatywnym (Borutka 1994). Pierwsze z nich dopuszcza w du‑
żej mierze zindywidualizowany model radzenia sobie z zanikiem solidarności mię‑
dzypokoleniowej, wręcz buduje model społeczny uwzględniający potrzeby jednostki 
w większym stopniu niż interes wspólny. To prowadzi, z jednej strony, do przejmo‑
wania odpowiedzialności za siebie i do większej wolności w realizacji potrzeb, ale 
z drugiej — pozostawia osamotnioną jednostkę, która z odpowiedzialnością własną 
ma kłopoty. Z kolei model neokonserwatywny w większej mierze respektuje potrze‑
by grupowe, odwołując się do wartości wspólnych i rezygnacji z pewnych obszarów 
wolności na rzecz dobra powszechnego.

Państwo ma obowiązek tak kształtować politykę społeczną, żeby zaspokajane były 
potrzeby każdego pokolenia, zgodnie z zasadami polityki społecznej wobec cyklu 
życia (Szatur‑Jaworska i wsp. 2006: 292).

Polityka społeczna wobec starości ma za zadanie „utworzenie generalnych cech 
tej fazy życia, związanych z nią zdarzeń krytycznych i zadań życiowych. Działalność 
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najróżniejszych podmiotów, których celem jest zaspokojenie potrzeb starszego poko‑
lenia, rozumiana jest jako polityka społeczna wobec ludzi starych. Ma ona za zadanie 
kształtować prawidłowe relacje pomiędzy starszym pokoleniem a młodymi ludźmi. 
Konsekwencją tego jest likwidacja powstających barier oraz zmniejszenie zjawiska 
wykluczenia społecznego ludzi starych poprzez wykształcenie systemu międzypo‑
koleniowej solidarności” (Szatur‑Jaworska i wsp. 2006: 292).

Badanie własne solidarności międzypokoleniowej 
na tle innych badań

Rok 2012 był Europejskim Rokiem Aktywnego Starzenia się. Ponadto w listopadzie 
2010 Parlament Europejski przyjął rezolucję (2010/2027(INI)) w sprawie wyzwań de‑
mograficznych i solidarności między pokoleniami. Zwrócił w niej uwagę na problem 
dyskryminacji osób starszych w zakresie zatrudnienia, dostępu do towarów, udo‑
godnień i usług. Parlament uznał w niej sprawiedliwość i solidarność między po‑
koleniami za równoznaczne, definiuje sprawiedliwość społeczną jako równomierny 
i racjonalny podział korzyści i obciążeń między pokoleniami i uważa solidarność 
w ujęciu ogólnym za jedną z podstawowych wartości współpracy europejskiej. Treść 
pozostałej części Rezolucji stanowi bogaty materiał do analiz zjawiska solidarności 
międzypokoleniowej, nie zapominając oczywiście o postulatywnym charakterze 
tego dokumentu.

Niemniej te dwie decyzje Parlamentu Europejskiego budują kontekst badań do‑
tyczących solidarności międzypokoleniowej.

Istnieją również systematyczne działania badawcze, które — nie wprost, ale po‑
średnio — dostarczają danych pomagających w analizach zjawiska solidarności mię‑
dzypokoleniowej i relacji między generacjami. Tymi badaniami zajmuje się już od 
ponad 10 lat Centrum Badania Opinii Społecznej. Wśród raportów CBOS na temat 
starości można wymienić m.in.: Wiek emerytalny kobiet i mężczyzn (BS/49/2010); 
Polacy wobec ludzi starszych i własnej starości (BS/157/2009); Między młodością 
a starością (BS/22/2007); Czy zmienia się stosunek Polaków do starości (BS/23/2007); 
Wiek emerytalny kobiet i mężczyzn (BS/155/2007); Wcześniejsze emerytury i praca 
zarobkowa emerytów (BS/167/2007); Polacy wobec ludzi starszych i własnej starości, 
listopad 2009 (BS/159/2007); Polacy o starości (BS/7/99).

Poza badaniami sondażowymi istnieją również badania podejmujące próbę scha‑
rakteryzowania stosunku wzajemnego różnych grup wieku względem siebie (Zawa‑
da 2010; Sutor‑Głodzik, Wnęk 2006; Pawlas‑Czyż 2008; Synak 2002; Halicka 2004; 
Pielkowa 2004; Mizińska 2008).

Niniejsza analiza podejmuje temat solidarności międzypokoleniowej, uwzględnia‑
jąc wnioski wspomnianych powyżej badań, aspirując jednocześnie do pokazania, na 
jakim etapie społecznego kształtowania znajduje się świadomość solidarności mię‑
dzypokoleniowej wśród młodego pokolenia, dodatkowo zawężonego do populacji 
żyjącej w mieście i zdobywającej wykształcenie wyższe. Nie jest to zatem próba re‑
prezentatywna, ale ze względu na profil studiów (praca socjalna) jest to grupa zna‑
cząca. Poglądy na solidarność międzypokoleniową osób, które w przyszłości mają 
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świadczyć skuteczną pomoc, są ważne dla ukazania pewnej tendencji rozwojowej 
tego pojęcia. Oczywiście pod warunkiem, że zdajemy sobie sprawę z ograniczeń ni‑
niejszego badania, sprowadzających się do wszechstronnej jednorodności tej grupy 
(wiekowej, związanej z wykształceniem, miejscem zamieszkania, profilem studiów).

Cel główny badań dotyczył odtworzenia deklarowanego zakresu zjawiska soli‑
darności międzypokoleniowej w grupie osób, z jednej strony najbardziej wiekowo 
oddalonych od starości, a z drugiej już w pełni ukształtowanych do kreowania rze‑
czywistości społecznej w oparciu o normy i wartości tradycyjnie przyjęte jako two‑
rzące więzi społeczne.

Cele szczegółowe zostały wyznaczone przez następujące pytania badawcze:
1. Czy respondenci z określonej grupy wieku (19−26 lat) mają ugruntowane i wspól‑

ne dla tej grupy przekonanie o zakresie solidarności międzypokoleniowej?
2. Czy respondenci czują gotowość do dzielenia się swoimi zasobami w imię soli‑

darności międzypokoleniowej?
3. Czy respondenci oczekują korzyści płynących z  solidarności międzypoko‑

leniowej?
4. Jakie są uwarunkowania skutecznego kreowania postawy zorientowanej na soli‑

darność międzypokoleniową wśród osób w wieku 19−26 lat?
5. Czy pojęcie solidarności międzypokoleniowej jest ważne, aktualne, ważne ak‑

sjologicznie, czy też raczej obce i nie pociągające za sobą żadnych imperatywów 
do działania?
Zaplanowane zostały kolejne etapy tego badania, w trakcie których zamierzam 

zbadać, jakie przekonania odnośnie do solidarności międzypokoleniowej reprezen‑
tują respondenci znajdujący się w grupie osób w wieku produkcyjnym (27−59/64 lat) 
oraz respondenci z dwóch grup osób w wieku poprodukcyjnym (60/65−74 lat i 75+). 
Kontynuacja badań pozwoli prześledzić różnice i tendencje występujące w poszcze‑
gólnych grupach wieku w odniesieniu do elementów składowych solidarności mię‑
dzypokoleniowej.

Metodologia badań

Nieodzownym warunkiem skutecznego rozwiązywania sformułowanych proble‑
mów badawczych jest właściwy dobór lub samodzielne skonstruowanie możliwie 
trafnych i rzetelnych sposobów postępowania badawczego. Nazywa się je najczęściej 
metodami lub technikami badań, zalecanymi albo faktycznie stosowanymi w danej 
nauce (Łobocki 2000: 183).

Zgodnie z metodologią T. Pilcha (1998: 53) najwłaściwszą metodą dla niniejszego 
badania był sondaż diagnostyczny.

Biorąc pod uwagę cele i przedmiot niniejszej pracy oraz fakt, że „metoda sonda‑
żu pozwala na poznanie określonego zjawiska społecznego, ustalenie jego zasięgu, 
zakresu, poziomu i intensywności, następnie na ocenę i w wyniku tego zaprojekto‑
wanie modyfikacji, czyli zmian ulepszających negatywne sytuacje życia ludzi w ba‑
danym środowisku” (Wroczyński, Pilch 1974: 132), w niniejszym badaniu zdecydo‑
wano zastosować właśnie tę metodę.
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Dla potrzeb zbadania solidarności międzypokoleniowej wykorzystano kwestio-
nariusz ankiety. Jeśli chodzi o wybór typu ankiety, to zdecydowałam się na ankietę 
audytoryjną (Pilch 1998: 72). Wybór narzędzia miał na celu zadbanie o wysoki po‑
ziom zwrotu ankiet, choć i tak 18 respondentów nie zwróciło wypełnionej ankiety.

Każde badanie musi zestawiać ze sobą w procesie interpretacji wyników różne 
zmienne.

W mojej pracy badawczej przyjęłam następujące zmienne zależne:
 — uznanie za ważne solidarności międzypokoleniowej;
 — postawa wobec starości i procesu starzenia się, rozumiana jako poziom zrozu‑

mienia osób starszych, poziom empatii związanej z ich sytuacją, otwarcie na dia‑
log, zakres zastrzeżeń, za którymi ukrywa się pewien stosunek emocjonalny;

 — rodzaj podejmowanej aktywności na rzecz innych pokoleń;
 — więzi międzypokoleniowe, rozumiane jako powszechne poczucie związków biolo‑

gicznych, kulturowych, ekonomicznych z osobami stanowiącymi inne pokolenie, 
do których przyznają się respondenci, oceniane przez pryzmat ilości i wskazań 
dotyczących tego, z którym pokoleniem/pokoleniami te więzi są zawiązywane.
Dla potrzeb niniejszej pracy badawczej przyjęto następujące wskaźniki jakościo‑

we, ilościowe i czasowe, opisujące relacje międzypokoleniowe:
 — Oszacowanie przedziałów wieku, przynależność do których oznacza wchodzenie 

w skład różnych pokoleń;
 — Zakres przepływu informacji i wymiany treści między pokoleniami;
 — Działania podejmowane na rzecz innych grup wieku;
 — Stopień uświadomienia sobie własnej starości;
 — Wyższość/niższość filozofii swojego pokolenia nad filozofią innych grup wieku;
 — Obraz osób starszych.

Grupę docelową stanowiła grupa 210 respondentów. Ankiety zwrotne, wypełnione 
w całości, liczyły 192 sztuki. Respondentami byli studenci kierunku Praca socjalna 
w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Chętni do wzięcia udziału w ba‑
daniu studenci otrzymali papierową wersję ankiety i zostali poproszeni o jej zwrot 
po wypełnieniu. Udział w badaniu był dobrowolny. Wyniki zaprezentowane poniżej 
obejmują rezultaty dla tej grupy, ale podkreślić należy, że w zamierzeniach są to do‑
piero badania pilotażowe. Badania obejmujące grupę 500 respondentów planowane 
są jeszcze w tym roku. Studenci mieli nieograniczony czas na wypełnienie ankiety. 
Przed rozpoczęciem badań respondenci zostali poinformowani o celu, formie prze‑
prowadzania i anonimowości badań. Badania zostały przeprowadzone w styczniu 
i lutym 2011 roku.

Kwestionariusz, wypełniany w wersji papierowej, składa się z 46 pytań. Pytania, 
otwarte i zamknięte, zostały sformułowane w taki sposób, żeby z odpowiedzi wyni‑
kały wskaźniki zarówno ilościowe, jak i jakościowe. Zebrany materiał został opra‑
cowany w oparciu o program MS Excell. Źródłem wszystkich prezentowanych dalej 
danych są wyniki badania własnego, o ile nie zaznaczono inaczej.



40 | Maria Łuszczyńska

Interpretacja wyników badań

Poniżej prezentuję wyniki badań razem z próbą ich interpretacji. Nie wszystkie pyta‑
nia znalazły się w poniższym omówieniu, do którego zostały wybrane jedynie te, które 
moim zdaniem pozwalają na uogólnienia, odnoszące się do celów i pytań badawczych. 
Ze względu na charakter artykułu odpowiedzi na pytania otwarte posłużyły do autor‑
skiej interpretacji, z pominięciem szczegółowego statystycznego zestawienia odpowie‑
dzi. Źródłem wszystkich prezentowanych dalej danych są wyniki badania własnego.

Respondenci wskazali jako najczęstszą odpowiedź, że w ich najbliższym otocze‑
niu żyje od 2 do 4 osób starszych (43%). Powyżej 8 osób starszych w najbliższym 
otoczeniu dostrzega jedynie 13% ankietowanych. 30% nie ma obok siebie osób star‑
szych bądź na takowe nie zwraca uwagi (rys. 1).

To przekonanie wzmacniałyby odpowiedzi respondentów na pytanie o to, czy 
w ich otoczeniu znajdują się osoby potrzebujące pomocy. 70% respondentów nie 
wie (bądź nie widzi) o żadnym zapotrzebowaniu na pomoc wokół siebie, zaś jedy‑
nie co trzeci (30%) ankietowany dostrzega potrzebę wsparcia osób z sąsiedztwa.

29%

44%

14%

8%
5%

Mniej niż 2
2 do 4
5 do 7
Więcej niż 10
8 do 10

Rysunek 1. Liczba osób starszych żyjących w najbliższym otoczeniu respondenta

Źródło: opracowanie własne

54% respondentów pomaga komuś z najbliższego otoczenia, 46% nie udziela po‑
mocy. W poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie, dlaczego respondenci świadczą taką 
pomoc, zapytano o to, czy ankietowani odczuwają solidarność międzypokolenio‑
wą? Jedynie 39% respondentów odczuwa solidarność międzypokoleniową. Pytanie 
o odczuwanie było pytaniem o przeżywanie, utożsamianie się z tym zjawiskiem, 
implementację. Osoby niezdecydowane i nie odczuwające stanowią 61% wskazań.

Na pytanie o formy aktywności osób starszych (rys. 2) respondenci wybierali 
odpowiedzi z zamkniętego zbioru. Można je podzielić na dwa zbiory — działania 

„wycofujące” osoby starsze z aktywności (siedzenie w domu, czynności zapewnia‑
jące przeżycie) i działania „angażujące” (pomoc rodzinie i znajomym, spotkania ze 
znajomymi i rodziną, rozmowy z innymi ludźmi, hobby, pomoc wzajemna, udział 
w działaniach aktywizacyjnych, w życiu kulturalnym, w działaniach edukacyjnych, 
praca). Te pierwsze otrzymały 48% odpowiedzi, natomiast te drugie 52% odpowie‑
dzi, z czego te ostatnie można podzielić na „działania angażujące na rzecz siebie” 
(32% wskazań) i na „działania angażujące na rzecz innych” (20% wskazań).
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1%
1%0% Siedzenie w domu (oglądanie TV, czytanie, odpoczywanie)

Czynności zapewniające przeżycie (zakupy, lekarz)
Rozmowy z innymi ludźmi
Pomaganie rodzinie i znajomym
Spotkania z rodziną
Realizowanie jakiegoś hobby
Regularne spotkania ze znajomymi
Inne
Pomoc wzajemna
Udział w spotkaniach aktywizacyjnych (Kluby Seniora, DDP)
Praca
Udział w życiu kuluralnym (kino, teatr, wystawy)
Udział w działaniach edukacyjnych (UTW, biblioteki)

Rysunek 2. Formy aktywności osób starszych w opinii respondentów

Źródło: opracowanie własne

Respondenci najbardziej czują się związani z pokoleniem rodziców (77%), najmniej 
(8%) z pokoleniem dziadków. Potwierdza to fakt zmiany modelu z rodziny wielopo‑
koleniowej na nuklearną oraz w istotny sposób pokazuje naturalne strefy wpływu 
na młode pokolenie. Innymi słowy, można uznać, że to rodzice stanowią wzór dla 
budowania relacji międzypokoleniowych, są w tym obszarze autorytetem. Pytanie 
tylko, czy nie jest to zmarnowany potencjał.

Na pytanie, czy respondenci czują, że mają do spłacenia wobec starszego po‑
kolenia dług, 40% odpowiedziało, że nie jest nic winne starszemu pokoleniu, 60% 
myśli przeciwnie. Tak duża liczba osób, które nie czują żadnych zobowiązań, może 
w przyszłości zachwiać systemem wsparcia wzajemnego, gdyż poza obowiązkami 
nałożonymi przez państwo ta grupa nie będzie czuła się zobowiązana do jakiejkol‑
wiek nieobligatoryjnej pomocy i wsparcia, chyba że brak poparcia dla zobowiązań 
wobec starszych pokoleń związany jest z fazą cyklu życia, kiedy nadrzędną wartością 
jest samodzielność i wolność. Niestety, z obserwacji współczesnych rodzin wynika, 
że osoby młode gorzej się usamodzielniają, jeśli tylko rodzice mają warunki zapew‑
niające swoim dzieciom jak najdłuższe uczenie się/studiowanie i wspólne zamiesz‑
kiwanie. Może to również dotyczyć relacji wewnątrzrodzinnych. Mimo tego stopnia 
zwolnienia się od odpowiedzialności wobec starszego pokolenia, 77% respondentów 
stwierdza, że przyjęłoby spadek po znienawidzonej babci/dziadku. Pytanie o dług 
i wierzytelność staje się zatem po trosze pytaniem o charakterze aksjologicznym.

Spośród 60% respondentów odczuwających zobowiązanie wobec starszego poko‑
lenia, większość respondentów jest gotowa poprzeć szczególne traktowanie osób star‑
szych (w domyśle przy rezygnacji z własnych potrzeb/korzyści/możliwości) — 33% 
odpowiedzi, 30% respondentów jest gotowe podejmować działania woluntarystyczne 
na rzecz osób starszych, 23% pragnie spłacić dług, wychowując swoje dzieci, zaś po 
3% respondentów zgadza się na wydłużenie wieku emerytalnego oraz na rezygnację 
z części swoich dochodów. Inne pomysły ma 8% respondentów (rys. 3).

Jeśli chodzi o doświadczenia w pracy w wolontariacie, 66% młodych osób nie ma 
doświadczeń w tym zakresie. Jest to o tyle zastanawiające, że wolontariat staje się ele‑
mentem działań wychowawczych szkoły na coraz większą skalę, a także jest sposo‑
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bem na zdobywanie doświadczenia zawodowego i tzw. żelaznym punktem w życiory‑
sie zawodowym. Stosunek do wolontariatu można zatem potraktować jako wskaźnik 
nie tylko dla solidarności międzypokoleniowej, ale też dla gotowości i motywacji do 
rozpoczęcia kariery zawodowej, czyli docelowo świadomości zarządzania wiekiem. 
Jej składnikiem jest strategia gromadzenia kapitału na „późniejsze lata”. Jest to cecha 
charakterystyczna dla pokolenia Y (Cwalina 2001), które późno wchodzi na rynek pra‑
cy oraz wykonuje zadania coraz mniej związane z realnymi kontaktami z ludźmi.

33%

30%

23%

8%

3% 3%

popieranie przywilejów dla osób starszych

podejmowanie działań wolontaryjnych na rzecz grup słabszych

wychowywanie własnych dzieci

inne

rezygnacja z części dochodów na rzecz osób starszych

dłuższa praca (wyższy wiek emerytalny)

Rysunek 3. Sposoby spłaty długu wobec starszego pokolenia

Źródło: opracowanie własne
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Rysunek 4. Grupy społeczne potrzebujące, na rzecz których respondenci działają 
bądź są gotowi działać

Źródło: opracowanie własne

Respondenci udzielili odpowiedzi na pytanie o swoje preferencje wspierania 
określonych grup społecznych. Z tego pytania wynika, z jakimi grupami społecz‑
nymi i jednocześnie z jakimi pokoleniami respondenci solidaryzują się najbardziej. 
Osoby odpowiadające najchętniej pomagałyby lub pomagają dzieciom, jednostkom 
znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych (56% wskazań), zwierzętom (11%), 
a najmniej chętnie osobom starszym (10%) oraz niewydolnym społecznie dorosłym, 
czyli pokoleniu swoich rodziców (23%).
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Chcąc sprawdzić, jaki pogląd mają respondenci na temat repartycyjnego systemu 
emerytalnego, zapytano o to, czy uważają za uzasadnione odprowadzanie składki 
ze swoich emerytur na rzecz starszego pokolenia. W tym pytaniu był ukryty zamiar 
sprawdzenia, na ile respondenci biorą na siebie odpowiedzialność za własną sytuację 
na starość, a na ile chcą się opierać na systemie repartycyjnym, który jest stopniowo 
modyfikowany w nowoczesnych społeczeństwach. 76% respondentów jest nastawio‑
nych na korzystanie z pracy młodszego pokolenia podczas swojej własnej starości. 
Można to również potraktować jako przejaw solidarności międzypokoleniowej. Jed‑
nak zestawiając te dane z odpowiedziami na pytanie dotyczące powinności spłaty 
długu wobec starszego pokolenia, w którym 40% uważa, że nie jest nic winne oso‑
bom starszym — należy uznać, że większość osób w wieku przedprodukcyjnym nie 
zastanawia się nad sposobami zabezpieczenia swojej starości.

W kolejnych pytaniach chciałam sprawdzić, jakie rodzaje pomocy są w stanie 
respondenci świadczyć na rzecz osób starszych i pytałam o nietypowe sytuacje po‑
magania. Ich nietypowość polegała na aksjologicznym kontekście w podejmowaniu 
decyzji o pomocy.

Na pytanie, czy respondenci udzieliliby pomocy osobie starszej, żebrzącej na ulicy, 
27% ankietowanych stwierdziło, że udzieliliby pomocy, 56% nie wie, czy by pomogło 
takiej osobie, 17% wie, że by nie pomogło. Może to świadczyć o generalnej tendencji 
do braku wsparcia osób starszych, niezależnie od formy pomocy, bo przecież w py‑
taniu nie ma mowy o pomocy materialnej.
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Rysunek 5. Czego młodsze pokolenie może nauczyć się od osób starszych

Źródło: opracowanie własne

Na pytanie o to, czego młodsze pokolenie może nauczyć się od starszego (rys. 5), 
uzyskano następujące odpowiedzi: szacunku do życia (20% wskazań), szacunku dla 
tradycji (20% wskazań). Na dalszych miejscach znalazły się patriotyzm (12% wska‑
zań) i religijność (9% wskazań). Z kolei najrzadziej pojawiającymi się odpowiedziami 
były: cierpliwość (5% wskazań), wytrwałość (4% wskazania), samowystarczalność 
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(3% wskazań), radość życia (2% wskazań), troska o siebie (2% wskazań), optymizm 
(2% wskazań).

Z podobną intencją pytano respondentów o to, czy przyjmują rady od osób star‑
szych (rys. 6). 67% respondentów przyjmuje rady od starszego pokolenia, z mniej‑
szymi lub większymi zastrzeżeniami. Stanowią oni grupę osób otwartych na dialog 
międzypokoleniowy. Co czwarty ankietowany słucha, ale z założenia robi po swo‑
jemu. 8% ankietowanych nie przyjmuje rad od osób starszych.
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5% Tak, ufam, że rady są dobre i dawane w dobrej wierze

Tak, ale denerwuję się, jak je słyszę

Tak, dzięki nim wiem, jak należy postępować

Słucham, ale i tak robię po swojemu

Nie, chcę wszystko robić samodzielnie

Nie, bo nigdy nie przyjmuję niczego, o co nie proszę

Nie, bo nikt mi ich nie udziela

Rysunek 6. Gotowość respondentów do przyjmowania rad od osób starszych

Źródło: opracowanie własne
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Rysunek 7. Obszary, w których nie jest możliwa zgoda między pokoleniami

Źródło: opracowanie własne

Na pytanie o to, czy możliwe jest, aby nie było konfliktu międzypokoleniowego, 
61% ankietowanych odpowiedziało, że nie, natomiast 39% respondentów jest prze‑
konanych o tym, że konflikt ten nie musi istnieć. Pomimo liczenia się z możliwością 
wystąpienia konfliktu między pokoleniami, 75% ankietowanych uważa, że konflikt 
nie wyklucza solidarności międzypokoleniowej, 25% respondentów jest przeciwne‑
go zdania. Taki układ odpowiedzi wskazywałby na przekonanie o twórczym i roz‑
wojowym charakterze konfliktu. Może też świadczyć o komunikacyjnej roli kon‑
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fliktu — poprzez konflikt manifestujemy swoje wartości i poznajemy te wyznawane 
przez inne pokolenia.

Uszczegółowiając obszary rozłączne między pokoleniami, ankietowani podali 
międzypokoleniowe formy funkcjonowania społecznego, postrzegane przez nich jako 
niemożliwe do ujednolicenia między pokoleniem osób młodszych i starszych. Wśród 
najczęściej wskazywanych są życie religijne (13% wskazań), tradycja (12% wskazań), 
obyczaje (12% wskazań), filozofia życia (11% wskazań) — rys. 7. Co ciekawe, 86% 
ankietowanych uważa, że filozofia życia osób starszych nie jest gorsza niż ich włas‑
na, a 14% uważa ją za gorszą, co zostało stwierdzone w innym pytaniu ankiety.
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Rysunek 8. Przewidywane potrzeby respondentów w ich własnej starości

Źródło: opracowanie własne

Przewidując swoją starość, ankietowani najczęściej wskazują na potrzeby zwią‑
zane z kontaktami międzyludzkimi (53% wskazań) oraz opiekuńcze i pielęgnacyjne 
(41% wskazań) — rys. 8. Ciekawe byłoby sprawdzenie, na ile identyfikują te potrzeby 
z osobami znajdującymi się w wieku starszym obecnie. Trochę ujawniają to odpo‑
wiedzi na pytania otwarte.

Na pytanie o to, z czym się kojarzy starość (rys. 9), respondenci odpowiadali 
w przeważającej mierze, że kojarzą starość z niepełnosprawnością, chorobą, niedo‑
łężnością, bólem i utratą sprawności fizycznej (34% wskazań). W dalszej kolejności 
z samotnością (13% wskazań), nudą, oglądaniem TV i wolnym czasem (11% wskazań), 
emeryturą (9% wskazań), spokojem, odpoczynkiem i ustatkowaniem (7% wskazań), 
spędzaniem czasu z rodziną (7% wskazań), z doświadczeniem życiowym (4% wska‑
zań), ze zmianą wyglądu (4% wskazań), z bezradnością, przygnębieniem i zmęcze‑
niem (3% wskazań).

Na pytanie o skojarzenia związane z młodością (rys. 10), respondenci udzielili na‑
stępujących odpowiedzi: z chęcią życia i energią (16% wskazań), intensywnym życiem 
i zabawą (16% wskazań), radością, beztroską, korzystaniem z życia, przyjemnością (14% 
wskazań), szaleństwem i wolnością (12% wskazań), edukacją (10% wskazań), aktywnoś‑
cią i spełnianiem marzeń (9% wskazania), relacjami z ludźmi — przyjaźnią i miłością 
(6% wskazań), pracą oraz podróżami (po 4% wskazań) oraz zdrowiem (3% wskazań).
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Rysunek 9. Skojarzenia respondentów związane ze starością

Źródło: opracowanie własne
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Rysunek 10. Skojarzenia respondentów związane z młodością

Źródło: opracowanie własne

Według ankietowanych solidarność międzypokoleniowa polega na (rys. 11): wza‑
jemnej pomocy i wsparciu (39% wskazań), wzajemnym zrozumieniu i akceptacji 
(24% wskazań), dobrych relacjach i szacunku (14% wskazań), wymianie doświadczeń 
(7% wskazań) i wzajemnej komunikacji (6% wskazań). 2% respondentów odpowie‑
działo, że nie rozumie i nie wie, na czym polega solidarność międzypokoleniowa.

Korzyści z solidarności międzypokoleniowej, wymienione przez respondentów, 
mogą być następujące:

 — dla respondentów: pogłębienie wiedzy (40% wskazań), dobre relacje (14% wska‑
zań), wdzięczność osób, którym się pomaga (10% wskazań), pomoc ze strony osób 
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wspieranych, satysfakcja (po 8% wskazań), poszerzenie horyzontów, zrozumienie 
osób starszych (po 7% wskazań), wsparcie na starość (6% wskazań);

 — dla osób starszych: pomoc w codziennych czynnościach (30% wskazań), brak sa‑
motności (20% wskazań), poczucie przydatności (19% wskazań), poczucie zrozu‑
mienia ich problemów i ich samych (13% wskazań), lepsze samopoczucie (6% wska‑
zań), łatwiejsze życie (5% wskazań);

 — dla kraju: najczęstszą odpowiedzią była — integracja społeczeństwa i zmniej‑
szenie wykluczenia społecznego osób starszych (26% wskazań), odpowiedź „nie 
wiem” (24% wskazań), porozumienie i łagodzenie konfliktów międzypokole‑
niowych (17% wskazań), mniejsze nakłady na pomoc społeczną (13% wskazań), 
większy stopień patriotyzmu (12% wskazań), silne, lepiej funkcjonujące państwo 
(8% wskazań).

39%

24%

14%

7%

6%
5%

3% 2%
wzajemna pomoc, wsparcie

wzajemne zrozumienie, akceptacja

dobre relacje, szacunek

wymiana doświadczeń

rozmawianie ze sobą

wspólne działanie

znoszenie podziałów, barier wiekowych

nijak — nie rozumiem, nie wiem

Rysunek 11. Cechy solidarności międzypokoleniowej

Źródło: opracowanie własne

Podsumowanie

Młode osoby są poruszone sytuacją osób starszych, ale nie utożsamiają się z nimi jako 
„przyszli starzy”. Być może brak identyfikacji młodszego pokolenia z osobami star‑
szymi związany jest z brakiem polityki społecznej wobec starości (Szatur‑Jaworska 
2000) oraz brakiem wychowania do starości (Kamiński 1993). Taka edukacja mogłaby 
być częścią większego projektu społecznego, związanego z zarządzaniem fazami ży‑
cia. Wyniki pokazują występowanie swoistej luki świadomościowej, brak wiedzy na 
temat starzenia się, brak wzorów wzajemnego wspierania się, ale zarazem ogromną 
gotowość do wymiany między pokoleniami. Wynika stąd, że w celu budowania so‑
lidarności międzypokoleniowej niezwykle ważne jest wychowanie do starości, któ‑
re mogłoby być elementem polityki społecznej i edukacyjnej. Badania pokazują, że 
niechęć osób młodych do starych bierze się albo z niezrozumienia i niewiedzy, po‑
dobnie jak większość stereotypów, albo z zaniku więzi międzypokoleniowych lub 
też poczucia nieakceptowania osób młodych przez starsze.
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Młode pokolenie ma ogromny potencjał do dzielenia się swoim czasem, otwar‑
tość na pomaganie i dzielenie się sobą. Tym, co wyraźnie zaznacza się w badaniach, 
jest przekonanie o ograniczaniu młodego pokolenia przez starsze oraz braku akcep‑
tacji dla młodych osób takimi, jakimi są. Jest to stały element składowy konfliktu 
międzypokoleniowego, natomiast wyniki badań pokazują duży stopień gotowości 
do przełamywania konfliktu i budowania relacji zrozumienia. Konflikt, zdaniem 
młodych osób, nie wyklucza solidarności międzypokoleniowej.

Jednocześnie należy stwierdzić, że respondenci intuicyjnie czują, czym jest soli‑
darność międzypokoleniowa. Opisując ją, wymieniają większość z jej teoretycznych 
własności. Występuje oczywiście również grupa respondentów, którzy nie potrafią 
scharakteryzować, bądź nie chcą działać w oparciu o solidarność międzypokolenio‑
wa, jednak nie stanowią oni większości. Nie podają definicji, ale wykazują się zna‑
jomością postaw i działań o charakterze solidarnym. Jeśli chodzi z kolei o relacje 
międzypokoleniowe, to najczęściej postawa solidarna jest adresowana do pokolenia 
bezpośrednio poprzedzającego respondentów. Zatem pozostaje jeszcze wciąż od‑
krycie sposobu na zbudowanie relacji między pokoleniem osób starszych i młodych 
w oparciu o zasady solidarności międzypokoleniowej.

Badania nie objęły swoim zakresem obszarów ewentualnej wspólnej aktywności oraz 
wzajemnego przenikania się sfer wpływów poszczególnych pokoleń. Miały jedynie na celu 
wstępną orientację na temat przekonań dotyczących solidarności międzypokoleniowej i po‑
kazały, że respondenci z określonej grupy wieku (19−26 lat) mają ugruntowane i wspólne 
dla tej grupy przekonanie o zakresie solidarności międzypokoleniowej, dodatkowo zbież‑
ne z teoretycznym dorobkiem w tej kwestii. Ciekawe byłoby w przyszłości zbadanie, jakie 
rzeczywiste funkcje społeczne pełni konflikt międzypokoleniowy i jakie są jego źródła.
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Faces of the intergenerational solidarity — barriers, profits and perspectives

Summary: The aim of the article is to research intergenerational solidarity, in its theoretical 
and practical context. At the beginning there are analyses, which shows range, functions and 
consequences of intergenerational solidarity as an aspect of solidarity in general. Solidarity 
as an idea (according to Tischner) is the origin notion, which creates its ambiguity. Solidar‑
ity means connection, community, unanimity. In a juristic sense it is a responsibility of ev‑
eryone who is engaged in a common obligation. The social context of the idea refers to a re‑
lational character of the solidarity, which always is connected with other men or the social 
group. This social responsibility is researched as the specific intergenerational relation.

In the second part of the article this relation is analyzed and researched. The aim of it was 
to check if the intergenerational solidarity, strongly connected in essence with Polish social 
tradition, is still important, known among young people (19–26 years old), and if it could 
be any guidepost in beginning of professional career. In the group of 192 young people re‑
searcher wanted to check the level and readiness for an exchange of social goods between 
generation, which are just beginning the professional activity and the generation, which is 
over the professional activity.
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The outcomes shows that there is a gap in consciousness of their own old age, in a standards of 
mutual support, but at the same time there is a strong readiness for exchange of help. There‑
fore there should be implemented the system of education to be an elderly and the social pol‑
icy should manage the life stage in a more determined way.

Key words: solidarity, intergenerational relations, transgenerational conflict, society agei‑
ng, elders
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Reformy emerytalne 
a międzypokoleniowy kontrakt

Streszczenie: W obliczu dynamicznych zmian demograficznych i zjawi‑
ska starzenia się społeczeństw, rządy państw podejmują działania mające 
wpłynąć na stabilność systemów emerytalnych. Dodatkowo, światowy kry‑
zys ekonomiczny wpłynął na zakres tematyczny debaty publicznej, która 
w głównej mierze koncentruje się na perspektywie makroekonomicznej 
i na finansowych skutkach zmian demograficznych. Współczesne reformy 
emerytalne mają na celu zmniejszenie długu publicznego, bywają przy‑
gotowywane w pośpiechu i implementowane bez poparcia i przyzwolenia 
opinii publicznej. To z kolei odbija się na jakości publicznego kontraktu 
międzypokoleniowego, który opiera się, między innymi, na sprawiedli‑
wym podziale zasobów między generacjami.

Słowa kluczowe: reforma emerytalna, międzypokoleniowy kontrakt, zmia‑
ny demograficzne

Wprowadzenie

W ciągu ostatniej dekady w krajach rozwiniętych zaobserwowano 
dynamiczne zmiany demograficzne i wynikające z nich zjawisko 
starzenia się społeczeństw. Zmiany te — z uwagi na mnogość kon‑
sekwencji, jakie za sobą pociągają — stanowią przedmiot badań 
zarówno socjologów, demografów, ekonomistów, jak i politologów, 
pracowników socjalnych, gerontologów, a nawet kulturoznawców. 
Starzenie się ludności prowadzi nie tylko do zauważalnych zmian 
strukturalnych w społeczeństwie, lecz przede wszystkim stanowi 
wyzwanie dla współczesnej polityki społecznej, i to zarówno na 
szczeblu międzynarodowym (globalna polityka społeczna), jak 
i dla wewnętrznej polityki kraju. Regularnie przybywa osób za‑
liczanych do grona seniorów. Główny Urząd Statystyczny prze‑
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widuje, że już w roku 2025 co piąta osoba będzie miała 65 lat lub więcej. Jedno‑
cześnie zwiększa się liczba „najstarszych seniorów” (the oldest old) — w 2035 roku 
ich liczba stanowić będzie ponad 7% ludności Polski (GUS 2009). Równolegle do 
obserwowanych zmian demograficznych wzrasta odpowiedzialność państwa za 
zapewnienie odpowiednich warunków do życia coraz liczniejszej grupie osób 
starszych. Zakrojona na szeroką skalę debata publiczna koncentruje się na per‑
spektywie makroekonomicznej, potencjalnych długofalowych konsekwencjach fi‑
nansowych dla budżetu państwa oraz wydolności systemów emerytalnych. W pol‑
skiej debacie publicznej przewaga ta jest szczególnie widoczna, martwi natomiast 
niedostateczne poruszanie takich kwestii, jak międzypokoleniowy kontrakt, so‑
lidarność międzypokoleniowa, aktywizacja osób starszych i projekt tak zwanego 
aktywnego starzenia się (active aging), czy, jakże istotne, zjawisko dyskryminacji 
ze względu na wiek (ageizm).

Sprowadzenie debaty publicznej na temat reform emerytalnych do perspektywy 
makroekonomicznej powoduje, że opinia publiczna przestaje być ważna w procesie 
decyzyjnym, a głos społeczeństwa nie liczy się. Celem niniejszego opracowania jest 
próba odpowiedzenia na pytanie, w jaki sposób reformy emerytalne wpływają na 
jakość kontraktu międzypokoleniowego i poczucie międzygeneracyjnej (nie)spra‑
wiedliwości. Przedmiotem analizy jest w głównej mierze aktualnie implementowa‑
na propozycja zmian w systemie emerytalnym, autorstwa ministra Rostowskiego 
i minister Fedak, a także wybrane przykłady zagranicznych reform emerytalnych 
(m.in. w USA i we Francji), które wzbudziły gwałtowne reakcje ze strony społeczeń‑
stwa, lecz mimo sprzeciwu zostały wprowadzone.

Reformy emerytalne a międzypokoleniowy kontrakt

Termin „kontrakt międzypokoleniowy” wiąże się ściśle z kwestią dystrybucji za‑
sobów wewnątrz państwa. Piotr Szukalski (2008) wyróżnia dwa poziomy realizacji 
kontraktu — w ramach państwa oraz w ramach podstawowej komórki społecznej, 
jaką jest rodzina. Celem tego rozdziału jest przyjrzenie się publicznemu kontraktowi 
międzypokoleniowemu i próba odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób reformy eme‑
rytalne wpływają na jego realizację. Do cech wyróżniających kontrakt międzypoko‑
leniowy od innych rodzajów dwustronnych umów zaliczyć można swoistą przymu‑
sowość uczestniczenia, nikt bowiem dobrowolnie nie deklaruje chęci przynależności 
do danej generacji, ani nie jest poinformowany o potencjalnych konsekwencjach tej 
przynależności (Szukalski 2008). Dla przeciętnego obywatela mechanizmy związane 
z redystrybucją zasobów między generacjami są całkowicie nieznane. W społeczeń‑
stwie polskim brakuje świadomości uczestniczenia w szerszej strukturze społecznej, 
a co za tym idzie, rzadko pojawiają się refleksje nad sprawiedliwością (lub jej bra‑
kiem) w odniesieniu do kierunków i tempa przepływu zasobów. W kontekście roz‑
ważań nad reformami emerytalnymi w Polsce, termin „zasoby” odnosi się głównie 
do środków materialnych, choć w szerszym rozumieniu chodzi o „atrybuty statusu 
społecznego”, takie jak „władza, prestiż (który utożsamić można z przywództwem 
kulturowym) i bogactwo materialne” (Szukalski 2008: 220).
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Reformy emerytalne są zjawiskiem powszechnym we współczesnym świecie, 
choć warto wspomnieć, że systemy ubezpieczeń społecznych stanowią rozwiązania 
stosunkowo młode, sięgające końca XIX wieku w Europie lub początków XX wieku 
w Stanach Zjednoczonych. W pierwszych dekadach istnienia systemów ubezpieczeń 
społecznych reformy polegały głównie na regularnym rozszerzaniu zakresu osób 
uprawnionych do świadczeń i w konsekwencji prowadziły do przeobrażenia z sy‑
stemów przeznaczonych dla uprzywilejowanych grup społecznych (np. weteranów 
wojennych) w system uniwersalny. Dla przykładu, amerykański program ubezpie‑
czeń dla osób starszych z 1935 roku (Old Age Insurance — OAI) na mocy poprawek 
rozszerzył swój zakres na wdowy i sieroty po zmarłych beneficjentach w 1939 roku 
(Old Age and Survivors Insurance — OASI) oraz na niepełnosprawnych pracowni‑
ków, niepełnosprawne wdowy i wdowców po osobach ubezpieczonych i niepełno‑
sprawne dorosłe dzieci osób ubezpieczonych w 1965 roku (Old Age, Survivors and 
Disability Insurance — OASDI). W kolejnych dekadach reformy motywowane były 
prognozami demograficznymi, które wskazywały na nadchodzące i nieodwracalne 
starzenie się społeczeństw. Obecnie, w dobie stosunkowo szeroko rozpowszechnio‑
nej wiedzy na temat zmian demograficznych, reformy systemów emerytalnych są 
podyktowane troską o kondycję finansową państwa, szczególnie w obliczu świato‑
wego kryzysu ekonomicznego po 2008 roku. W przypadku Polski i innych krajów 
Europy Środkowo‑Wschodniej dodatkowym czynnikiem sprzyjającym reformom 
była spuścizna okresu socjalizmu i problemy związane z transformacją ustrojo‑
wą (Żukowski 2006). Katalizatorem do zreformowania systemów emerytalnych na 
wzór kilkufilarowy, z podziałem na system repartycyjny i kapitałowy, była również 
publikacja Banku Światowego z 1994 roku (raport Averting the Old Age Crisis), któ‑
ra uczyniła kwestię zmian demograficznych i ich konsekwencji dla finansów pub‑
licznych tematem szeroko zakrojonej dyskusji w mediach oraz w publikacjach eko‑
nomicznych. Wizja reform Banku Światowego stała się także przedmiotem krytyki 
z powodu obciążania jednostek wysokim stopniem odpowiedzialności i ryzyka za 
przyszły dobrobyt (Clark i wsp. 2006). Zagadnieniem często omawianym w litera‑
turze są również reformy w Ameryce Łacińskiej.

Jak widać, reformy emerytalne są zjawiskiem powszechnym, często niezbędnym 
dla prawidłowego funkcjonowania systemu. Zastanawia jednak to, w jaki sposób 
planowanie oraz wdrażanie reform emerytalnych wpływa na jakość realizacji kon‑
traktu międzypokoleniowego i czy odgórne podejmowanie decyzji przez polityków, 
z pominięciem form demokracji bezpośredniej (np. referendum), nie jest pewnego 
rodzaju pogwałceniem zasad niepisanej, dwustronnej umowy, jaką jest umowa mię‑
dzygeneracyjna. Mimo że kontrakt międzypokoleniowy to umowa między genera‑
cjami (a nie między generacją a politykami), to jego poziom publiczny, zakładający 
dystrybucję zasobów w ramach państwa, nie mógłby być realizowany bez udziału 
władz i odpowiednich struktur i instytucji państwowych, w tym finansowych. Stąd 
też założenie, że rząd i przedstawiciele istotnych instytucji państwowych są współ‑
odpowiedzialni za realizację kontraktu międzypokoleniowego, choć na ogół przy‑
świecają im inne cele niż troska o poczucie sprawiedliwości społecznej.
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Reformy emerytalne w Polsce

Reforma emerytalna w Polsce w 1999 roku była reformą radykalną, systemową, zmie‑
niającą strukturę dotychczasowego systemu emerytalnego. Obok repartycyjnego fi‑
laru ubezpieczeń społecznych wprowadziła dwa nowe filary: drugi, obowiązkowy,  
oparty na założeniach systemu kapitałowego, oraz trzeci, nieobowiązkowy, polegający 
na dobrowolnym uczestniczeniu w indywidualnych lub pracowniczych programach 
emerytalnych. Mimo tak głębokich zmian reforma cieszyła się stosunkowo dużym 
poparciem społecznym. M. Żukowski (2006) zauważa, że do czynników, które przy‑
czyniły się do jej sukcesu, zaliczyć można polityczny konsensus, powszechne nie‑
zadowolenie z systemu repartycyjnego obowiązującego przed 1999 rokiem, a także 
umiejętne zaprezentowanie projektu reformy pod medialnym hasłem „Bezpieczeń‑
stwo dzięki różnorodności”. Powołano także specjalny organ odpowiedzialny za 
przygotowanie projektu reformy — urząd Pełnomocnika Rządu ds. Reformy Zabez‑
pieczenia Społecznego. Zdaniem prof. Marka Góry (2007: 2), istotą reformy emery‑
talnej z 1999 roku było „przywrócenie równowagi międzypokoleniowej, polegającej 
na założeniu, że dobrobyt każdego pokolenia jest tak samo ważny, co z kolei sprzyja 
wzrostowi dobrobytu całego społeczeństwa”.

Ostatni rok w Polsce to okres szczególnie nasilonej debaty na temat efektywności 
reformy z 1999 roku, stabilności finansowej obecnego systemu emerytalnego oraz 
wysokości długu publicznego. Dyskusję wywołał projekt ministrów rządu Donal‑
da Tuska przedstawiony w listopadzie 2009 roku, który zakładał zmianę wysoko‑
ści składek przekazywanych do Otwartych Funduszy Emerytalnych (II filar) oraz 
do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (I filar) na korzyść tego drugiego. W konse‑
kwencji projekt prowadziłby do rozczłonkowania drugiego filaru, dotychczas rów‑
noznacznego z gromadzeniem 7,3% składki w OFE, i nakazywałby lokować część 
składki w ZUS (5%, a od 2017 roku 3,8%), a resztę w OFE (2,3%, a od 2017 roku 3,5%). 
Zwolennicy projektu reformy tłumaczą jej zasadność tym, że część składki do OFE, 
która obecnie jest inwestowana w obligacje skarbowe, generuje dodatkowy dług 
publiczny. Stąd pomysł na „przerzucenie” części składek z OFE na nowe subkonta 
w ZUS (Rostowski 2011). Przeciwnicy wspomnianych reform z kolei argumentują, 
że u podstaw obecnych zmian w systemie emerytalnym nie leży troska o los przy‑
szłych emerytów ani o sprawiedliwość międzypokoleniową, lecz czysta gra poli‑
tyczna, mająca na celu redukcję zadłużenia publicznego i łatanie dziur w budżecie 
kosztem obywateli (Balcerowicz 2011). Zaskakuje również tak szybka konieczność 
wprowadzenia zmian w systemie — większość Polaków doskonale pamięta kam‑
panię z 1998 roku, która ze słowa „różnorodność” (tj. z faktu istnienia trzech róż‑
nych filarów) uczyniła synonim zabezpieczenia i stabilizacji. W zaledwie dziesięć 
lat od wdrożenia w życie reformy systemowej, debata publiczna znów została zdo‑
minowana przez problematykę emerytur. Tym razem jednak retoryka twórców 
projektu jest odwrotna — składki do OFE generują dług publiczny, należy je więc 
zmniejszyć i przerzucić część odpowiedzialności za przyszłe świadczenia emery‑
talne na Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Nic dziwnego, że tak wiele środowisk 
(m.in. PKPP Lewiatan, Solidarność, FOR, Business Center Club, Instytut Badań 
nad Gospodarką Rynkową, Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych i in.) za‑
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reagowało na propozycję zmian sprzeciwem, a nawet groźbą zaskarżenia projektu 
przed Trybunałem Konstytucyjnym.

Znamienny jest także fakt, że wyżej opisywana reforma przez samych twórców 
nie jest nazywana „reformą”, tylko „korektą” systemu emerytalnego, a przecież „każ‑
da zmiana w zasadach funkcjonowania systemu emerytalnego” jest de facto reformą 
(Żukowski 2006: 7). „Korekta” brzmi prościej, implikuje potencjalne korzyści po wy‑
eliminowaniu „błędów”, ponadto sugeruje, że nie jest wymagana szersza konsultacja 
społeczna, gdyż jest to tylko drobna poprawka w społecznie akceptowanym i sprawnie 
funkcjonującym systemie. Zastosowanie uproszczonej terminologii jawi się w tym 
przypadku jako celowa strategia polityków, mająca na celu uspokojenie opinii pub‑
licznej i nadanie reformie łagodnego, niekontrowersyjnego wizerunku medialnego. 
W rzeczywistości, stosując typologię reform emerytalnych zaproponowaną przez 
P. A. Halla (1993), owa „korekta” jest „zmianą pierwszego rzędu”, reformą parame‑
tryczną. Ponadto, w odróżnieniu od reformy z 1999 roku, obecny projekt nie jest 
wynikiem konsensusu politycznego. Wprost przeciwnie, w głosowaniu sejmowym 
partie takie jak Prawo i Sprawiedliwość czy Polska Jest Najważniejsza nie poparły 
projektu ustawy, a posłowie Sojuszu Lewicy Demokratycznej wstrzymali się od gło‑
su. Można zatem przypuszczać, że poparcie społeczne dla projektu zmian było od‑
zwierciedleniem sympatii politycznych wyborców. W marcu 2011 roku partia PJN 
wystosowała postulat przeprowadzenia ogólnonarodowego referendum w sprawie 
reformy. Propozycja Joanny Kluzik‑Rostkowskiej zakładała, że Polacy mogliby samo‑
dzielnie odpowiedzieć na pytanie, czy chcą zmiany wysokości składek do Otwartych 
Funduszy Emerytalnych, czy może wolą pozostawić je w dotychczasowym kształcie. 
W Polsce do referendum nie doszło, jednak z form demokracji bezpośredniej często 
korzysta Szwajcaria, która w 1995 roku dała obywatelom możliwość wypowiedzenia 
się na temat ówczesnego projektu reformy emerytalnej.

Kontrowersyjne projekty reform emerytalnych za granicą

Liczne przykłady projektów reform systemu emerytalnego, które wzbudziły gwał‑
towne reakcje ze strony społeczeństwa, można znaleźć za granicą. W Stanach Zjed‑
noczonych w okresie prezydentury George’a W. Busha jr. bardzo intensywnie pro‑
mowana była idea sprywatyzowania systemu emerytalnego (Schulz, Binstock 2008). 
Partia Republikanów od lat słynie z niesłychanego pesymizmu, graniczącego z wizją 
finansowej zagłady, w odniesieniu do obecnego, federalnego programu zabezpieczenia 
społecznego (Social Security), który — jak na warunki światowe, szczególnie w po‑
równaniu z modelem socjaldemokratycznym, typowym dla krajów nordyckich — jest 
oceniany jako niewystarczająco hojny dla obywateli. W literaturze funkcjonuje nawet 
określenie Stanów Zjednoczonych jako „pozostających w tyle” (laggard) w porów‑
naniu do tradycyjnych welfare states w kwestii zapewnienia opieki socjalnej swoim 
obywatelom (Heffernan 2003). George W. Bush jr. zaangażował się w kampanię na 
rzecz prywatyzacji systemu ubezpieczeń społecznych do tego stopnia, że w 2005 roku 
przemierzył kraj w samolocie amerykańskich sił powietrznych, realizując misję in‑
formowania Amerykanów o niepewnej przyszłości federalnego programu emery‑
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talnego (Schulz, Binstock 2008: 225). Jednak w przypadku Stanów Zjednoczonych, 
w odróżnieniu od Polski, charakterystyczny jest fakt posiadania przez seniorów 
silnej pozycji społecznej i politycznej, co przejawia się między innymi istnieniem 
prężnie działającego Amerykańskiego Stowarzyszenia Emerytów (AARP) — orga‑
nizacji zrzeszającej przeszło 40 milionów osób po 50. roku życia, która jest silnym 
lobby. W okresie nasilonej kampanii Republikanów, AARP odpowiedziało medial‑
ną kontrofensywą i sfinansowało serię reklam telewizyjnych i prasowych, których 
celem było uświadomienie osobom starszym zarówno wad, jak i zalet planowanej 
prywatyzacji (Schulz, Binstock 2008: 218).

W odróżnieniu od silnej pozycji „siwego lobby” w USA, istniejąca od czternastu 
lat na polskiej scenie politycznej Krajowa Partia Emerytów i Rencistów ma zniko‑
me poparcie (ok. 2%), słabą siłę przebicia i nie zabiera głosu w sprawach istotnych 
dla grup społecznych, które reprezentuje. Program partii za cel nadrzędny stawia 
sobie „obronę ludzi najsłabszych w społeczeństwie, ludzi starszych, emerytów i ren‑
cistów” (KPEiR 2011). Hasło widniejące na oficjalnej stronie internetowej partii gło‑
si „Emeryci razem w walce o sprawiedliwość społeczną” (KPEiR 2011). Tymczasem, 
podczas konsultacji społecznych przy okazji wdrażania projektu reformy minister 
Fedak i ministra Rostowskiego, głos zabrały związki zawodowe i organizacje pra‑
codawców. Zabrakło zdecydowanego głosu „za” lub „przeciw” Krajowej Partii Eme‑
rytów i Rencistów.

Warto również wspomnieć o sytuacji we Francji w 2010 roku, gdzie w odpowie‑
dzi na projekt premiera Francoisa Fillona, forsowany przez prezydenta Nicolasa 
Sarkozy’ego, zakładający podniesienie minimalnego wieku emerytalnego o dwa lata 
(z 60 do 62 lat), rozpoczął się strajk generalny i przeszło milion osób wyszło na ulice, 
by manifestować swoje niezadowolenie. Strajki były na tyle poważne, że wstrzymano 
loty na francuskich lotniskach. Strajkowali związkowcy, studenci, pracownicy kolei, 
branży transportowej i zakładów petrochemicznych, co odbiło się na kondycji fran‑
cuskiej gospodarki. W prasie pojawiły się zarzuty, że „rząd ignoruje głos ulicy” (Ry‑
bińska 2010). Jednak fala protestów i brak poparcia opinii publicznej nie przeszko‑
dziły francuskiemu Zgromadzeniu Narodowemu, a później Senatowi, w przyjęciu 
projektu ustawy. W przypadku Francji trudno mówić o jakimkolwiek konsensusie 
politycznym — projekt został przyjęty minimalną przewagą głosów, głównie pra‑
wicowej Unii na rzecz Ruchu Ludowego (PAP 2010).

Rola opinii publicznej

Rola społeczeństwa w procesie projektowania i implementowania reform emerytal‑
nych wydaje się być ignorowana. A. Chłoń‑Domińczak i M. Mora (2003) przeprowa‑
dzili badanie nad rolą opinii publicznej, związków zawodowych i mediów w procesie 

„budowania koalicji” popierającej projekt reform emerytalnych w krajach europej‑
skich, w oparciu o doświadczenia z lat 1990. Badanie dowiodło, że niewiele państw 
przywiązuje wagę do nastrojów społecznych, a opinia związków zawodowych bywa 
traktowana jako wyznacznik dużo szerszej opinii publicznej. Jakiekolwiek wysiłki 
zmierzające w kierunku pozyskania poparcia opinii publicznej w okresie reform z lat 
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1990. przedsięwzięły takie kraje, jak: Bułgaria, Łotwa, Macedonia, Polska, Rumu‑
nia i Słowenia (Chłoń‑Domińczak, Mora 2003: 147). Informacje o projekcie refor‑
my na ogół udostępniane są obywatelom na konferencjach prasowych oraz podczas 
przemówień publicznych. Dalej proces upowszechniania przejmują media. Zdarza‑
ją się przypadki zaangażowania profesjonalnych firm public relations w celu zbudo‑
wania pozytywnego wizerunku reformy i wyeksponowania jej pozytywnych skut‑
ków. Z tego typu pomocy skorzystała m.in. Polska i Rumunia pod koniec lat 1990. 
(Chłoń‑Domińczak, Mora 2003: 147). Pewną namiastkę dialogu publicznego moż‑
na osiągnąć poprzez organizowanie debat, w których biorą udział przedstawiciele 
różnych grup społecznych, na przykład emeryci, pracodawcy i związki zawodowe 
(Chłoń‑Domińczak, Mora 2003: 147). Do rzadkości należy przeprowadzanie profe‑
sjonalnych badań opinii publicznej — są one zbyt czasochłonne i mało skuteczne, 
a sama tematyka dotycząca szczegółów funkcjonowania systemu emerytalnego jest 
zbyt zawiła, by w przystępny sposób przedstawić ją społeczeństwu. E. Karpowicz 
(2008: 159−160) zauważa, że „wiedza przeciętnego obywatela, który odpowiada na 
pytanie sondażowe o systemie emerytalnym, jest nikła — stąd skala jego zadowole‑
nia bądź niezadowolenia, tak jak i uznanie potrzeby jego modyfikacji nie są oparte na 
solidnej znajomości rzeczy”. Co więcej, młodsze generacje w ogóle nie są zaintereso‑
wane problematyką emerytur, uważając ją za zbyt abstrakcyjną i oddaloną w czasie 
od realiów ich obecnego życia (Chłoń‑Domińczak, Mora 2003: 148).

Sondaże przeprowadzone wiosną 2011 roku wskazują na brak zaufania Polaków do 
proponowanych przez rząd zmian w systemie emerytalnym. Według badania Insty‑
tutu Badania Opinii Homo Homini, ponad połowa respondentów uważa, że reforma 
skutkować będzie niższymi emeryturami (PAP 2011). Wynik taki uzyskano w marcu 
2011 roku, po ponad roku od momentu przedstawienia głównych założeń projektu 
reformy. Świadczy to o niespełnieniu przez kraj przynajmniej kilku kryteriów nie‑
zbędnych do skutecznego wdrożenia reformy emerytalnej. M. Żukowski (2006), po‑
wołując się na raport Banku Światowego z 2005 roku (Holzmann i wsp. 2005), definiu‑
je listę warunków, dzięki którym można sprawdzić, czy dany kraj jest odpowiednio 
przygotowany do reformy. Wśród istotnych kryteriów znajduje się „jasna strategia 
komunikacji z opinią publiczną”, „jakość informacji na temat opinii publicznej o ist‑
niejącym systemie i propozycjach reform”, „potwierdzony potencjał konsensusu po‑
litycznego”, a także „zaangażowanie związków zawodowych” (Żukowski 2006: 43). 
W przypadku Polski cztery powyższe warunki zostały niespełnione lub spełnione 
tylko częściowo. Sondaże wskazują na brak poparcia opinii publicznej i atmosferę 
braku zaufania wobec propozycji zmian. Opinia publiczna nie interesuje polityków, 
skoro pomimo niesprzyjającej atmosfery przyjęli projekt ustawy. Zabrakło konsen‑
susu politycznego, gdyż w głosowaniu sejmowym za projektem reformy opowiedzieli 
się tylko posłowie koalicji PO–PSL. Ponadto, rekomendowane przez Bank Światowy 

„zaangażowanie związków zawodowych” polegało w głównej mierze na okazywaniu 
przez nie sceptycyzmu lub wyrażaniu sprzeciwu.
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Podsumowanie

W obliczu wyżej opisanych reform emerytalnych nasuwa się pytanie o jakość, spra‑
wiedliwość i przejrzystość kontraktu międzypokoleniowego. Czy rząd w demokratycz‑
nym kraju ma prawo forsować ustawy, których implementacja wpływa na dystrybu‑
cję zasobów, a w horyzoncie długookresowym przekłada się na kondycję finansową 
i jakość życia obywateli? Obserwując schematy postępowania polityków w kwestii re‑
form emerytalnych w Polsce i za granicą, można nabrać podejrzeń, że funkcjonujący 
w danej chwili międzypokoleniowy kontrakt jest wypadkową chaotycznych rozwiązań 
legislacyjnych, zorientowanych na poprawę kondycji finansowej państwa. Rzeczą zro‑
zumiałą jest to, że zmiany demograficzne wymuszają zastosowanie nowych rozwiązań. 
Nie bez znaczenia są również konsekwencje światowego kryzysu ekonomicznego. Jed‑
nak z punktu widzenia społeczeństwa sprawą nadrzędną jest przeprowadzenie rzetel‑
nej kampanii informacyjnej, której głównym celem byłoby wyjaśnienie konieczności 
zmian i ich pozytywnych skutków dla obecnych i przyszłych pokoleń. Trudno mówić 
o istnieniu kontraktu międzypokoleniowego w sytuacji, gdy system szkolnictwa nie 
oferuje elementów edukacji emerytalnej. W polskich realiach brakuje podstawowej 
wiedzy ekonomicznej, wiedzy o gospodarowaniu, o konieczności oszczędzania i/lub 
inwestowania środków na przyszłość — to powoduje, że społeczeństwo stosunkowo 
łatwo ulega hasłom, nierzadko populistycznym, płynącym z ust polityków.

Reformy systemu emerytalnego powinny w szczególności interesować ludzi mło‑
dych, w wieku produkcyjnym i przedprodukcyjnym, ponieważ to na nich spocznie 
ciężar finansowania świadczeń emerytalnych coraz liczniejszej grupy osób starszych. 
Jeszcze do niedawna panował pogląd, że publiczny system repartycyjny jest receptą 
na sprawiedliwość międzypokoleniową. Obecnie, w obliczu zmian demograficznych 
i starzenia się społeczeństw, coraz częściej mówi się o dodatkowym zabezpieczeniu 
pod postacią Indywidualnych Kont Emerytalnych. Są one szczególnie atrakcyjną al‑
ternatywą dla ludzi młodych, którzy mają możliwość odkładania niewielkich kwot 
przez wiele lat i tym samym mogą uniezależnić się od trudnej do przewidzenia sy‑
tuacji gospodarczej kraju. Problem polega jednak na wspomnianym braku edukacji 
emerytalnej i braku świadomości Polaków. Obecne pokolenie emerytów w ciągu lat 
aktywności zawodowej postrzegało emeryturę jako czas „zasłużonego wypoczynku” 
i nie miało zwyczaju martwić się „na zapas” (Wóycicka 2004). Tym samym młode 
pokolenie wyniosło z domów pewne wzorce postaw i zachowań typowe dla okresu 
sprzed 1999 roku, kiedy system repartycyjny był jedyną opcją i funkcjonował spraw‑
nie, ponieważ wyże demograficzne miały swoje „odbicie” w postaci kolejnego wyżu 
młodego pokolenia.

Reformy emerytalne, które w założeniu twórców mają być panaceum na zmiany 
demograficzne i wynikający z nich brak równowagi międzypokoleniowej, wpływają 
na jakość publicznego kontraktu międzypokoleniowego. Odgórne podejmowanie de‑
cyzji o sposobie funkcjonowania systemu emerytalnego przez polityków stawia całe 
pokolenia przed faktem dokonanym i przekłada się na poczucie międzygeneracyj‑
nej (nie)sprawiedliwości. Wprowadzanie zmian do systemu emerytalnego w Polsce 
coraz bardziej przypomina kampanię public relations, zamiast merytorycznej deba‑
ty z udziałem przedstawicieli różnych grup społecznych. Tym samym, w odczuciu 
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obywateli może narastać przekonanie, że międzypokoleniowy kontrakt jest fikcją, 
a odpowiedzialność za przyszły dobrobyt spoczywa na jednostkach.

Na koniec warto dodać, że międzypokoleniowy kontrakt, poza wymiarem eko‑
nomicznym, posiada także wymiar etyczny. A. Walker (1993) zwraca uwagę na to, 
że popularna w ostatnim czasie promocja indywidualnej odpowiedzialności za za‑
bezpieczenie na starość może doprowadzić do osłabienia solidarności międzypoko‑
leniowej oraz poczucia spójności społecznej. Jego zdaniem rządy interpretują pub‑
liczny kontrakt międzypokoleniowy w sposób jednowymiarowy i koncentrują się na 
międzygeneracyjnych transferach. Tymczasem przedmiotem badań powinny stać 
się wzajemne interakcje zachodzące pomiędzy publicznym i prywatnym wymiarem 
kontraktu międzypokoleniowego (Walker 1993).
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Pension reforms and the intergenerational contract

Summary: In the face of dynamic demographic changes and population aging, governments 
undertake actions to improve the financial stability of the future pension systems. Addition‑
ally, the world economic crisis and its consequences influence the content and direction of 
current public debate on aging, which mostly focuses on macroeconomic perspective. Con‑
temporary pension reforms aim at reducing public debt. They are often prepared in a hur‑
ry and implemented without the support of public opinion. This, in turn, affects the quality 
of public intergenerational contract, which is based, among others, on equal division of re‑
sources in a state.

Key words: pension reform, intergenerational contract, demographic changes
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Repartycyjność endofamilijna 
jako narzędzie wpływu 
na poziom dzietności

Streszczenie: Celem artykułu jest przedstawienie repartycyjności endofa‑
milijnej jako metody finansowania systemu emerytalnego. Koncepcja ta 
jest odpowiedzią na konieczność poszukiwania nowych rozwiązań w za‑
kresie zabezpieczenia społecznego, rozwiązań gwarantujących z jednej 
strony sprawiedliwą redystrybucję dochodów, a z drugiej pozytywnie 
stymulujących postawy prokreacyjne społeczeństwa.

Słowa kluczowe: zabezpieczenie emerytalne, repartycyjność, poziom 
dzietności

Wstęp

Przez większą część historii ludzkości kwestie ludnościowe nie 
wzbudzały większego zainteresowania naukowców. Wielkość popu‑
lacji oraz jej wewnętrzna struktura pozostawały względnie stabilne, 
a zatem realne problemy badawcze w tym obszarze były ograni‑
czone. Sytuacja zaczęła zmieniać się dopiero w XVIII w., kiedy to 
liczba ludności krajów europejskich zaczęła intensywnie rosnąć.

Szacuje się, że światowa populacja osiągnęła 1 miliard na począt‑
ku XIX wieku. W tym samym czasie zaczęły pojawiać się pytania 
dotyczące przyczyn wzrostu populacji oraz granic tego wzrostu.

W 1798 r. T. R. Malthus (1798: 4) sformułował „Prawa ludności”, 
w których zwrócił uwagę na zależność między poziomem zasobów 
a wzrostem populacji. Z jego koncepcji wynika, że przyrost lud‑
ności, występujący w postępie geometrycznym, przewyższa przy‑
rost środków spożycia, który dokonuje się w postępie arytmetycz‑
nym. Załóżmy hipotetycznie, że zasoby są nieograniczone i mamy 
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pod dostatkiem jedzenia, powierzchni mieszkalnej, ciepła. Wówczas ludzie zaczną 
rozmnażać się w sposób nieograniczony, co spowoduje gwałtowny wzrost popula‑
cji. Oczywiście taka sytuacja jest jedynie teoretyczna, gdyż zasoby jak najbardziej są 
ograniczone. Populacja wzrasta zatem do momentu, aż trafi na barierę, którą tworzy 
(przede wszystkim) brak żywności. Powstaje przeludnienie — liczebność populacji 
jest zbyt duża w stosunku do możliwości jej utrzymania. Uruchamiane są wówczas 
naturalne regulatory, które A. Sauvy (1963: 61) określił jako „straszliwe trio”: głód, 
zaraza i wojny.

Teoria Malthusa wywarła olbrzymi wpływ na późniejszy rozwój doktryn nauko‑
wych i politycznych. Szeroko omawiana była w XIX i XX w. Czas ten to okres burz‑
liwych przeobrażeń społecznych i gospodarczych. Dokonująca się rewolucja prze‑
mysłowa spowodowała podniesienie poziomu życia i, co za tym idzie, także wzrost 
liczby ludności. O ile na pierwszy miliard ludności trzeba było czekać wiele tysięcy 
lat, to drugi miliard pojawił się w 1930 r. po upływie 126 lat, trzeci w 1960 r. po upły‑
wie 30 lat, a czwarty w 1975 r. po upływie już tylko 15 lat. W pewnym okresie po‑
pulacja światowa podwoiła się w ciągu zaledwie jednego pokolenia (35 lat). Progno‑
zowano wówczas (za pomocą ekstrapolacji trendu) eksplozję demograficzną, która 
doprowadzić miała do katastroficznego przeludnienia. W odpowiedzi na te prognozy 
Klub Rzymski uznał w 1972 r. przeludnienie za priorytetowy problem światowy.

Obecnie wiadomo już, że apokaliptyczne wizje przeludnienia nie ziszczą się. Świa‑
towa populacja będzie rosła tylko do połowy XXI w. Osiągnie wówczas 9 miliardów 
i ustabilizuje się. Skąd to wiemy? Tłumaczy to teoria pierwszego przejścia demogra‑
ficznego, zgodnie z którą stabilna populacja z wysoką liczbą urodzeń i zgonów prze‑
obraża się wraz z rozwojem cywilizacyjnym w populację stabilną o niskim poziomie 
urodzeń i zgonów, a przejściu temu towarzyszy eksplozja demograficzna (intensyw‑
ny wzrost liczby ludności).

Różne kraje w różnym czasie doświadczają przejścia demograficznego. W Europie 
Zachodniej proces ten rozpoczął się najwcześniej (pod koniec XVIII i na początku 
XIX wieku). Szybki przyrost liczby ludności umożliwił Europejczykom zaludnianie 
nowo odkrywanych i zdobywanych terenów na wszystkich niemalże kontynentach 
(głównie w Ameryce Północnej i Południowej, Australii i Azji). W późniejszym 
okresie przejście demograficzne rozpoczynało się w kolejnych, relatywnie coraz 
mniej rozwiniętych, regionach świata. Obecny wzrost globalnej populacji to zasługa 
w głównej mierze krajów Trzeciego Świata, które jako ostatnie doświadczają przej‑
ścia demograficznego.

Twórcy koncepcji pierwszego przejścia demograficznego założyli, że po zakoń‑
czeniu tego procesu dzietność ukształtuje się na poziomie prostej zastępowalności 
pokoleń. Holenderscy demografowie D. van de Kaa i R. J. Lesthaeghe zauważyli jed‑
nak, że począwszy od lat 1960. dzietność w krajach wysoko rozwiniętych zaczęła spa‑
dać znacznie poniżej 2,1 dziecka na kobietę (por. rys. 1). Rozpoczęło się tym samym 
drugie przejście demograficzne (Kaa 1987: 1–59).

Współczesny paradoks demograficzny polega na negatywnej zależności pomię‑
dzy poziomem dzietności a stopniem rozwoju społeczno‑gospodarczego. Stanowi 
to oczywiste zaprzeczenie teorii Malthusa. Okazuje sie bowiem, że im wyższy jest 
poziom życia populacji, tym niższy jest w niej poziom dzietności. Paradoksalnie te 
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populacje, które „stać” na posiadanie znacznej liczby dzieci, ograniczają dzietność, 
podczas gdy populacje biedne i słabo rozwinięte mają bardzo dużo dzieci.
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Rysunek 1. Poziom dzietności w latach 1950–2010 (Europa, wybrane kraje)

Źródło: opracowanie własne na podstawie World Population Prospects… (2005)

Zawężona reprodukcja staje się współcześnie przyczyną nowych obaw i fobii. Do‑
tychczasowy strach przed przeludnieniem zaczął zastępować strach przed depopula‑
cją. W oparciu o prognozy demograficzne zaczęły pojawiać się nowe (apokaliptyczne) 
wizje dotyczące przyszłości krajów europejskich, demograficznie starych, wymie‑
rających, opanowanych przez imigrantów, tracących swoją kulturową tożsamość. 
P. Buchanan (2005: 10) w swojej książce Śmierć Zachodu stwierdził na przykład, że 

„Zachód umiera. (…) [W]ięcej jest pogrzebów niż narodzin, więcej trumien aniżeli 
kołysek”. W. Laqueur w swojej książce Ostatnie dni Europy. Epitafium dla Starego 
Kontynentu (2008: 19) przestrzega przed „bezkrwawą inwazją imigrantów”. Zdaniem 
tego autora relatywnie wysoka dzietność w krajach takich, jak Anglia czy Francja, nie 
jest zasługą działań polityki prorodzinnej państwa, lecz wynika z ponadnormatyw‑
nej dzietności imigrantów, którzy (wychowani w odmiennych kulturach) wykazują 
wyższą skłonność do rodzenia dzieci niż rdzenni mieszkańcy krajów goszczących. 
Konsekwencją tego będzie zachwianie relacji ilościowych między tymi dwiema gru‑
pami (imigrantami i autochtonami) w następnych pokoleniach. Tak zwane „mniej‑
szości narodowe” będą mniejszościami już tylko z nazwy, a rdzenna ludność zosta‑
nie zepchnięta na pozycję „obcych” we własnej ojczyźnie. Z kolei Ch. Godin (2004: 
13) w swojej książce Koniec ludzkości wyliczył, że jeżeli współczynnik dzietności 
utrzyma się na poziomie 1,4 dziecka na kobietę, to gatunek ludzki zaginie całkowi‑
cie około 2400 roku. „Nie jest to apokalipsa. Nasza planeta nie pęka jak orzech po 
wybuchu bomby atomowej. Nie, my umieramy za starości”.

Co spowodowało nagły i drastyczny spadek dzietności? Czy można zmienić domi‑
nujące obecnie trendy w sferze dzietności? Jakich narzędzi należy użyć, aby zapewnić 
chociażby prostą zastępowalność pokoleń w krajach europejskich? W prezentowa‑
nym tekście poszukiwane będą odpowiedzi na te właśnie pytania.
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Uwarunkowania poziomu dzietności

W okresie, kiedy nie znano metod i środków antykoncepcyjnych, przypadek, jako 
czynnik określający liczbę potomstwa w rodzinie, odgrywał dominującą rolę.

Począwszy od początku lat 1960. rozpoczął się okres rozwoju metod zapobiegania 
ciąży (tabletek antykoncepcyjnych, zabiegów aborcyjnych, środków wczesnoporon‑
nych). Znajomość i upowszechnienie antykoncepcji spowodowały, że oddzielona zo‑
stała sfera kontaktów seksualnych od sfery prokreacji. Poszerzył się zakres potencjal‑
nych decyzji dotyczących liczebności rodziny. Obecnie możemy przyjąć, że rodzina 
zyskała pełną kontrolę, zarówno nad liczebnością urodzeń, jak i nad ich rozkładem 
w czasie. Innymi słowy dzietność stała się efektem świadomych i racjonalnych de‑
cyzji; udział przypadku został praktycznie wyeliminowany (Becker 1990: 299).

Decyzje dotyczące liczby posiadanych dzieci są uwarunkowane szeroką gamą 
różnorodnych czynników, które podzielić można generalnie na trzy grupy: społecz‑
no‑kulturowe, polityczne i ekonomiczne.

Czynniki społeczno‑kulturowe związane są z dominującymi wartościami, wzo‑
rami zachowań, preferencjami, rolami społecznymi, sankcjami i instytucjami. Oka‑
zuje się, że dokonujące się współcześnie przeobrażenia społeczne w sposób istotny 
wpływają na spadek poziomu dzietności. Związane jest to ze zwrotem ku wartościom 
postmaterialistycznym, indywidualizacją życia, postępującą laicyzacją, emancypa‑
cją kobiet, osłabieniem zaangażowania w tradycyjne role związane z małżeństwem 
i macierzyństwem.

Czynniki polityczne związane są z aktywnością państwa w zakresie polityki lud‑
nościowej. Działalność podmiotów publicznych może mieć charakter bezpośredni 
(skierowany wprost na rodzinę) lub pośredni (skierowany na otoczenie rodziny). 
Bezpośrednie oddziaływanie na postawy prokreacyjne rodzin dokonuje się poprzez 
instrumenty administracyjno‑prawne (normy prawne, dotyczące np. dostępności 
czy stopnia refundacji środków antykoncepcyjnych, przepisy regulujące kwestię 
aborcji), instrumenty socjalne (świadczenia, takie jak urlopy i zasiłki macierzyń‑
skie) oraz instrumenty wychowawcze (kreowanie postaw i wartości, np. poprzez 
zabieganie o wyższy prestiż społeczny macierzyństwa). Pośrednie oddziaływanie 
związane jest natomiast z sytuacją mieszkaniową, sytuacją na rynku pracy, opieką 
instytucjonalną nad dzieckiem.

Władze większości państw zachodnich, w obliczu groźby demograficznego starze‑
nia i depopulacji, deklarują szeroko zakrojone działania zmierzające do zwiększenia 
dzietności. Kreowana polityka pronatalistyczna (czy szerzej prorodzinna) skupiona jest 
jednak w głównej mierze wokół instrumentów bezpośredniego wpływu na postawy pro‑
kreacyjne. Wykorzystywane są przy tym w głównej mierze instrumenty bezpośrednie, 
w mniejszym zaś stopniu instrumenty pośrednie, chociaż efektywność tych drugich 
wydaje się znacznie wyższa. Taki stan rzeczy wynika oczywiście z faktu, że sterowanie 
decyzjami administracyjnymi jest dla władzy publicznej dużo łatwiejsze, aniżeli kom‑
pleksowe i systemowe kreowanie środowiska sprzyjającego zwiększaniu dzietności.

Czynniki ekonomiczne związane są z poziomem dochodów gospodarstw domo‑
wych oraz kosztem wychowania dziecka. Świadoma i racjonalna decyzja o posiada‑
niu potomstwa jest de facto wyborem ekonomicznym. Rodzina, analizując możli‑
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wość macierzyństwa, zestawia ze sobą — z jednej strony — indywidualne potrzeby, 
z drugiej natomiast — zasoby niezbędne do zaspokojenia tych potrzeb.

Ekonomiczna teoria dzietności

Ekonomiczna teoria dzietności została zaprezentowana na początku lat 1960. przez 
G. S. Beckera (1990: 301). Zakłada ona, że dzieci stanowią trwałe dobra konsumpcyj‑
ne, których użyteczność jest konkurencyjna w stosunku do użyteczności innych dóbr 
(takich jak np. samochód czy mieszkanie). Teoria ta wprowadza ponadto kategorię 

„jakości dzieci”. Dzieci wyższej jakości to dzieci bardziej kosztowne. Wydając stałą 
kwotę na potomstwo, możemy zdecydować się na dużą liczbę dzieci niskiej jakości 
lub na małą liczbę dzieci wysokiej jakości. Poziom dzietności wyznaczony jest ogól‑
nym popytem na dzieci, a popyt ten jest funkcją dochodu gospodarstw domowych, 
kosztów netto (cen) dzieci oraz gustów.

Gusty to inaczej preferencje. Nie mają one „ekonomicznej natury” (uwarunkowa‑
ne są omawianymi wcześniej zjawiskami i procesami społecznymi). Dochód z kolei 
związany jest z popytem na dzieci w ten sposób, że jego wzrost prowadzi „do wzro‑
stu zarówno liczby, jak i jakości potomstwa, choć ‹ilościowa› elastyczność powinna 
być nieduża w porównaniu z elastycznością ‹jakościową›” (Becker 1990: 302). Inaczej 
rzecz ujmując, im wyższy dochód uzyskują gospodarstwa domowe, tym więcej jest 
w nich wydawane na dzieci, z tym że znacznie więcej przeznaczane jest na podwyż‑
szenie jakości dzieci niż na zwiększenie ich liczby.

Określając koszt netto (cenę) dzieci, należy zaznaczyć, że wychowanie potomstwa 
wiąże się z pewnymi kosztami (pieniężnym i niepieniężnymi), z drugiej jednak strony 
dzieci dostarczają rodzicom określonych korzyści. Koszt netto (cena) dzieci stanowi 
zatem różnicę między kosztami a zyskami z posiadania dzieci (Becker 1990: 303):

 Koszt Zysk
KND = (BW + UR) – (BP + UD)

gdzie:
KND — koszt netto dzieci,
BW — bieżąca wartość wydatków ponoszonych na dzieci,
UR — skalkulowana wartość usług świadczonych przez rodziców,
BP — bieżąca wartość oczekiwanego przychodu pieniężnego z dzieci,
UD — skalkulowana wartość (oczekiwanych) usług świadczonych przez dzieci.

Dokonujące się współcześnie obniżenie poziomu dzietności można analizować 
w kategoriach spadku popytu na dzieci. Spadek ten spowodowany jest wzrostem 
kosztu netto (cen) dzieci, a zatem wzrostem kosztów wychowania oraz spadkiem 
korzyści z posiadania dzieci.

Wzrost kosztów wychowania dzieci wytłumaczyć można: (1) postępującym proce‑
sem urbanizacji oraz (2) wzrostem wykształcenia kobiet. Proces urbanizacji powodu‑
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je wzrost bieżących wydatków ponoszonych na dzieci określonej jakości. W dużych 
aglomeracjach miejskich cena powierzchni mieszkalnej, która musi być przeznaczona 
dla dziecka, jest znacznie wyższa niż na wsi. Droższe jest ponadto podstawowe wy‑
żywienie, takie jak np. mleko czy warzywa. Wzrost wykształcenia kobiet powodu‑
je z kolei, że wzrasta alternatywny koszt ich czasu. Matka opiekująca się dzieckiem 
ma świadomość utraty dochodów, które mogłaby uzyskać poświęcając ten czas na 
realizację zadań zawodowych.

Spadek zysków z posiadania dzieci tłumaczyć można (1) przeobrażeniami gospo‑
darczymi oraz (2) rozwojem funkcji socjalnych państwa. Przeobrażenia gospodar‑
cze (w sferze produkcji), polegające na zaniku przedsiębiorczości rodzinnej, obni‑
żają wartość przychodu pieniężnego z dzieci. W epoce przedindustrialnej (a także 
później w gospodarstwach wiejskich) rodzina stanowiła swoiste mikroprzedsiębior‑
stwo, w którym każdy jej członek miał ściśle określone zadania. Dzieci, począwszy 
od najmłodszych lat, odgrywały tam istotną rolę. Synowie odpowiedzialni byli za re‑
alizację ciężkich robót fizycznych, córki zaś opiekowały się domem. Ich praca stano‑
wiła wówczas realną wartość. Zapewniając sobie potomstwo, rodzice automatycznie 
zapewniali sobie siłę roboczą. Współcześnie tradycyjna funkcja ekonomiczna rodzi‑
ny podupadła, przez co i wkład dzieci w funkcjonowanie gospodarstwa domowego 
został istotnie ograniczony.

Dawniej dzieci stanowiły pierwsze i najbardziej oczywiste zabezpieczenie na czas 
choroby czy starości. Poziom życia w okresie starości determinowany był przez zakres 
i jakość relacji wewnątrzrodzinnych. Zwiększenie liczby potomstwa zwiększało auto‑
matycznie prawdopodobieństwo, że rodzic nie pozostanie sam w czasie niedoli. Dzieci 
stanowiły swoistą inwestycję w przyszłość, były bowiem gwarantem wsparcia i opieki 
(pomocy materialnej, usług opiekuńczych). Wartość tych świadczeń miała kapitalne 
znaczenie, co w sposób istotny podnosiło oczekiwany zysk z posiadania dzieci.

Obecnie rola rodziny jako podmiotu zapewniającego bezpieczeństwo socjalne 
swoich członków zostaje systematycznie ograniczana. Jest to efekt rozbudowy funk‑
cji socjalnych państwa opiekuńczego. Instytucje publiczne (takie jak powszechny sy‑
stem zabezpieczenia społecznego) przejmują zadania tradycyjnie przypisane rodzi‑
nie, przez co niejako zastępują obowiązki, które dotychczas wypełniane były przez 
członków rodziny.

Zabezpieczenie emerytalne a poziom dzietności

Zdaniem T. Zielińskiego (1994: 28) „w filozofii kultury ścierają się od niepamiętnych 
czasów dwa przeciwstawne nurty, dwie z gruntu odmienne myśli, które ukazują w róż‑
nym świetle podstawowy problem występujący w życiu każdego człowieka: problem 
zabezpieczenia jednostki przed brakiem środków utrzymania w schyłkowym okresie 
egzystencji”. Te dwie opcje to indywidualna przezorność oraz solidarność społecz‑
na. Indywidualna przezorność zakłada, że każdy człowiek sam powinien troszczyć 
się o zabezpieczenie swojego bytu na okres starości. Solidarność społeczna oznacza 
z kolei uspołecznienie tego ryzyka i scedowanie odpowiedzialności za los starca na 
całe społeczeństwo.
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Koncepcja indywidualnej przezorności ugruntowana została w teorii klasycz‑
nej ekonomii liberalnej wywodzącej się od A. Smitha. Bazuje ona na przekonaniu, 
że ludzie zachowują się racjonalnie i w związku z tym są w stanie samodzielnie 
(w ramach własnej rodziny) zabezpieczać się na starość. Przekonanie to jest jed‑
nak obarczone pewnym mankamentem. Mianowicie, ludzie nie zawsze postępują 
racjonalnie. Racjonalność jest efektem powtarzalności procedur i uczenia się na 
błędach. W ten sposób ucierają się schematy i powstają wzory właściwego postę‑
powania. W odniesieniu do tych decyzji, które podejmowane są rzadko, czy tylko 
raz w życiu, brak możliwości wypracowania racjonalnych decyzji i zachowań (Ju‑
rek 2009: 15). Inaczej mówiąc, gdybyśmy mieli okazję zestarzeć się kilka razy, to 
prawdopodobnie — za którymś razem — nauczylibyśmy się właściwie przygoto‑
wywać do starości. Każdy z nas zestarzeje się jednak tylko jeden raz. W tej sytu‑
acji uzasadniona jest odgórna ingerencja państwa, polegająca na „przymuszaniu” 
obywateli do określonych (ogólnie uznanych za właściwe) zachowań związanych 
z zabezpieczeniem bytu na czas starości.

W ten sposób zrodziła się koncepcja powszechnego zabezpieczenia emerytalne‑
go. Stworzony pod koniec XIX w. system (tzw. repartycyjny) funkcjonował na za‑
sadach kontraktu międzypokoleniowego, w którym przedstawiciele pokolenia pra‑
cującego solidarnie zaspokajali potrzeby starszych generacji w nadziei, że — kiedy 
sami staną się starzy — kolejne pokolenie zaspokoi ich własne potrzeby. Rozwija‑
niu tej konstrukcji przyświecały szczytne cele socjalne, takie jak walka z ubóstwem 
wśród ludzi starych, zapobieganie ich wykluczeniu społecznemu czy zwiększanie 
spójności społecznej.

Mimo licznych zalet, repartycyjny system zabezpieczenia emerytalnego okazał 
się mieć również wiele wad. Najważniejsza z nich polega na tym, że solidarne pono‑
szenie konsekwencji ryzyka starości przez społeczeństwo ogranicza indywidualną 
motywację, zmniejsza „siłę jednostkowego egoizmu” (Zieliński 1994: 20). Społecz‑
ne zabezpieczenie emerytalne stało się niejako substytutem funkcji zabezpieczającej 
realizowanej przez rodzinę. Wraz z rozwojem państwa opiekuńczego pojawiła się 
możliwość, aby zadania opiekunów rodzinnych scedować na instytucje publiczne. 
Ograniczyło to w rezultacie korzyści z posiadania dzieci. Skoro państwo wzięło na 
siebie obowiązek utrzymywania starców, to wychowywanie dzieci przestało mieć 
znamiona inwestycji w zabezpieczenie bytu na starość.

Już w 1848 r., w reakcji na rodzące się postulaty wprowadzenia powszechnego za‑
bezpieczenia emerytalnego we Francji, raport Benita‑d’Azy’ego przestrzegał przed 
groźbą moralną, polegającą na tym, że „robotnik ubezpieczony na wypadek jakiej‑
kolwiek choroby i starości nie musiałby już szukać podobnych zabezpieczeń, zakła‑
dając rodzinę, i zamiast tego wolałby życie rozwiązłe i rozpustne” (Bois 1996: 288). 
Tę groźbę moralną można interpretować jako pewną formę próżniactwa społeczne‑
go, które w długim okresie skutkuje spadkiem dzietności.

W realiach repartycyjnego zabezpieczenia emerytalnego opłaca się nie mieć dzieci, 
przez co zachowany zostaje relatywnie wysoki (nieobciążony kosztami związanymi 
z macierzyństwem i wychowaniem potomstwa) standard życia w czasie aktywności 
zawodowej, natomiast w okresie starości będzie się korzystać z owoców pracy dzie‑
ci innych osób. Teoria ekonomii uczy, że racjonalny człowiek (homo oeconomicus) 
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wykazuje naturalną skłonność do maksymalizacji indywidualnych korzyści. Sko‑
ro zatem opłaca się nie mieć dzieci, to oczywistym efektem upowszechnienia takiej 
postawy będzie spadek ogólnego poziomu dzietności. Można na tej podstawie kon‑
kludować, że repartycyjność zabezpieczenia emerytalnego demobilizująco wpływa 
na postawy prokreacyjne.

Rekonstrukcja systemu zabezpieczenia społecznego 
— idea repartycyjności endofamilijnej

Rewolucja przemysłowa i związane z nią przeobrażenia społeczno‑gospodarcze 
ograniczyły skuteczność indywidualnego zabezpieczenia na starość, które bazowa‑
ło na pomocy rodzinnej. Trzeba jednak pamiętać, że tamta koncepcja pozytywnie 
wpływała na postawy prokreacyjne. Ugruntowane było wówczas przeświadczenie, 
że potomstwo stanowi zabezpieczenie bytu na starość. Osoby pozbawione z jakichś 
przyczyn wsparcia rodziny zwykle czekał los żebraka lub mieszkańca przytułków.

Zabezpieczenie emerytalne oparte na kontrakcie międzypokoleniowym zapew‑
nia sprawiedliwy podział dochodów w przestrzeni społecznej, zabezpiecza osoby 
stare przed ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Mimo licznych zalet system ten 
obarczony jest również fundamentalnymi wadami. Uspołecznienie ryzyka starości, 
będące reakcją władz publicznych na dokonujące się przeobrażenia w strukturze 
wieku ludności, powoduje (paradoksalnie) dalsze pogłębianie tych zmian. Okazuje 
się bowiem, że demografia warunkuje działania polityki społecznej, z drugiej jed‑
nak strony polityka społeczna swoimi poczynaniami wpływa na procesy demogra‑
ficzne (Holzer 2001: 21). Nieuniknionym skutkiem wprowadzenia i upowszechnie‑
nia systemu zabezpieczenia emerytalnego okazał się spadek poziomu dzietności.

W tej sytuacji pojawia się konieczność rekonstrukcji systemu zabezpieczenia spo‑
łecznego, konieczność poszukiwania nowych rozwiązań, które zapewniłyby z jed‑
nej strony sprawiedliwą redystrybucję dochodów w przestrzeni społecznej, z drugiej 
zaś — pozytywnie stymulowały postawy prokreacyjne społeczeństwa.

Przykładem koncepcji odpowiadającej współczesnym zapotrzebowaniom polityki 
społecznej może być repartycyjność endofamilijna. Przedstawiony poniżej opis tej 
koncepcji stanowi jedynie próbę ujęcia modelowego. Jest to hipotetyczna idea, która 
nie ma jeszcze odzwierciedlenia w rzeczywistości społecznej.

Repartycyjność endofamilijna to sformalizowany i upubliczniony przejaw solidar‑
ności wewnątrzrodzinnej. Ograniczona zostaje tutaj przestrzeń społeczna, w której 
odbywa się redystrybucja dochodów, do skali mikro (czyli rodziny). Oparty na tej 
metodzie finansowania system zabezpieczenia emerytalnego polega na przepływie 
zasobów finansowych wewnątrz rodziny — od aktywnych zawodowo zstępnych (dzie‑
ci, wnuków) do nieaktywnych zawodowo wstępnych (rodziców, dziadków). Jest to 
zatem koncepcja, która łączy w sobie indywidualną przezorność (bazującą dawniej 
na umowie o dożywocie) oraz sprawiedliwość społeczną (bazującą współcześnie na 
repartycyjności, czyli umowie międzypokoleniowej).

Świadczenia emerytalne w systemie opartym na repartycyjności endofamilij‑
nej pochodzą z funduszu, który generuje składki (liczone jako odsetek dochodów) 
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wniesione przez aktywnych zawodowo potomków. Oznacza to, że świadczenia eme‑
rytalne powiązane są z ilością i jakością kapitału ludzkiego wytworzonego w rodzi‑
nie. Poziom tych świadczeń zależy bowiem od liczby potomków oraz od poziomu 
ich zarobków. Osoby posiadające dużo dzieci wysokiej jakości (dobrze wyedukowa‑
ne, posiadające wysoko rozwinięte kompetencje zawodowe) mają zagwarantowane 
wysokie świadczenia emerytalne (liczna grupa potomków wpłacać będzie wysokie 
składki emerytalne). Z kolei osoby nie posiadające dzieci lub posiadające dzieci ni‑
skiej jakości (słabo wyedukowane, o niskich kwalifikacjach zawodowych) powinny 
liczyć się z faktem, że poziom ich życia w okresie starości będzie niski.

Główną zaletą repartycyjności endofamilijnej jest to, że motywuje ona do posia‑
dania dużej liczby dzieci, a zarazem do inwestowania w nie (podnoszenia ich jako‑
ści). Sam fakt posiadania licznego potomstwa nie jest w tym systemie wynagradza‑
ny. Jeżeli dzieci nie zdobędą należnego wykształcenia i w efekcie nie będą mogły się 
odnaleźć na rynku pracy, to korzyść (ekonomiczna) z ich posiadania będzie mocno 
ograniczona. Opłaca się zatem podnoszenie jakości posiadanych dzieci — dbałość 
o ich rozwój intelektualny (edukowanie) i zawodowy (kreowanie postaw zaradno‑
ści życiowej).

Warte podkreślenia jest również to, że w systemie emerytalnym opartym na re‑
partycyjności endofamilijnej świadczeniobiorcy i świadczeniodawcy nie są dla siebie 
anonimowi. Osoba płacąca składki emerytalne ma świadomość tego, że zapewnia 
tym samym świadczenia dla członków własnej rodziny. Ogranicza to pokusę nadużyć, 
która może przybierać formy unikania pracy i/lub ponoszenia obciążeń fiskalnych.

Konstrukcja modelu zabezpieczenia emerytalnego funkcjonującego w oparciu 
o repartycyjność endofamilijną składa się z trzech filarów:

 — pierwszy filar: gwarantowana minimalna emerytura, finansowana z  podat‑
ków ogólnych i dostarczana przez państwo każdemu obywatelowi (część zaopa‑
trzeniowa),

 — drugi filar: emerytura pochodząca od potomków (część ubezpieczeniowa repar‑
tycyjna),

 — trzeci filar: emerytura pochodząca z oszczędności dobrowolnie gromadzonych na 
indywidualnych kontach emerytalnych (część ubezpieczeniowa kapitałowa).
Każda osoba w tym systemie otrzymuje minimalną państwową emeryturę (pierw‑

szy filar), która gwarantowana jest przez państwo i opłacana z podatków ogólnych. 
Jej celem jest ograniczenie skrajnego ubóstwa wśród tej części społeczeństwa, któ‑
ra nie ma jakiegokolwiek zabezpieczenia (ani wysokiej jakości dzieci, ani zasobów 
finansowych).

Głównie z myślą o osobach nie posiadających zabezpieczenia w rodzinie zaofe‑
rowana została możliwość indywidualnego zabezpieczenia się w systemie kapita‑
łowym (trzeci filar). Dodatkowe doubezpieczenie jest dobrowolne. Mogą z tej opcji 
skorzystać wszystkie te (przezorne) osoby, które są skłonne zrezygnować z bieżącej 
konsumpcji na rzecz podwyższenia poziomu swojego życia w okresie starości.

Uzupełnieniem systemu są świadczenia z pomocy społecznej (część opiekuń‑
cza) skierowane do tych ubogich starców, którzy (mimo otrzymywania minimal‑
nej emerytury) nie są w stanie zaspokoić swoich najbardziej podstawowych potrzeb. 
Świadczenia te są fakultatywne i dostarczane w tak nieatrakcyjnej formie, aby mo‑
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bilizować tym samym resztę społeczeństwa do korzystania z innych form zabezpie‑
czania na starość.

Prezentowane rozwiązanie jest sprawiedliwe, zarówno w aspekcie indywidualnym 
(świadczenie emerytalne uzależnione jest od osobistego wkładu w rozwój kapitału 
ludzkiego), jak i społecznym (gwarancja minimalnej emerytury państwowej dla każ‑
dego obywatela). Przewyższa pod tym względem obecnie funkcjonujące rozwiązania. 
Współczesny system repartycyjny nie uzależnia bowiem wysokości świadczeń eme‑
rytalnych od liczby posiadanego potomstwa1. Prowadzi to do wyodrębnienia spe‑
cyficznej kategorii społecznej — osób świadomie i celowo bezdzietnych, które nie są 
skłonne do ponoszenia kosztów związanych z posiadaniem dzieci i jednocześnie li‑
czą na to, że w okresie starości utrzymywane będą przez cudze dzieci (para wspólnie 
gospodarujących osób o takich skłonnościach określana jest potocznie jako DINKs, 
z ang. double income, no kids).

Podsumowanie

Współczesne obniżenie poziomu dzietności to efekt różnorakich procesów społecz‑
nych i politycznych. Przede wszystkim jest to jednak efekt tego, że posiadanie i wy‑
chowanie potomstwa przestało się opłacać. Dzieci stały się dla rodziców istotnym 
źródłem kosztów (pieniężnych i niepieniężnych), z kolei korzyści z ich posiadania 
(w sensie ekonomicznym) są coraz mniejsze.

Rozwój powszechnego zabezpieczenia emerytalnego stał się tym czynnikiem, 
który w głównej mierze przyczynił się do ograniczenia korzyści z posiadania dzie‑
ci. Zadania dotychczas realizowane przez potomków scedowane zostały bowiem na 
instytucje państwa opiekuńczego.

W tej sytuacji pojawiła się konieczność poszukiwania nowych koncepcji i modeli 
zabezpieczenia społecznego, które byłyby sprawiedliwe społecznie, a zarazem pozy‑
tywnie oddziaływały na poziom dzietności. Proponowana tutaj koncepcja reparty‑
cyjności endofamilijnej jest rozwiązaniem pośrednim między solidarnością społecz‑
ną a indywidualną przezornością. Ta hipotetyczna konstrukcja łączy w sobie zalety 
tych dwóch (skrajnych) opcji, a mianowicie:

 — po pierwsze: wzmacnia podmiotowość rodziny,
 — po drugie: umożliwia rodzicom czerpanie realnych korzyści z posiadania dzieci,
 — po trzecie: podnosi skłonność do rozwoju (ilościowego i jakościowego) kapitału 

ludzkiego,
 — po czwarte: jest sprawiedliwa tak w aspekcie indywidualnym, jak i społecznym.

Ideą repartycyjności endofamilijnej jest ograniczenie przestrzeni społecznej, 
w której odbywa się redystrybucja dochodów, do skali mikro (czyli rodziny). Oparty 
na tej metodzie finansowania system zabezpieczenia emerytalnego polega na 
upublicznionym i sformalizowanym przepływie zasobów finansowych wewnątrz 

1 Aczkolwiek jednym z narzędzi polityki pronatalistycznej państwa może być wydłużanie stażu pra‑
cy matki (tzw. „okresu składkowego”), co wpływa na wysokość jej przyszłych świadczeń emerytalnych. 
Takie rozwiązanie stosowane jest np. we Francji (5 lat za każde urodzone dziecko) i w Niemczech (3 lata 
za każde urodzone dziecko).
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rodziny — od aktywnych zawodowo zstępnych (dzieci, wnuków) do nieaktywnych 
zawodowo wstępnych (rodziców, dziadków).

Niewątpliwą zaletą repartycyjności endofamilijnej jest jej pozytywny wpływ na 
postawy prokreacyjne. Wysokość świadczeń emerytalnych w tym modelu uzależ‑
niona jest bowiem od ilości i jakości kapitału ludzkiego wytworzonego w rodzinie. 
Opłaca się zatem mieć dużo dzieci oraz dbać o ich rozwój intelektualny i zawodowy.
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Intrafamily PAYG system as a tool for increasing fertility rate

Summary: The aim of the article is to present intrafamily PAYG system as a method of financ‑
ing pension system. This conception is an answer to necessity of searching new solutions in 
the field of social security, solutions that guarantee fair income redistribution and, in the 
other hand, positively affecting reproductive attitudes in society.
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Migracja zagraniczna 
jako wyzwanie dla solidarności 
międzypokoleniowej

Streszczenie: W artykule analizuję solidarność międzypokoleniową w kon‑
tekście międzynarodowej migracji, a zwłaszcza wyzwanie, jakie stanowi 
w tym kontekście opieka nad osobami w podeszłym wieku. Problem mię‑
dzy innymi stanowią lokalne rozwiązania w zakresie polityki społecznej 
i zasiłków, nie dające się pogodzić z potrzebami rodzin, których pokolenia 
mieszkają w różnych krajach. Udzielane wsparcie, w zależności od potrzeb 
i możliwości krewnych, przybiera różne formy. Biorąc pod uwagę fale mi‑
gracji, jakich doświadczyła Polska, oczekiwać należy, że państwo będzie 
musiało zbudować system wsparcia dla emigrantów odwiedzających kraj, 
aby opiekować się swoimi rodzicami, lub też próbujących zorganizować 
opiekę na odległość. Jednocześnie uważam, że potrzeby nieformalnych 
opiekunów muszą być bardziej uwzględnione w polityce społecznej, bez 
względu na to, czy są powracającymi emigrantami czy nie.

Słowa kluczowe: solidarność międzypokoleniowa, starość, migracja, nie‑
formalni opiekunowie

Wprowadzenie

W niniejszym artykule zastanawiam się nad możliwymi konse‑
kwencjami migracji zagranicznej dla solidarności międzypoko‑
leniowej w Polsce. Szczególną uwagę zwracam na znaczenie dy‑
stansu geograficznego dla gotowości odległych od siebie członków 
rodziny do wzajemnego wspierania się, oraz na ograniczenia we 
wzajemnej trosce, jakie dystans ten wprowadza. W kontekście so‑
lidarności międzypokoleniowej i troski o starzejące się pokolenie, 
niektóre z tych ograniczeń wydają się nie do pokonania, zatem ko‑
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lejną kwestią, jaką rozważam, jest sytuacja emigranta powracającego do kraju, aby 
zatroszczyć się o swoich rodziców.

W przeciągu kilku ostatnich lat, a zwłaszcza tuż po przyjęciu Polski do Unii Eu‑
ropejskiej, Polska doświadczyła ogromnej fali emigracji zagranicznej. Wyemigrowali 
przede wszystkim ludzie młodzi w wieku produkcyjnym. Zgodnie z danymi GUS 
w 2008 roku poza granicami Polski przebywało około 2 milionów 210 tys. Polaków, 
z czego 1 milion 887 tys. w Europie, a około 650 tys. w Wielkiej Brytanii (GUS 2009: 
2). W 2007 roku 81% imigrantów było w przedziale wieku 18−34 lat, a 12% było star‑
szych (Trevena 2009: 11). Ale o ile w wielu przypadkach ludzie emigrowali razem z ro‑
dzinami i dziećmi, lub też rodziny do nich dołączały po pierwszych paru miesiącach, 
w znakomitej większości pozostawili oni w Polsce swoich rodziców, którzy obecnie 
są w średnim wieku lub też już na emeryturze. Za jakieś 15−20 lat przynajmniej część 
tych rodziców będzie potrzebować praktycznego, a nie tylko finansowego, wsparcia. 
Kwestia, jak sobie poradzą z tym problemem emigranci, ich rodzice i społeczeństwo, 
stanie się kluczowa w Polsce w ciągu najbliższych lat, nie tylko w świetle masowej 
emigracji wewnątrz Unii Europejskiej, ale także w świetle wcześniejszych fal migra‑
cji, w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku.

Jaki zatem wpływ ma emigracja na solidarność międzypokoleniową i czy po‑
winniśmy się obawiać negatywnych konsekwencji emigracji? Problem ten można 
rozpatrywać na paru płaszczyznach. Po pierwsze, w wymiarze całego, starzejącego 
się, polskiego społeczeństwa i konsekwencji emigracji w kontekście np. finansowa‑
nia ubezpieczeń społecznych itd. Po drugie, można również przyjrzeć się wymia‑
rowi bardziej osobistemu, na poziomie poszczególnych rodzin i więzi istniejących 
pomiędzy ich członkami. I na tym, jako antropolog kultury, przede wszystkim chcę 
się skoncentrować. Natomiast istnieje jeszcze jeden niezwykle istotny aspekt, nad 
którym należałoby się zastanowić, a mianowicie — jakie są konsekwencje polityki 
społecznej i istniejących przepisów prawnych, zarówno na poziomie pojedynczego 
kraju, jak i na poziomie Unii Europejskiej, w kontekście transnarodowej solidarno‑
ści międzypokoleniowej?

Złożoność więzi i solidarności międzypokoleniowej

Na poziomie poszczególnych rodzin więzi między starszym pokoleniem a emigranta‑
mi mogą być kształtowane i utrzymywane na paru kluczowych poziomach jednocześ‑
nie. Po pierwsze, w kontekście migracji, utrzymanie tych więzi i ich jakości wymaga 
wysiłku, zarówno od emigrantów, jak też ich rodziców. Wysiłek ten jest widoczny, 
zarówno na poziomie emocjonalnym, np. poprzez częsty kontakt telefoniczny czy 
internetowy, jak i na poziomie spełniania oczekiwań odległej geograficznie rodziny. 
Można go także dostrzec w respektowaniu norm społecznych i moralnych dotyczą‑
cych relacji między różnymi kategoriami krewnych, w tym przypadku między emi‑
grantami i ich rodzicami, ale też między emigrantami i ich pozostającym w Polsce 
rodzeństwem. To ostatnie może się okazać bardziej istotne w praktykowaniu soli‑
darności międzypokoleniowej i trosce o starsze pokolenie, niż sama relacja między 
emigrantem a jego rodzicami. Po prostu, pod nieobecność emigranta to jego rodzeń‑
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stwo najpewniej przejmie lwią część opieki nad seniorami, a emigrant będzie musiał 
na nim polegać, zarówno w zakresie codziennej troski o starsze pokolenie, jak i po‑
mocy, informacji i rady w czasie wizyt w kraju. Jakość opieki będzie częściowo zale‑
żeć od tego, w jakim stopniu rodzeństwo będzie w stanie ze sobą współpracować.

To, jak będą wyglądać relacje między emigrantami a ich rodzicami, w dużej 
mierze zależy od tego, jak wyglądały te relacje przed emigracją, oraz od tego, czy 
emigranci wyjeżdżali, mając licence to leave, czyli zgodę na wyjazd ze strony swo‑
ich rodziców (Baldassar 2007a: 284). Zarówno przed samym wyjazdem z kraju, jak 
i podczas pobytu zagranicą, przy założeniu trwałości więzi pomiędzy emigrantami 
a rodziną w kraju, ma miejsce proces negocjowania zobowiązań między poszcze‑
gólnymi członkami rodziny, oraz form, jakie będą przyjmować owe zobowiązania 
w praktyce (Finch, Mason 1993: 60). Negocjacje te mogą być prowadzone w sposób 
otwarty lub też implicite, przejawiając się w drobnych elementach życia codzienne‑
go i codziennej rodzinnej solidarności.

Należy podkreślić, że solidarność międzypokoleniowa, nawet gdy dotyczy doro‑
słych już dzieci i ich rodziców zbliżających się do emerytury lub emerytów, nie po‑
lega jedynie na tym, że młodsze pokolenie wspiera starsze. W rodzinach najczęściej 
dominuje model ogólnej solidarności, a zatem uważa się, że przynajmniej w pewnym 
stopniu pomocy i wsparcia należy udzielać tym, którzy są w potrzebie, i że powinni 
to czynić ci, którzy mają możliwość pomocy, bez względu na wcześniejszą wymianę, 
kierunek i jakość wsparcia. Natomiast nie da się ukryć, że tego typu norma solidar‑
ności niejednokrotnie popada w konflikt z równolegle istniejącą normą wzajemno‑
ści (Luescher, Pillemer 1998: 418).

Widać więc, że nie tylko młode pokolenie ma obowiązek opieki i pomocy star‑
szemu, ale też oczekuje się, że starsze pokolenie, na miarę swoich możliwości i wie‑
ku oraz potrzeb młodszego pokolenia, też w jakiś sposób będzie je wspierać, np. po‑
przez pomoc w opiece nad dziećmi. Emigracja, chociaż może osłabiać praktyczne 
realizacje tego typu oczekiwań, nie niweluje ich. Emigranci wspierają niekiedy fi‑
nansowo swoich rodziców w Polsce. A dziadkowie przyjeżdżają do Anglii opieko‑
wać się wnukami. To pozwala matkom wcześniej wrócić do pracy, ponieważ koszty 
prywatnej opieki nad dziećmi są zbyt wysokie dla imigrantów, często pracujących 
za minimalną stawkę za godzinę. Podobnie, w czasie wcześniejszej fazy migracji 
dzieci były pozostawiane w Polsce z dziadkami, podczas gdy rodzice emigrowali 
i przygotowywali się na przyjęcie dzieci. Pomoc starszego pokolenia dla niektórych 
była kluczowa dla udanej migracji. Natomiast nie da się ukryć, że część dzieci (tzw. 
eurosieroty), pozostawiona pod opieką dziadków na dłuższy czas, cierpiała na tym 
emocjonalnie. W przyszłości kierunek pomocy zapewne ulegnie zmianie i to osoby 
starsze będą potrzebować wsparcia. Nie jest jednak obecnie jasne, jaki kształt przy‑
biorą i jakie konsekwencje będą miały wzajemne stosunki pomiędzy emigrantami 
a ich rodzicami pozostawionymi w kraju.
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Znaczenie dystansu geograficznego 
dla solidarności międzypokoleniowej

To, co może komplikować relacje między pokoleniami w kontekście migracji, czy 
międzynarodowej, czy nawet w obrębie kraju, to dystans geograficzny. Ponieważ 
więzi i solidarność międzypokoleniowa są częściowo kształtowane poprzez mniej‑
sze lub większe respektowanie norm społecznych, a dystans może mieć wpływ na 
możliwość spełniania owych oczekiwań, zbadajmy, jakie jest znaczenie dystansu 
w relacji solidarności i więzi międzypokoleniowej. Jak zauważa Baldassar (2007: 3), 
powszechnie uważa się, że jedynie ludzie, którzy mieszkają blisko siebie, mogą w peł‑
ni wspierać siebie nawzajem, a dystans poważnie utrudnia, lub nawet uniemożliwia, 
troskę (np. (Joseph, Hallman 1998: 632; Rossi, Rossi 1990: 422)). Ale przecież, jak po‑
kazuje Baldassar w swoich badaniach, dystans nie eliminuje poczucia odpowiedzial‑
ności ani szeroko rozumianej troski i opieki (Baldassar i wsp. 2007: 100–110). Ludzie 
w sposób twórczy i niezwykle wytrwały radzą sobie z dystansem i migracją, gdy ich 
rodzice potrzebują wsparcia.

Współcześnie dystans geograficzny stanowi nieco inne wyzwanie niż jeszcze po‑
kolenie temu. Coraz łatwiej go pokonać, co ma swoje zalety, jak i wady. Nowoczes‑
ne technologie pozwalają nie tylko na komunikację i rozmowę, a zatem umożliwiają 
wsparcie emocjonalne i moralne, ale też mogą być źródłem praktycznych rozwiązań. 
Na odległość możemy nie tylko przekazać pieniądze, ale też np. zrobić dla kogoś 
zakupy przez Internet. Krótko mówiąc, technologie pozwalają na manifestacje soli‑
darności rodzinnej mimo dystansu i mimo emigracji. Natomiast, jak demonstruje 
Wilding (2006: 138), potrzeba rozmowy telefonicznej i ograniczenie interakcji przede 
wszystkim do rozmów jednocześnie pokazują, że członkowie rodziny są poza swo‑
im bezpośrednim zasięgiem fizycznym. Nie mogą siebie dotknąć, przytulić, podać 
herbaty, czy nawet, mimo rosnącej popularności Skype, zobaczyć. Ale, nawet będąc 
daleko od siebie, dzięki współczesnej technologii, krewni mają większy dostęp do 
odległych członków rodziny, co jednocześnie oznacza, że trudniej uciec i uniknąć 
próśb rodziny o pomoc. Jak zauważa Horst (2006: 153−156), technologia ma swoje 
dobre, jak i złe strony.

W kontekście solidarności międzypokoleniowej dystans geograficzny ma zarówno 
wady, jak i zalety, zarówno dla emigrantów, jak i rodziny pozostającej w kraju. Bez 
wątpienia zaletą jest większa kontrola nad własnym życiem. Dystans uniemożliwia, 
lub przynajmniej poważnie utrudnia, zbyt intensywne kontakty. Do pewnego stop‑
nia pozwala odpocząć, zarówno od starszych rodziców, jak i od dzieci czy wnuków. 
A w sytuacji, kiedy nikt nie wymaga intensywnej opieki i pomocy, dystans może nam 
dać większe poczucie kontroli nad własnym czasem. Nikt znienacka nie pozostawi 
nam wnuków pod opieką, lub też nie poprosi o wspólne wybranie się na zakupy tu 
i teraz, bez względu na wcześniej poczynione plany. Dla emigrantów ta większa kon‑
trola nad własnym życiem rodzinnym może łączyć się również z większymi możli‑
wościami zarobkowymi oferowanymi przez kraj, w jakim obecnie przebywają. Mimo 
wyższych kosztów życia, lokalne zarobki mogą pozwolić na większy wkład w gospo‑
darstwo rodziców. O ile ze względu na dystans zmniejsza się radykalnie wzajemna 
dyspozycyjność członków różnych pokoleń, o tyle większe zarobki pozwalają co ja‑
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kiś czas „porozpieszczać” odległych członków rodziny poprzez przekazywane oso‑
biście lub też za pośrednictwem poczty prezenty. Prezenty takie również świadczą 
o tym, że ludzie pamiętają o sobie i cenią się nawzajem. Solidarność rodzinna nie jest 
w praktyce postrzegana jednoznacznie pozytywnie. Niejednokrotnie oczekiwania 
zgodne z normą międzypokoleniowej solidarności mogą stanowić nadmierny ciężar 
lub źródło konfliktów dla ludzi uwikłanych w daną relację (Szawarska 2010). Dystans 
pozwala nam określić, w jakim stopniu jesteśmy skłonni angażować się w podtrzy‑
mywanie stosunków wzajemnych, a przez to dostarcza pewnego usprawiedliwienia 
dla ograniczonego zaangażowania się w życie drugiej osoby.

Nie da się jednak ukryć, że w kontekście solidarności międzypokoleniowej dystans 
jest postrzegany przede wszystkim jako wada. Utrzymanie więzi pomiędzy osoba‑
mi żyjącymi niekiedy na dwóch kontynentach wymaga znacznie więcej świadome‑
go wysiłku, pracy, a także nakładów finansowych, na które nie wszystkich stać. Bez 
tego może ucierpieć więź emocjonalna pomiędzy członkami danej rodziny, a co za 
tym idzie — znacznie zmniejszyć się poczucie solidarności i jej przejawy. Natomiast 
dystans przede wszystkim staje się ciężarem, kiedy jedna ze stron potrzebuje pomocy, 
czy to w nagłym wypadku, czy też na co dzień. Wtedy dystans powoduje poczucie 
braku kontroli nad sytuacją i poważnie utrudnia wszelkie próby udzielenia pomo‑
cy. A zatem cierpi nie tyle poczucie solidarności między pokoleniami, co jej prze‑
jawy w praktyce. Największym wyzwaniem dystans staje sie wtedy, kiedy jedna ze 
stron, np. starzy już i schorowani rodzice, potrzebuje ciągłej opieki i pomocy, której 
nie można zastąpić tylko i wyłącznie wsparciem finansowym; natomiast zanim do 
tego dojdzie, można wspierać starsze pokolenie na wiele sposobów, ponieważ troska 
o drugą osobę może przejawiać się rozmaicie.

W zależności od sytuacji oraz możliwości praktycznych solidarność mię‑
dzypokoleniowa i wynikająca z niej troska będzie przyjmowała rozmaite formy 
i rozmaite jej aspekty będą cenione. I tak Janet Finch wylicza takie oto kategorie 
troski: praktyczna, finansowa, bezpośrednia i osobista, wsparcie emocjonalne 
i wsparcie moralne (Finch 1989: 14−34; Finch i Mason 1993: 65). W praktyce ka‑
tegorie te często się na siebie nakładają, choć w zależności od potrzeb i możli‑
wości mogą być kultywowane w różnym stopniu. Ale tylko niektóre z tych kate‑
gorii dadzą się pogodzić z solidarnością międzypokoleniową na odległość. O ile 
wsparcie moralne i emocjonalne można uzyskać poprzez rozmowy telefoniczne, 
a potrzebne pieniądze przesłać na konto, czy nawet zrobić zakupy przez Internet 
albo z pomocą znajomych w kraju, którym przesłało się na ten cel środki, o tyle 
praktyczną pomoc związaną z życiem codziennym, zwłaszcza w zakresie osobi‑
stej opieki i pielęgnacji, nie sposób pogodzić z dystansem. O pewne sprawy nie 
umiemy poprosić ludzi spoza rodziny, co więcej pomoc spoza rodziny mogłaby 
być źle odebrana. Przede wszystkim jednak, bez względu na praktyczne potrze‑
by, rodzice i dzieci od czasu do czasu po prostu potrzebują być razem (Baldassar 
i wsp. 2007: 151). Jak zauważa Baldassar (2007b: 386), współobecność, którą dają 
odwiedziny, pozwala na dzielenie się wiedzą, która nie jest oparta na komuni‑
kacji werbalnej. Na przykład możemy zobaczyć postępującą kruchość drugiego 
człowieka, czy jego rosnące osamotnienie. To również stanowi istotny element 
solidarności międzypokoleniowej.
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Wizyty pozwalają odświeżyć i ożywić więzi między ludźmi i utrzymać poczu‑
cie bliskości (Baldassar 2007b: 404). Jak utrzymuje Urry (2003: 163), współobecne 
i wspólne działania, nawet jeśli wiążą się z potrzebą podróży, są istotnym elementem 
życia społecznego. Natomiast odwiedziny wynikają nie tylko z tzw. potrzeby serca, 
ale też z poczucia obowiązku. I choć mogą być przyjemne dla jednej i drugiej strony, 
stanowią również pewne obciążenie. Błędem jest utożsamianie tego typu wizyt i od‑
wiedzin z przyjemnymi wakacjami w kraju. Raczej trudno podczas tego typu wizyt 
odpocząć. Co więcej, emigranci muszą również zadbać o np. swoje własne małżeń‑
stwa czy wspólny odpoczynek z dziećmi. Natomiast w sytuacji, gdy czują się zobo‑
wiązani odwiedzać swoich rodziców w kraju podczas corocznego urlopu, pozostaje 
niewiele dni wolnych, które można by spędzić na wakacjach z własną rodziną. Odle‑
głość, która na co dzień dzieli emigranta i jego rodziców, uniemożliwia wpasowanie 
wizyt i opieki w rytm dnia codziennego. A konflikt między potrzebą i obowiązkiem 
zadbania o starych rodziców mieszkających w kraju a zobowiązaniami względem 
własnej rodziny wydaje się być nieunikniony i jeszcze bardziej zaostrzony niż w sy‑
tuacji, gdy pokolenia mieszkają bliżej siebie.

 Oprócz takich rutynowych wizyt, emigranci muszą liczyć się z tzw. wizytami 
kryzysowymi, związanymi z nagłą chorobą i zagrożeniem życia lub śmiercią rodzi‑
ca, oraz z wizytami długotrwałymi, spowodowanymi potrzebą praktycznej i bez‑
pośredniej opieki nad rodzicami w sytuacji, gdy wsparcie ze strony emigranta jest 
niezastąpione (Baldassar i wsp. 2007: 139), na przykład nie ma on rodzeństwa lub też 
występuje konieczność zastąpienia innego członka rodziny.

Opieka nad rodzicami jako wyzwanie dla emigrantów

Potrzeba długotrwałej praktycznej i osobistej opieki u starszego pokolenia stanowi 
najprawdopodobniej największe wyzwanie dla emigrantów w kontekście utrzyma‑
nia solidarności międzypokoleniowej. To, jak sobie z nim poradzą, w dużej mierze 
będzie zależeć od tego, czy mają w kraju rodzeństwo skłonne zaopiekować się rodzi‑
cami i wesprzeć emigrantów w ich staraniach, a także od tego, ile lat przebywają poza 
krajem i na ile utracili kompetencje i wiedzę potrzebną, aby sprawnie się poruszać 
w polskiej rzeczywistości administracyjnej i systemie ochrony zdrowia i usług z za‑
kresu ubezpieczeń i pomocy społecznej. Co więcej, osoby, z którymi emigrant może 
mieć do czynienia w rozmaitych urzędach, mogą fałszywie zakładać, że jest on do‑
skonale zorientowany w obowiązujących przepisach i sposobie załatwiania konkret‑
nych spraw. Ale po kilkunastu lub w niektórych przypadkach kilkudziesięciu latach 
nieobecności w kraju, wiedza emigranta w zakresie lokalnych rozwiązań i możliwo‑
ści jest z reguły nieaktualna. W sytuacji, w której emigrant ma rodzeństwo, które się 
opiekuje rodzicami, a on sam stanowi jedynie źródło opieki zastępczej, większość 
świadczeń i związanych z nimi formalności już będzie załatwiona. Ale nawet wte‑
dy być może będzie on zmuszony do na przykład pójścia z rodzicem do lekarza lub 
zorganizowania domowej wizyty. Nawet takie pozornie proste czynności mogą się 
okazać źródłem frustracji i bezsilności. Również ta sytuacja pokazuje, jak ważne są 
więzi między emigrantami a ich rodzeństwem pozostającym w kraju. Pozwalają one 
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emigrantowi skutecznie zatroszczyć się o swoich rodziców podczas wizyt, a jedno‑
cześnie, w przypadku gdy emigrant nie może przyjechać do kraju, aby praktycznie 
wesprzeć swoich rodziców, obecność rodzeństwa jest istotna, żeby norma solidar‑
ności międzypokoleniowej została respektowana w praktyce. W takich sytuacjach 
emigranci mogą rekompensować swoją nieobecność pomocą finansową lub też po‑
przez na przykład goszczenie u siebie rodzeństwa czy też ich dzieci.

Natomiast, jeśli emigrant ma rodzeństwo w kraju, jest mało prawdopodobne, 
aby oczekiwano od niego stałej bądź długotrwalej bezpośredniej opieki nad rodzi‑
cami w ojczyźnie. Najprawdopodobniej będzie opiekował się rodzicem lub rodzi‑
cami w ramach opieki zastępczej, przez 2−3 tygodnie, najwyżej miesiąc, w trakcie 
swojego urlopu spędzanego w kraju. Jak jednak postąpić w sytuacji, gdy emigrant 
nie pozostawił w kraju żadnej innej rodziny i nie ma żadnych przyjaciół, na któ‑
rych pomoc może liczyć? Stoi on wówczas wobec dylematu — albo zrezygnować 
z pracy i życia w nowym kraju i wrócić do Polski, by osobiście zająć się rodzi‑
cami, albo też starać się rozwiązać problem, organizując opiekę nad sędziwymi 
i schorowanymi rodzicami w kraju ojczystym. Dla emigranta może być to trud‑
niejsze niż dla osoby mieszkającej lokalnie, nie tylko ze względu braku lokalnego 
know‑how, ale też z tego powodu, że po kilkunastu latach za granicą, jego kontakt 
z odleglejszą rodziną w kraju będzie najprawdopodobniej dość słaby, a większość 
znajomych i przyjaciół będzie mieszkać w kraju emigracji. Poczucie zagubienia po 
długiej nieobecności w kraju, połączone z brakiem wsparcia ze strony przyjaciół 
czy krewnych, stworzy sytuację, w której długotrwała opieka nad starszym poko‑
leniem będzie jeszcze bardziej obciążająca niż w normalnych warunkach. Mimo 
faktu, że rodzina i znajomi z docelowego kraju emigracji będą mogli wspierać na 
odległość, to wsparcie to może się okazać niewystarczające. Po pierwsze, zabrak‑
nie fizycznie drugiej osoby, która mogłaby zastąpić emigranta opiekuna, chociaż‑
by na parę dni. Po drugie, rzeczywisty, a nie wirtualny, świat społeczny opiekuna 
może zostać zredukowany do osoby, którą się opiekuje. Nie będzie on miał nawet 
z kim spotkać się na kawę, zakładając, że może rodzica zostawić samego w domu 
bez opieki, czy kogo do tego domu zaprosić. Nie jest to sytuacja dobra ani dla opie‑
kuna, ani dla podopiecznego.

Izolacja ta w przypadku opiekuna‑emigranta będzie jeszcze większa, również 
przez to, że opieka nad rodzicem w kraju najprawdopodobniej uniemożliwi mu, lub 
też poważnie utrudni, jednoczesną pracę zarobkową. Na pewno będzie on musiał 
przerwać swoją pracę za granicą. A na miejscu może mieć zbyt mało kontaktów, aby 
znaleźć pracę dającą się pogodzić z opieką nad starszą osobą. Taki brak odskoczni od 
opieki w postaci pracy i znajomych ma negatywne konsekwencje nie tylko społecz‑
ne i ekonomiczne, ale też zdrowotne, zwłaszcza w zakresie zdrowia psychicznego.

To, że opiekę w ojczyźnie trudno pogodzić z pracą zawodową, może skutecznie 
zniechęcić emigrantów do powrotu, między innymi dlatego, że po kilkunastu latach 
za granicą mają oni z reguły poważne finansowe zobowiązania na miejscu, jak na 
przykład kredyt mieszkaniowy, lub też są obciążeni kosztami związanymi z eduka‑
cją i wychowaniem dzieci. W takiej sytuacji bardzo trudno pogodzić zobowiązanie 
względem starszego pokolenia z potrzebami własnej rodziny. Emigranci mogą być 
na tyle obciążeni rozmaitymi zobowiązaniami (np. opieką nad niepełnosprawnym 
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dzieckiem), że nie będą w stanie przyjechać do rodziców i zająć się rodzicami, choć‑
by tego bardzo chcieli.

Nie bez znaczenia dla emigrantów są również przepisy administracyjne na pozio‑
mie krajowym i międzynarodowym, kontrolujące np. przeniesienie świadczeń so‑
cjalnych z jednego kraju do drugiego. Problem ten jest niezwykle złożony. Pojawia 
się on w sytuacji, gdy emigrant pragnie skorzystać ze świadczeń możliwych w kra‑
ju osiedlenia, aby wykorzystać je na opiekę nad rodzicami pozostawionymi w kraju, 
lub też gdy decyduje się na sprowadzenie rodziców do kraju osiedlenia, ale przede 
wszystkim gdy pragnie połączyć życie w jednym kraju z opieką nad osobą przeby‑
wającą w drugim kraju (Zechner 2008: 37).

Jak zauważa Ackers (2004: 375), polityka społeczna dotycząca opieki często nie‑
wystarczająco uwzględnia zapotrzebowania na opiekę oraz potrzeby opiekunów 
w kontekście międzynarodowej migracji i zobowiązań. W różnych krajach obowią‑
zują różne przepisy i świadczenia na opiekę. Nie jest wcale oczywiste i jasne, czy i jak 
można je przenosić z jednego kraju do drugiego, nawet w obrębie Unii Europejskiej, 
zwłaszcza w sytuacji, gdy opiekun na stałe mieszka gdzie indziej niż podopieczny, 
i usiłuje pogodzić zobowiązania względem członków rodziny mieszkających w róż‑
nych krajach, co poważnie zaburza jego życie zawodowe i rodzinne oraz pogarsza 
sytuację ekonomiczną. Na przykład wniosek o brytyjskie carer’s allowance, czyli za‑
siłek dla opiekuna zajmującego się członkiem rodziny, może być złożony tylko i wy‑
łącznie w Wielkiej Brytanii, a w większości przypadków osoba starająca się o zasi‑
łek musi udowodnić, że mieszka na stałe w Zjednoczonym Królestwie. Jednocześnie 
osoba, którą opiekuje się taki opiekun, musi wtedy również otrzymywać państwowe 
(brytyjskie) świadczenia dla niepełnosprawnych (Strona internetowa Direct Gov.). 
Chociaż wprowadzono możliwość pobierania tego zasiłku w bardzo wyjątkowych 
przypadkach dla osób znajdujących się poza Wielką Brytanią, ale w Unii Europej‑
skiej wymóg, aby podopieczny otrzymywał brytyjskie świadczenia dla niepełno‑
sprawnych, niezwykle komplikuje procedurę przyznania tego zasiłku.

Alternatywnie można sprowadzić rodzica do kraju emigracji i troszczyć się o niego 
tam. Przynajmniej w Unii Europejskiej jest możliwe przeniesienie świadczeń eme‑
rytalnych z jednego kraju do drugiego, z czego na przykład korzystają Brytyjczycy 
spędzający swoją starość w Hiszpanii. Dzięki formularzowi S1 (dawniej E121) mają 
także prawo do darmowej opieki zdrowotnej. Można więc przypuszczać, że część 
emigrantów skorzysta z unijnych rozwiązań i poprosi swoich rodziców, by zamiesz‑
kali z nimi, dajmy na to w Wielkiej Brytanii czy Hiszpanii. Ale, pomijając fakt, że 
polska emerytura będzie niezwykle skromna w tamtych warunkach, trzeba zadać 
sobie pytanie, czy to jest najlepsze rozwiązanie z punktu widzenia starszej osoby. 
Z faktu, że wymaga ona opieki i troski, nie wynika, że powinna być całkowicie wy‑
rwana i odizolowana ze swojej społeczności. A emigracja w późnym wieku, chociaż 
być może korzystna z praktycznego punktu widzenia opiekuna, może doprowadzić 
do głębokiej izolacji społecznej takiej osoby i całkowitej utraty poczucia autonomii, 
co na dłuższą metę jest szkodliwe dla jej zdrowia i dobrego samopoczucia. Co wię‑
cej, osoba potrzebująca opieki może zwyczajnie i po prostu nie chcieć emigrować.

Nawiasem mówiąc, być może już za dwadzieścia lat, ludzie, którzy obecnie są 
w średnim wieku, coraz częściej, wzorem emerytów brytyjskich czy skandynawskich, 
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będą spędzać emeryturę na południu Europy. Hiszpania już teraz kusi polskich eme‑
rytów tanimi wakacjami. Nawet jeśli Hiszpania okaże się zbyt droga, to Bułgaria czy 
Rumunia z czasem mogą stać się Mekką polskich emerytów. W każdym bądź razie 
pada również pytanie, jak emigracja seniorów wpłynie na relacje i solidarność między 
pokoleniami. Z jakich wzorców starości i solidarności będą czerpać ludzie, zwłasz‑
cza że obecnie dominującym modelem udanej starości czy też podeszłego wieku jest 
jednak model użyteczności i unikania bezczynności, w którym seniorzy podkreślają 
swoją użyteczność dla rodziny (Sobiesiak, Zalewska 2011: 261).

Konsekwencje dla rodziny pozostającej w Polsce

W kontekście solidarności międzypokoleniowej nie bez znaczenia są konsekwen‑
cje migracji jednego członka rodziny dla jego rodzeństwa pozostającego w Polsce. 
Ponieważ z pokolenia na pokolenie zmniejsza się dzietność, a zatem spada liczba 
rodzeństwa w rodzinie nuklearnej, jednocześnie słabnie tradycyjne źródło opieki 
i wsparcia dla seniorów. Coraz mniej osób dzieli ciężar codziennej troski i opieki nad 
rodzicami w podeszłym wieku. W sytuacji kiedy rodzeństwo ze sobą współpracu‑
je i dzieli się obowiązkami i opieką, łatwiej pogodzić obowiązki opiekuna z życiem 
rodzinnym i zawodowym. Co więcej, rodzeństwo jest źródłem nie tylko wsparcia 
emocjonalnego dla głównego opiekuna (bo jednak dość często, z przyczyn praktycz‑
nych, jedno z dzieci jest bardziej zaangażowane w opiekę od innych), ale też źródłem 
opieki zastępczej, dzięki czemu główny opiekun może wyjechać na wakacje i odpo‑
cząć. W kontekście migracji, mimo że emigrant może oferować wsparcie finansowe 
czy raz na jakiś czas poświęcić swój urlop na opiekę nad rodzicem, jego długotrwała 
nieobecność ogranicza możliwe rozwiązania dotyczące opieki nad rodzicem. Nie ma 
się z kim podzielić obowiązkami, np. nie można podzielić opieki na zmiany. Jest to 
zwłaszcza widoczne w sytuacji, gdy emigrant posiada tylko jednego brata lub siostrę. 
W takim wypadku rodzeństwo pozostające w kraju musi przyjąć na siebie cały ciężar 
opieki, co zwiększa ryzyko zagrożenia biedą i wykluczeniem społecznym oraz może 
prowadzić do problemów ze zdrowiem. Niekiedy ciężar opieki przerasta możliwości 
psychiczne i finansowe opiekuna i może prowadzić do dramatycznego kryzysu. Tak 
dzieje się np. w przypadku, gdy u jednego (lub obojga) z rodziców ma miejsce postę‑
pujący proces degeneracji mózgu (choroba Alzheimera). A nadmiernie przeciążony 
opiekun może nie być w stanie w pełni sprostać swojemu zadaniu, co ma bezpośred‑
ni wpływ na jakość opieki nad seniorem. Co więcej, w takiej sytuacji może dojść do 
ostrego konfliktu wewnątrz rodziny. Nieobecność emigranta może być postrzegana 
jako niewywiązywanie się z obowiązków, a rodzeństwo pozostające w kraju może 
uznać za niesprawiedliwe to, że cały ciężar opieki spoczywa na nim. W konsekwen‑
cji kolejne osoby mogą zacząć ograniczać swoje zaangażowanie w opiekę.

Migracja stanowi wyzwanie dla solidarności międzypokoleniowej. Ale wyzwanie 
także stanowią wspólne, wielopokoleniowe domostwo, czy też mieszkanie w pobli‑
żu. Każdy z tych kontekstów niesie ze sobą swoje własne ryzyka, np. większe praw‑
dopodobieństwo konfliktu czy też zaniedbania w kontekście domostwa wielopoko‑
leniowego. Jak pokazują badania empiryczne, w różnych kontekstach kulturowych, 
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mimo przyjętych norm i tradycji poczucia odpowiedzialności za los starszego poko‑
lenia, wspólne mieszkanie z dziećmi lub też mieszkanie w pobliżu dzieci wcale nie 
gwarantuje wyższej jakości życia i poczucia bezpieczeństwa dla starszej osoby (Lee 
Dong‑Ok i wsp. 2008: 69−71, 75, 80; Vera‑Sanso 2004: 84).

Współcześnie podstawowym problemem zarówno dla opiekuna, jak i podopiecz‑
nego jest nie tyle problem opiekuna emigranta, ile problem udzielania długotrwa‑
łej opieki w oderwaniu od głównego nurtu życia. Opieka nad ludźmi w podeszłym 
wieku przestała być zintegrowana z życiem codziennym i wszystkimi jego aspekta‑
mi, została natomiast zepchnięta na bok i ukryta. Co więcej, o ile dawniej można 
było liczyć na wsparcie wielu członków rodziny, zwłaszcza kobiet, które miały do‑
świadczenie w np. wymianie opatrunków, teraz najczęściej opiekun nie ma dostępu 
do takich zasobów wiedzy i umiejętności. O ile w opiekę nad dziećmi czynnie zaan‑
gażowane jest państwo, zaś sama kwestia opieki nad dziećmi jest bardzo wyraźna 
w debacie publicznej oraz zmieniającej się polityce społecznej (np. ustawa żłobkowa), 
o tyle starość i dola opiekunów nieformalnych pozostaje w cieniu.

Solidarność międzypokoleniowa i troska z nią związana ma wiele aspektów, co 
wyraźnie widać w kontekście migracji, gdy na co dzień podkreślamy rolę wsparcia 
emocjonalnego, bo praktyczna pomoc jest utrudniona. Błędem jest postrzeganie 
solidarności przede wszystkim poprzez pryzmat obowiązku oraz redukowanie jej 
na przykład do czynności pielęgnacyjnych. W takiej sytuacji, zarówno opiekun, jak 
i podopieczny, mogą czuć się niezbyt komfortowo. Troska, podobnie jak solidarność, 
jest relacją opartą na wzajemności. W sytuacji gdy troska przyjmuje formę jedno‑
stronną, staje się uciążliwa zarówno dla opiekunów, jak i dla seniorów, którzy nie 
lubią postrzegać siebie jako osoby bezużytecznej i nie chcą być ciężarem dla swoich 
dzieci, co pokazują badania przeprowadzone w Polsce (Sobiesiak, Zalewska 2011: 
260) i w Korei Południowej (Szawarska 2010). W sytuacji, kiedy rodzic w podeszłym 
wieku może się rewanżować już jedynie w minimalnym stopniu, dobrze stworzyć 
warunki, w których relacja między pokoleniami nie jest oparta przede wszystkim na 
poważnym obciążeniu jednej ze stron sprawami praktycznymi. Jakość relacji między 
pokoleniami jest lepsza, gdy istnieje wsparcie z zewnątrz i gdy dzieci, zwłaszcza nie‑
mieszkające razem z rodzicami, jak też rodzice, mogą skoncentrować się na wspól‑
nym spędzeniu czasu (np. rozmowie, spacerze czy wspólnym posiłku), a nie tylko 
i wyłącznie na uciążliwych sprawach praktycznych. Natomiast izolacja społeczna 
nieformalnego opiekuna oraz brak systemowych rozwiązań ułatwiających czynno‑
ści pielęgnacyjne skutecznie uniemożliwiają odnalezienie równowagi w relacji tro‑
ski, bez względu na to, czy opiekunem jest odwiedzający rodzica emigrant, czy też 
mieszkający lokalnie członek rodziny.

Podsumowanie

Pozostaje pytanie, czy i w jaki sposób państwo powinno przygotować się na zmia‑
ny w praktyce solidarności międzypokoleniowej, które powoduje emigracja ludzi 
młodych i zmiany demograficzne? Kto jest odpowiedzialny za los i  jakość życia 
seniorów? W dużej mierze odpowiedzi na te pytanie zależą od modelu państwa, 
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jakie mamy lub chcemy mieć. Jedno jest pewne, jeżeli chcemy zachować normę 
i praktykę solidarności międzypokoleniowej, musimy stworzyć system, który bę‑
dzie wspierał nie tylko osoby potrzebujące opieki, jak np. kruchych starych ludzi, 
ale również nieformalnych opiekunów — członków rodziny. Bez względu na to, 
czy są emigrantami, czy nie. Natomiast, biorąc pod uwagę szczególnie sytuację 
opiekunów‑emigrantów, na pewno potrzebne jest przygotowanie i udostępnienie 
informacji dotyczących istniejących rozwiązań w zakresie opieki, a także informa‑
cji dotyczących praw seniorów oraz dostępnych zasiłków i usług, jak i systemów 
wsparcia dla opiekunów nieformalnych. Te ostatnie w zasadzie nie istnieją w Pol‑
sce. Natomiast, jeżeli chcemy zachować wartość i praktykę opieki w rodzinie, to 
system ten będzie musiał powstać.
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International migration as a challenge for intergenerational solidarity

Summary: In the article I deal with intergenerational solidarity in the context of internation‑
al migration, and in particular with the challenge posed by long distance care, made par‑
ticularly difficult by local social policies and benefits systems that are incompatible with the 
needs of transnational old age care. I argue that solidarity takes many forms, and will change 
together with the circumstances and the ability of family members to support one another. 
Given that recently Poland experienced significant emigration overseas, I argue that the state 
will need to develop a system that will support visiting careers. At the same time I argue that 
what also needs to be considered within social policy are the needs of informal careers, re‑
gardless of their migration status.

Key words: intergenerational solidarity, old age, migration, informal careers
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Osoby w niemobilnym wieku 
produkcyjnym na polskim rynku 
pracy w perspektywie roku 2030

Streszczenie: Niniejsze opracowanie poświęcone zostało obecnej podaży 
pracy w Polsce oraz wpływowi, jaki w najbliższych 20 latach wywierać 
na nią będą zmiany demograficzne oraz aktywności zawodowej ludności. 
Dla zobrazowania przyszłych rozmiarów i struktury realnych zasobów 
pracy przedstawiona została projekcja (w trzech wariantach) pokazująca 
przewidywane zmiany w latach 2010−2030. Głównym celem przedstawio‑
nych w pracy projekcji jest pokazanie skali zmian w liczbie i strukturze 
potencjalnych i realnych zasobów pracy w Polsce pod wpływem starzenia 
się ludności. Wzrost udziału osób starszych w populacji kraju nie pozosta‑
nie bez wpływu na funkcjonowanie rynku pracy. W perspektywie 20 lat 
obserwować będziemy starzenie się zasobów pracy, co prowadzić będzie 
do wzrostu na rynku pracy frakcji osób w niemobilnym wieku produk‑
cyjnym oraz poprodukcyjnym.

Słowa kluczowe: osoby starsze, rynek pracy, prognozowanie zaso‑
bów pracy

Wstęp

Obserwowane przez ostatnie dwie dekady procesy demograficzne są 
głównym czynnikiem zmian struktury wieku ludności na polskim 
rynku pracy. Najbardziej widocznymi tego przejawami są, z jednej 
strony, wchodzenie na rynek roczników wyżu demograficznego prze‑
łomu lat 1970. i 1980., z drugiej zaś strony — osiąganie wieku emerytal‑
nego przez roczniki powojennego wyżu z końca lat 1940. i z lat 1950.

Niniejsze opracowanie poświęcone zostało obecnej podaży pracy 
w Polsce oraz wpływowi, jaki w najbliższych 20 latach wywierać na 
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nią będą zmiany demograficzne oraz aktywności zawodowej ludności. Obok takich 
procesów, jak rozrodczość, umieralność i migracje, czynnikiem kształtującym wiel‑
kość zasobów pracy jest poziom aktywności zawodowej. Często bywa tak, że część 
osób w wieku produkcyjnym nie jest czynna zawodowo. Najczęściej dotyczy to osób 
będących na przedpolu emerytalnym, ich dezaktywizacja zawodowa związana jest 
z przejściem na rentę, zasiłek przedemerytalny lub wcześniejszą emeryturę. W Pol‑
sce między 50. a 64. rokiem życia pracuje tylko 30% kobiet i 40% mężczyzn (Gra‑
bowska, Kotowska 2007). Dla porównania w krajach Europy Zachodniej to z reguły 
około 60% mężczyzn i kobiet.

Dla zobrazowania przyszłych rozmiarów i struktury realnych zasobów pracy1 
przedstawione zostały trzy scenariusze pokazujące przewidywane w latach 2010−2030 
zmiany. W kolejnych wariantach projekcji wykorzystano jedynie informacje o kształ‑
towaniu się współczynników aktywności zawodowej: (1) scenariusz zakładający stały 
poziom współczynników aktywności, (2) zakładający wzrost w kolejnych latach pro‑
gnozy poziomu aktywności o jeden procent i (3) scenariusz oparty na wzorcu aktyw‑
ności zawodowej jednego z państw Unii Europejskiej (Danii). Podstawą niniejszych 
projekcji jest najnowsza wersja prognozy GUS z 2008 r., dostępna na stronie interne‑
towej www.stat.gov.pl/ludność oraz informacje o poziomie aktywności zawodowej 
pochodzące z badania aktywności ekonomicznej ludności (BAEL). Głównym celem 
przedstawionych w pracy projekcji jest pokazanie skali zmian w liczbie i strukturze 
potencjalnych i realnych zasobów pracy w Polsce pod wpływem starzenia się ludno‑
ści. Wzrost udziału osób starszych w populacji kraju nie pozostanie bez wpływu na 
funkcjonowanie rynku pracy. W perspektywie 20 lat obserwować będziemy starze‑
nie się zasobów pracy, co prowadzić będzie do wzrostu na rynku pracy frakcji osób 
w niemobilnym wieku produkcyjnym oraz poprodukcyjnym.

Prognozowanie potencjalnych i realnych zasobów pracy

Prognozy (projekcje) demograficzne dotyczące zmian liczby i struktury ludności po‑
zwalają na ustalenie m.in. wielkości przyszłych potencjalnych zasobów pracy (tj. licz‑
by osób w wieku 15–59K/64M lata). Trzeba jednak na wstępie wyjaśnić, że sposób 
konstruowania i trafność wyników prognoz budowanych na gruncie demografii 
i ekonomii różnią się znacząco. Demografowie prognozą demograficzną określają 
projekcję2, której założenia uchodzą za najbardziej prawdopodobne (Holzer 2003; 
Kotowska 2010; Kędelski, Paradysz 2006). Istnieje wiele typów projekcji, a ich wiary‑
godność zależy, m.in., od horyzontu czasowego projekcji (liczba lat, na jaką ustala się 
prognozę), jakości danych wyjściowych, wiarygodności założeń, poprawności meto‑
dy obliczeń. Prognozy pozwalające przewidzieć najbardziej prawdopodobne zmiany 
w liczbie i strukturze ludności ustala się na okres od 5 do 10 lat. W przypadku dłuż‑
szego horyzontu czasowego projekcji (np. 30 lat) można oczekiwać, że różnice mię‑

1 Realne zasoby pracy to osoby aktywne zawodowo, na które składa się ludność pracująca oraz bezrobotna.
2 Projekcja demograficzna ukazuje przyszły przebieg procesów ludnościowych przy pewnych założe‑
niach dotyczących zmian płodności, umieralności i migracji.
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dzy wartościami przewidywanymi zjawiska a jego przyszłym faktycznym stanem 
(tzw. błędy ex post) mogą być wielokrotnie większe niż w przypadku krótkookre‑
sowych. Jednym z najważniejszych czynników, rzutującym na rzetelność prognozy, 
jest jakość danych wyjściowych (tj. znajomość struktury ludności według płci, wieku 
i rozmieszczenia terytorialnego), a także określenie właściwego kierunku przyszłych 
zmian dynamiki i wewnętrznej struktury analizowanych zjawisk. Ustalenie założeń 
dotyczących przyszłego kształtowania się zjawisk demograficznych jest trudnym 
zadaniem, gdyż natężenie tych procesów uzależnione jest od zmieniających się wa‑
runków społeczno‑gospodarczych, kondycji służby zdrowia, oświaty itp. Dopiero po 
ustaleniu horyzontu czasowego prognozy i danych wyjściowych oraz ocenie założeń 
dotyczących przyszłości powinien nastąpić wybór odpowiedniej metody prognozo‑
wania. Według Kędelskiego i Paradysza (2006: 295), wybór odpowiedniej techniki 
prognozowania w dużym stopniu decyduje o jakości prognozy demograficznej.

Najpopularniejszym sposobem przewidywania liczby i struktury ludności jest 
metoda składnikowa (czynnikowa). Metoda ta opiera się na analizie trzech proce‑
sów demograficznych — rozrodczości, umieralności i migracji — które wpływają na 
zmiany liczby i struktury populacji. Procedura prognozowania tą metodą przebie‑
ga w dwóch etapach. Na pierwszym z etapów uwzględnia się zmiany rozrodczości 
i umieralności. Na tym etapie mamy do czynienia z projekcją biologiczną, która po‑
lega na postarzaniu żyjącej populacji. Proces postarzania polega na przemnażaniu 
liczebności kolejnych roczników urodzenia przez odpowiednie prawdopodobień‑
stwa przeżycia. Procedura ta pozwala na oszacowanie, dla każdego roku projekcji, 
wszystkich jednorocznych grup wieku z wyjątkiem niemowląt. Uzupełnienie bra‑
kującej liczby osób w wieku zero lat odbywa się poprzez oszacowanie liczby dzieci 
urodzonych przez kobiety z kolejnych grup wieku (Okólski 2004). Po wyznaczeniu 
projekcji biologicznej przechodzimy do drugiego etapu, który polega na uwzględ‑
nieniu przewidywanych efektów ruchu wędrówkowego (salda migracji). Projekcje 
uwzględniające oddziaływanie ruchów migracyjnych nazywa się często pomigracyj‑
nymi (Holzer 2003). Metoda składnikowa w niewielkim stopniu uwzględnia wpływ 
czynników pozademograficznych na zmiany liczby i struktury ludności. W związku 
z tym projekcje demograficzne sporządzane są przynajmniej w kilku wariantach.

Dysponując projekcją liczby i struktury populacji według wieku, można łatwo 
określić wielkość i strukturę potencjalnych zasobów pracy. Znaczenie zmian struk‑
tury wieku dla rynku pracy będzie jeszcze bardziej widoczne, jeśli uwzględni się rze‑
czywisty poziom wykorzystania potencjalnych zasobów pracy, czyli poziom zatrud‑
nienia. Prognozowanie realnych zasobów pracy opiera się na uwzględnieniu dwóch 
rodzajów informacji: prognozy ludności według wieku i płci oraz danych o aktyw‑
ności zawodowej ludności (współczynników aktywności zawodowej). Poziom przy‑
szłych współczynników aktywności zawodowej można szacować, wykorzystując 
m.in. ekstrapolacje trendów obserwowanych w przeszłości lub przyjmując wzorce 
aktywności zawodowej w innych państwach.

Przedstawione w niniejszym opracowaniu projekcje realnych zasobów pracy opie‑
rają się na powszechnie wykorzystywanej metodzie współczynników aktywności 
zawodowej. W metodzie tej liczbę osób aktywnych zawodowo w i‑tej grupie wieku 
w danym roku kalendarzowym (t) otrzymuje się jako iloczyn współczynnika aktyw‑
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ności zawodowej w i‑tej grupie wieku w danym roku kalendarzowym (t) oraz liczby 
osób będących w i‑tej grupie wieku w danym roku kalendarzowym (t).

Projekcja liczby osób aktywnych zawodowo dokonana została na podstawie naj‑
nowszej prognozy demograficznej dla Polski z 2008 r. oraz wybranych założeń o po‑
ziomie współczynników aktywności zawodowej3. Projekcja przygotowana została dla 
dziesięcioletnich grup wieku oraz płci dla lat 2015, 2020, 2025 i 2030.

W pierwszym scenariuszu przyjęto stały w całym okresie prognozy poziom współ‑
czynników aktywności zawodowej4 we wszystkich wydzielonych grupach wieku. 
Takie podejście do prognozowania realnych zasobów pracy pokazuje tylko wpływ 
zmian demograficznych przy założeniu stałości innych czynników i stanowi punkt 
odniesienia dla pozostałych wariantów projekcji.

Kolejny scenariusz zakładał, że w przyszłości nastąpią zmiany aktywności zawo‑
dowej mieszkańców Polski. W wariancie tym przyjęto, że współczynniki w kolej‑
nych latach prognozy będą wzrastać o 1% we wszystkich wydzielonych grupach wie‑
ku z wyjątkiem młodzieży (15−24 lata). W przypadku aktywności zawodowej osób 
do 24. roku życia założono, że współczynniki aktywności zawodowej dla tej grupy 
pozostaną na stałym poziomie, jaki był obserwowany w 2010 r. Powodem takiego 
założenia jest coraz większe zainteresowanie młodzieży podnoszeniem kwalifikacji 
i zdobywaniem wyższego wykształcenia.

Trzeci scenariusz zakładał, że wzorzec aktywności zawodowej ludności będzie 
upodabniał się do poziomu obserwowanego w jednym z krajów Unii Europejskiej. 
W tym przypadku jako kraj odniesienia wybrano Danię ze względu na jeden z naj‑
wyższych poziomów aktywności zawodowej ludności w UE. Głównymi cechami 
odróżniającymi polski i duński rynek pracy jest znacznie wyższa — na tym dru‑
gim — aktywność zawodowa młodzieży (15−24 lata), osób będących na przedpolu 
emerytalnym (50–59K/64M lat) oraz w pierwszych latach wieku poprodukcyjnego. 
W scenariuszu założono stały poziom współczynników aktywności zawodowej, po‑
cząwszy od roku 20155.

Zmiany liczby i struktury wieku ludności Polski w latach 1995−2009

Omawiając główne tendencje ludnościowe w Polsce, należy zauważyć, że w latach 
1995−2009 odnotowano wzrost liczby osób w wieku produkcyjnym o około 2,8 mln 
(tab. 1). Ten przyrost był największy na początku minionej dekady. W latach 2001–2005 
średnioroczny przyrost osób w wieku produkcyjnym wynosił około 135 tys. W ostat‑
nich latach wielkość tego przyrostu była znacznie mniejsza. W 2009 r. w porówna‑

3 Współczynnik aktywności zawodowej ludności to iloraz liczby osób aktywnych zawodowo (pracują‑
cych i bezrobotnych) i ogółu ludności danej kategorii.
4 W projekcji jako podstawę oceny aktywności zawodowej przyjęto średnioroczny współczynnik ak‑
tywności zawodowej, występujący w 2010 r., oszacowany na podstawie BAEL.
5 W projekcji jako podstawę oceny aktywności zawodowej przyjęto średnioroczny współczynnik ak‑
tywności zawodowej występujący w Danii w 2009 r., dane StatBank Denmark, www.statbank.dk/stat‑
bank5a/default.asp?w=1024 (dostęp 05.03.2011).



Osoby w niemobilnym wieku produkcyjnym na polskim rynku pracy w perspektywie roku 2030 | 91

niu z rokiem wcześniejszym liczba ludności w wieku zdolności do pracy zwiększyła 
się o 36 tys. osób.

Warto jednak podkreślić, że w ostatnich latach widoczne jest zaawansowanie 
procesu starzenia się zasobów pracy. Między rokiem 2000 a 2009 znaczniej szybciej 
niż frakcja osób w wieku 18−44 lata wśród ludności Polski zwiększał się odsetek 
osób w wieku 45 lat i więcej.

W ostatniej dekadzie obserwowany jest również wzrost liczby osób w wieku po‑
produkcyjnym. W efekcie przeobrażeń struktury wieku doszło do zmian proporcji 
między ludnością w wieku przedprodukcyjnym, produkcyjnym i poprodukcyjnym. 
W 2009 r. na 100 osób w wieku produkcyjnym przypadało 55 osób w wieku niepro‑
dukcyjnym (25 osób w wieku poprodukcyjnym oraz 30 w wieku przedprodukcyjnym), 
podczas gdy dwadzieścia lat wcześniej (1990 r.) wartość współczynnika obciążenia 
demograficznego wynosiła 73 (22 — dla poprodukcyjnego i 51 — przedprodukcyjne‑
go). Malejące wartości tego współczynnika wskazują na występowanie coraz mniej 
korzystnych relacji między poszczególnymi grupami wieku, szczególnie na nieko‑
rzyść dzieci i młodzieży (0–15 lat).

Tabela 1. Ludność według ekonomicznych grup wieku w latach 1995–2009

Wyszczególnienie

Rok

1995 2000 2008 2009 1995 2000 2008 2009
w tysiącach w odsetkach

Ludność ogółem 38 284 38 254 38 136 38 173 100,0 100,0 100,0 100,0

W wieku:

Przedprodukcyjnym 10 180 9 333 7 350 7 253 26,6 24,4 19,3 19,0
Produkcyjnym 22 809 23 261 24 590 24 626 59,6 60,8 64,5 64,5
Mobilnym (18–44 lata) 15 307 15 281 15 290 15 323 40,0 39,8 40,1 40,1
Niemobilnym (45–59/64) 7 503 8 043 9 300 9 303 19,6 21,0 24,4 24,4
Poprodukcyjnym 4 324 56 60 6 196 6 196 13,8 14,8 16,2 16,5

Źródło: opracowanie własne na podstawie Roczników Demograficznych GUS z wybranych lat.

Tabela 2. Wskaźnik zatrudnienia według wieku w Polsce w latach 2003−2009 (w %)

Rok Ogółem
Grupy wieku

15–24 25–34 35–44 45–54 55–59/64 60/65+
2003 44,0 19,6 67,7 73,5 62,4 33,1 7,7
2004 44,3 20,0 68,8 74,8 62,5 32,1 7,0
2005 45,2 20,9 69,8 75,9 64,2 33,2 6,8
2006 46,5 24,0 73,5 77,2 65,5 32,3 6,0
2007 48,5 25,8 76,4 80,7 68,6 34,5 5,8
2008 50,4 27,3 78,5 83,0 71,7 37,3 5,8
2009 50,4 26,8 77,9 82,8 72,8 38,4 5,9

Źródło: GUS 2010: 16.
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W rzeczywistości obciążenie ekonomiczne osób pracujących ludnością niepra‑
cującą jest znacznie większe, gdyż oprócz struktury wieku istotny wpływ na nie ma 
częstość poziomu zatrudnienia w poszczególnych grupach wieku. Częstość tę mie‑
rzymy wskaźnikiem zatrudnienia, mówiącym o tym, jaki odsetek osób będących 
w wieku produkcyjnym pracuje zawodowo (tab. 2).

Wysoki poziom zatrudnienia charakterystyczny jest dla osób między 25. a 54. ro‑
kiem życia, z czego maksimum przypada na grupę wieku 35−44 lata. Znacznie niższe 
wartości wskaźnika zatrudnienia występują w grupie wieku 15–24 oraz wśród osób 
po 55. roku życia. Przyczyny kształtowania się niskich wartości tego współczynni‑
ka w tych grupach są odmienne. W przypadku osób młodych spowodowane to było 
coraz większym ich zainteresowaniem podnoszeniem kwalifikacji i zdobywaniem 
wyższego wykształcenia oraz chęcią zdobycia doświadczenia zawodowego za granicą, 
natomiast wśród osób na przedpolu emerytalnym sytuacja taka wynikała przynaj‑
mniej z dwóch powodów: po pierwsze, spadku zainteresowania wśród pracodawców 
osobami będącymi w wieku produkcyjnym niemobilnym, po drugie, z pojawienia 
się możliwości wcześniejszej dezaktywizacji zawodowej poprzez wcześniejsze eme‑
rytury, świadczenia i zasiłki przedemerytalne.

Mimo że w ostatnich kilku latach wartości wskaźnika zatrudnienia wykazują 
tendencję wzrostową, to sytuacja w Polsce wciąż odbiega znacząco od przeciętne‑
go poziomu tego wskaźnika w krajach Unii Europejskiej. W 2009 r. wskaźnik za‑
trudnienia w Polsce wyniósł 50,4%, wobec 64,6% w UE‑27. Niską pozycję Polski 
pogarsza poziom zatrudnienia osób, które znajdują się na przedpolu emerytalnym 
(55−59/64 lata) — wskaźnik zatrudnienia w tej grupie wyniósł 38,4%, podczas gdy 
w krajach UE‑27 jego wartość przekracza 46% (rys. 1).
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Źródło: GUS 2010: 26



Osoby w niemobilnym wieku produkcyjnym na polskim rynku pracy w perspektywie roku 2030 | 93

Zmiany potencjalnych zasobów pracy w świetle prognozy GUS

Najnowsza prognoza GUS, opracowana na lata 2008–2035, przewiduje, że w perspek‑
tywie owych lat liczba osób w wieku produkcyjnym zmniejszy się o około 3,8 mln 
(z 24,5 mln w 2007 r. do 20,7 mln w 2035 r.). Kulminacja ubytku tej subpopulacji 
wystąpić ma w latach 2015–2020, w tym okresie ubytek ludności w wieku produk‑
cyjnym wyniesie około 1,2 mln osób (rys. 2).
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Rysunek 2. Liczba ludności według ekonomicznych grup wieku w Polsce w latach 
2007–2035 (w tys. osób, prognoza GUS 2008)

Źródło: GUS 2009: 36

Po 2020 r., do końca okresu prognozy, liczba ludności w wieku zdolności do pra‑
cy maleć będzie nieco wolniej. Nie ulega więc wątpliwości, że okres ten będzie trud‑
ny dla polskiego rynku pracy, który stanie przed problemem ograniczenia podaży 
siły roboczej (tab. 3).

Tabela 3. Przewidywane zmiany w liczbie ludności Polski według płci i wieku  
w latach 2010−2030 (w osobach)

Lata Grupa wieku
Ogółem

Ogółem Mężczyźni Kobiety

2010–2015

Ogółem –75 892 –52 006 –23 886
0–17 –189 502 –90 318 –99 184
18–59/64 –852 806 –315 541 –537 265
18–44 –288 671 –154 202 –134 469
45–59/64 –564 135 –161 339 –402 796
60K+/65M+ 966 416 353 853 612 563

2015–2020

Ogółem –186 170 –89 926 –96 244
0–17 41 462 24 267 17 195
18–59/64 –1 215 173 –581 864 –633 309
18–44 –933 026 –470 163 –462 863
45–59/64 –282 147 –111 701 –170 446
60K+/65M+ 987 541 467 671 519 870
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Lata Grupa wieku
Ogółem

Ogółem Mężczyźni Kobiety

2020–2025

Ogółem –391 794 –186 161 –205 633
0–17 –142 971 –72 352 –70 619
18–59/64 –877 626 –521 751 –355 875
18–44 –1 249 486 –622 005 –627 481
45–59/64 371 860 100 254 271 606
60K+/65M+ 628 803 407 942 220 861

2025–2030

Ogółem –642 075 –309 662 –332 413
0–17 –563 905 –289 975 –273 930
18–59/64 –370 610 –182 867 –187 743
18–44 –1 198 390 –589 630 –608 760
45–59/64 827 780 406 763 421 017
60K+/65M+ 292 440 163 180 129 260

Źródło: GUS 2009: 36.

W perspektywie prognozy niekorzystnie zmieni się obciążenie osób w wieku zdol‑
ności do pracy osobami z grup wieku przedprodukcyjnego i poprodukcyjnego. Już 
od obecnej dekady będziemy obserwować szybki wzrost wartości współczynników 
obciążenia demograficznego, który wynikać będzie ze wzrostu liczby osób w wieku 
poprodukcyjnym (rys. 3).
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Rysunek 3. Współczynniki obciążenia demograficznego w Polsce według wieku 
w latach 2007–2035

Źródło: GUS 2009: 36

Zgodnie z prognozą, po roku 2020 liczba ludności w niemobilnym wieku produk‑
cyjnym będzie się zwiększać. Szczególnie szybko w potencjalnych zasobach pracy 
wzrastać będzie udział osób po 50. roku życia (50−59/64). Przez następne dziesięć lat 
(2020−2030) wyraźnemu postarzeniu ulegną zasoby pracy — udział kobiet w wie‑
ku 50−59 lat oraz mężczyzn w wieku 50−64 lata w ogółem ludności Polski wzrośnie 
z 25,7% w 2020 r. do 30,5% (rys. 4).

Tabela 3 (cd.)
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Rysunek 4. Odsetek osób w wieku 50−59/64 lata w ogólnej liczbie ludności 
w wieku produkcyjnym (w %)

Źródło: GUS 2009: 32

Sytuacja ta będzie stanowiła jedno z najważniejszych wyzwań dla rynku pracy 
najbliższych dwóch dekad.

Projekcje realnych zasobów pracy do 2030 roku

Projekcja zakładająca stały poziom współczynników aktywności zawodowej pozwa‑
la prześledzić, jak zmiany w liczbie i strukturze wieku ludności będą oddziaływać 
na liczbę osób aktywnych zawodowo w ciągu najbliższych kilkunastu lat. W tabe‑
li 4 przedstawiono przewidywane zmiany realnych zasobów pracy według warian‑
tu 1, który zakłada stałe współczynniki aktywności zawodowej na poziomie śred‑
niorocznym z roku 2010.

Tabela 4. Projekcja realnych zasobów pracy według wieku i płci do 2030 r. 
(wariant stałych w czasie współczynników aktywności zawodowej)

Ludność (w tys. )
Rok 2010=100 Przyrost

Grupa wieku
Lata

Ogółem
2010 2015 2020 2025 2030 2015 2020 2025 2030 2010–2030

Ogółem 16746 16020 15604 15148 13901 95,7 93,2 90,5 83,0 –2845

15–24 1408 1170 1000 1000 1051 83,1 71,0 71,0 74,6 –357

25–34 4945 4711 4028 3376 2899 95,3 81,4 68,3 58,6 –2047

35–44 4200 4749 5159 4942 3568 113,1 122,9 117,7 85,0 –632

45–54 3898 3405 3568 4060 4259 87,4 91,5 104,2 109,3 361

55–59/64 1990 1550 1355 1239 1557 77,9 68,1 62,2 78,2 –433

60/65+ 304 435 494 531 568 143,2 162,4 174,6 186,7 264
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Ludność (w tys. )
Rok 2010=100 Przyrost

Grupa wieku
Lata

Ogółem
2010 2015 2020 2025 2030 2015 2020 2025 2030 2010–2030

Mężczyźni
Ogółem 9057 8929 8693 8404 7585 98,6 96,0 92,8 83,7 –1472

15–24 814 676 580 582 612 83,1 71,3 71,5 75,2 –202

25–34 2767 2635 2254 1894 1638 95,2 81,5 68,4 59,2 –1129

35–44 2249 2541 2759 2645 1918 113,0 122,7 117,6 85,3 –331

45–54 2027 1783 1874 2137 2253 87,9 92,5 105,4 111,2 226

55–59/64 1065 1133 1032 926 926 106,4 96,9 87,0 87,0 –139

60/65+ 136 161 193 222 239 118,2 142,3 163,3 176,2 104

Kobiety
Ogółem 7688 7091 6911 6743 6316 92,2 89,9 87,7 82,1 –1373

15–24 595 493 420 418 439 83,0 70,6 70,3 73,8 –155

25–34 2178 2076 1774 1482 1261 95,3 81,4 68,1 57,9 –917

35–44 1951 2208 2400 2298 1650 113,2 123,0 117,8 84,6 –301

45–54 1871 1623 1694 1923 2006 86,7 90,5 102,8 107,2 135

55–59/64 926 416 324 313 631 45,0 35,0 33,8 68,2 –294

60/65+ 168 275 300 309 328 163,4 178,6 183,7 195,2 160

Źródło: obliczenia własne na podstawie Prognozy ludności na lata 2008–2035, GUS, Warszawa 2009

W całym okresie prognozy czeka Polskę zmniejszanie się liczby osób aktywnych 
zawodowo. Między rokiem 2010 a 2030 prognozowane zasoby pracy zmniejszą się 
o 17% (2,8 mln osób). Drugi scenariusz, który zakładał wzrost w kolejnych okresach 
prognozy poziomu aktywności zawodowej, również pokazuje zmniejszanie się liczby 
osób aktywnych zawodowo, jednak spadek ten w omawianym okresie będzie nieco 
niższy i nie przekroczy 14% (2,3 mln osób). Jak można łatwo zauważyć, w tym scena‑
riuszu wielkość realnych zasobów pracy byłaby w przyszłości (2030 r.) wyższa o oko‑
ło 0,5 mln osób w porównaniu z poprzednim wariantem projekcji (tab. 5). Pokazu‑
je to, jak duże istnieją możliwości wykorzystania potencjalnych zasobów pracy.

Trzeci, najbardziej optymistyczny, scenariusz zakłada bardzo duży wzrost aktyw‑
ności zawodowej Polaków, zwłaszcza w niemobilnych grupach wieku produkcyjnego. 
Wariant ten można uznać za bardzo mało prawdopodobny. Może on posłużyć jako 
symulacja pokazująca, jak wyglądałaby sytuacja na rynku pracy, gdyby dezaktywi‑
zacja zawodowa osób na przedpolu emerytalnym nie tylko została powstrzymana, 
ale aktywność zawodowa tej subpopulacji osiągnęłaby poziom obserwowany obec‑
nie w Danii. Według tego scenariusza liczba aktywnych zawodowo w 2015 r. osiągnie 
około 18,7 mln osób (tab. 6), a następnie zmniejszać się będzie kolejno do poziomu 
18,2 mln osób (2020 r.), 17,8 mln (2025 r.) i 16,7 mln (2030 r.). Przy założeniach z trze‑
ciego scenariusza między 2010 a 2030 r. populacja aktywnych zawodowo wzrośnie 
o 0,1% (tj. o 23,6 tys. osób).

Tabela 4 (cd.)
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Tabela 5. Projekcja realnych zasobów pracy według wieku i płci do 2030 r. 
(wariant podwyższających się współczynników aktywności zawodowej)

Ludność (w tys. )
Rok 2010=100 Przyrost

Grupa wieku
Lata

Ogółem
2010 2015 2020 2025 2030 2015 2020 2025 2030 2010–2030

Ogółem 16746 16169 15897 15576 14423 96,6 94,9 93,0 86,1 –2323

15–24 1408 1170 1000 1000 1051 83,1 71,0 71,0 74,6 –357

25–34 4945 4758 4109 3478 3016 96,2 83,1 70,3 61,0 –1929

35–44 4200 4797 5263 5092 3713 114,2 125,3 121,3 88,4 –487

45–54 3898 3439 3639 4183 4432 88,2 93,4 107,3 113,7 534

55–59/64 1990 1565 1383 1276 1620 78,6 69,5 64,1 81,4 –370

60/65+ 304 440 504 547 591 144,6 165,6 179,9 194,3 287

Mężczyźni
Ogółem 16746 16169 15897 15576 14423 96,6 94,9 93,0 86,1 –1189

15–24 1408 1170 1000 1000 612 99,5 97,8 95,4 86,9 –202

25–34 4945 4758 4109 3478 1704 83,1 71,3 71,5 75,2 –1063

35–44 4200 4797 5263 5092 1996 96,2 83,1 70,5 61,6 –253

45–54 3898 3439 3639 4183 2344 114,1 125,2 121,2 88,7 317

55–59/64 1990 1565 1383 1276 963 88,8 94,3 108,6 115,7 –101

60/65+ 304 440 504 547 249 107,5 98,9 89,6 90,5 113

Kobiety
Ogółem 7688 7157 7042 6935 6554 96,6 94,9 93,0 86,1 –1134

15–24 595 493 420 418 439 102,5 102,7 99,9 89,1 –155

25–34 2178 2096 1810 1527 1312 98,8 85,4 70,1 58,2 –866

35–44 1951 2230 2448 2367 1717 149,0 206,9 219,3 140,2 –234

45–54 1871 1639 1728 1982 2088 52,9 50,0 88,4 147,7 216

55–59/64 926 421 330 322 657 644,5 1449,9 2535,1 1983,3 –269

60/65+ 168 278 306 318 342 92,7 72,2 53,5 49,0 173

Źródło: jak w tab. 4.

Czynnikiem demograficznym, który wywiera wpływ na ogólny poziom aktyw‑
ności zawodowej ludności, jest zmiana struktury według wieku. Z omawianych sce‑
nariuszy widać, że w okresie prognozy na rynku pracy coraz większą grupę będą 
stanowiły osoby będące w niemobilnym wieku produkcyjnym. Po 2020 r. skutki 
starzenia się ludności staną się coraz bardziej widoczne, ponieważ na rynku pracy 
coraz mniejszy udział mieć będą osoby charakteryzujące się największą aktywnoś‑
cią zawodową (35−44 lata), za to zwiększać się będzie szybko frakcja osób w wieku 
45−54 lata i w wieku poprodukcyjnym. Przy założeniu stałych współczynników ak‑
tywności zawodowej (pierwszy scenariusz) oraz przy założeniu wzrostu poziomu 
aktywności (drugi scenariusz), liczba osób w wieku 35–44 lata zmniejszy się między 
rokiem 2010 a 2030 odpowiednio o 15% (pierwszy wariant) i niespełna 12% (drugi 
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wariant), natomiast liczba osób w wieku 45–54 lata w tym samym czasie wzrosłaby 
o 9% (pierwszy wariant) i o 14% (drugi wariant). Skutki starzenia się ludności staną 
się coraz bardziej odczuwalne, gdyż z roku na rok będzie się zmniejszała liczba osób 
w wieku 25–34 lat. Między 2010 a 2030 spadek tej subpopulacji wyniesie 41% (pierw‑
szy wariant) i 39% (drugi wariant).

Tabela 6. Projekcja realnych zasobów pracy według wieku i płci do 2030 r. 
(wariant stałych w czasie współczynników aktywności zawodowej na poziomie Danii)

Ludność (w tys. )
Rok 2010=100 Przyrost

Grupa wieku
Lata

Ogółem
2010 2015 2020 2025 2030 2015 2020 2025 2030 2010–2030

Ogółem 16746 18680 18258 17824 16769 111,6 109,0 106,4 100,1 24

15–24 1408 1170 1000 1000 1051 83,1 71,0 71,0 74,6 –357

25–34 4945 5019 4291 3597 3088 101,5 86,8 72,7 62,5 –1857

35–44 4200 4933 5359 5134 3706 117,5 127,6 122,2 88,2 –494

45–54 3898 3882 4068 4629 4856 99,6 104,4 118,8 124,6 958

55–59/64 1990 2421 2118 1935 2433 121,7 106,4 97,2 122,2 443

60/65+ 304 1255 1423 1529 1636 412,6 467,9 503,0 538,0 1332

Mężczyźni
Ogółem 16746 18680 18258 17824 16769 110,9 108,5 105,6 97,1 –262

15–24 1408 1170 1000 1000 612 83,1 71,3 71,5 75,2 –202

25–34 4945 5019 4291 3597 1617 94,0 80,4 67,6 58,4 –1150

35–44 4200 4933 5359 5134 1918 113,0 122,7 117,6 85,3 –331

45–54 3898 3882 4068 4629 2458 95,9 100,9 115,0 121,3 431

55–59/64 1990 2421 2118 1935 1473 169,3 154,2 138,3 138,3 408

60/65+ 304 1255 1423 1529 718 354,7 427,0 490,0 528,5 582

Kobiety
Ogółem 7688 8632 8428 8259 7974 112,3 109,6 107,4 103,7 286

15–24 595 493 420 418 439 83,0 70,6 70,3 73,8 –155

25–34 2178 2418 2066 1728 1472 111,0 94,9 79,3 67,6 –707

35–44 1951 2392 2600 2489 1788 122,6 133,3 127,6 91,6 –163

45–54 1871 1938 2023 2298 2398 103,5 108,1 122,8 128,2 527

55–59/64 926 618 477 462 960 66,8 51,5 50,0 103,7 34

60/65+ 168 773 842 864 918 459,5 500,9 513,5 545,6 749
Źródło: jak w tab. 4.

Z najbardziej optymistycznej wersji projekcji wynika, że spadek liczby osób w wie‑
ku produkcyjnym zostanie zahamowany. Przy tym scenariuszu skutki starzenia 
się społeczeństwa dla rynku pracy będą mniej odczuwalne niż przy dwóch wcześ‑
niejszych scenariuszach, gdyż realne zasoby pracy będą zasilane do 2025 r. przez 
osoby charakteryzujące się najwyższą aktywnością zawodową (35–44 lata), a po 
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roku 2020 również przez osoby z młodszej grupy niemobilnego wieku produkcyj‑
nego (45–54 lata). Na rynku pracy jednak w największym stopniu ubywać będzie 
osób w wieku 25–34 lata. W 2030 wielkość tej subpopulacji będzie mniejsza o 37% 
w porównaniu z rokiem wyjściowym prognozy (2010 r.).

Zmniejszanie się realnych zasobów pracy będzie dotyczyć w większym stopniu 
kobiet niż mężczyzn, natomiast wśród aktywnych zawodowo będących w wieku 
poprodukcyjnym liczebną przewagę uzyskają kobiety. Według trzeciego scenariu‑
sza otrzymamy nieco inny obraz aktywności zawodowej kobiet i mężczyzn niż we 
wcześniejszych dwóch wariantach. Przyjęcie od 2015 r. współczynników aktywno‑
ści zawodowej na poziomie odnotowywanym w 2009 r. w Danii spowodowałoby 
w przyszłości wzrost poziomu aktywności zawodowej kobiet. Według tego scena‑
riusza liczba pracujących zawodowo kobiet ogółem w 2030 r. byłaby wyższa o 3% 
(239 tys.) niż dziś (2010 r.).

Podsumowanie

Zmiany demograficzne wraz z dokonującymi się równolegle przemianami gospo‑
darczymi niosą znaczące konsekwencje dla rynku pracy. W ostatnich dwóch deka‑
dach liczba osób w wieku produkcyjnym systematycznie wzrastała. W perspektywie 
najbliższych dwudziestu lat rola czynnika demograficznego w kształtowaniu poten‑
cjalnych zasobów pracy zmieni się zasadniczo, gdyż zacznie on powodować spadek 
liczby osób w wieku produkcyjnym. Jednocześnie będziemy obserwować starzenie 
się zasobów pracy, będące nieuniknionym rezultatem zmian demograficznych.

Zaprezentowane dwa pierwsze scenariusze pokazują zmniejszanie się podaży pracy. 
Otrzymane wyniki wskazują, że wielkość realnych zasobów pracy będzie utrzymywać 
się w przedziale 13,9–14,4 mln osób, wśród których znaczny udział stanowić będą osoby 
w wieku 45–54 lata (4,3 mln w 2030 według scenariusza 1 i 4,4 mln zgodnie z drugim 
wariantem). Te dwa warianty projekcji wskazują na zmniejszenie się o około 2 mln 
podaży pracy do roku 2030. Ostatni scenariusz, w którym przyjęto wzrost aktywno‑
ści zawodowej do poziomu obserwowanego w Danii, wskazuje, że wzrost aktywności 
osób w niemobilnym wieku produkcyjnym mógłby wpłynąć w sposób znaczący na 
podaż pracy nawet do 16,7 mln osób w 2030 roku, z czego ponad 7 mln to osoby po 
45. roku życia. W tym wariancie projekcji możliwe jest utrzymanie w 2030 r. realnych 
zasobów pracy na zbliżonym poziomie z 2010 r. Z przedstawionych trzech wariantów 
projekcji dotyczących podaży pracy wynika, że przyszła wielkość realnych zasobów 
pracy zależy od tego, czy uda się zwiększyć aktywność zawodową osób starszych.

Wzrost udziału w rynku pracy osób na przedpolu emerytalnym (50−59/64 lata) 
stanowić będzie duże wyzwanie, gdyż obecnie możliwość uzyskania wcześniejsze‑
go świadczenia emerytalno‑rentowego stała się przywilejem, z którego trudno bę‑
dzie rezygnować, nawet gdy otrzymywane świadczenie będzie niższe od osiąganych 
z pracy dochodów (Rysz‑Kowalczyk, Szatur‑Jaworska 2004; Kałuża 2009). O niskiej 
aktywności osób starszych decyduje m.in. również brak dywersyfikacji poziomu 
płacy minimalnej, niedostateczne upowszechnienie elastycznych form pracy, niski 
poziom uczestnictwa w szkoleniach zawodowych (Urbaniak 2007).
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Ponadto, powszechnie uważa się, że ludzie po przekroczeniu pewnej granicy wie‑
ku, najczęściej owa cezura umieszczana jest w wieku 45−50 lat, są mało produktywni 
i stanowią potencjalne obciążenie socjalne (Marshall, Taylor 2005). Pogląd ten jest 
podzielany zarówno wśród pracodawców, jak i osób starszych. To stereotypowe po‑
dejście wynika z założenia homogeniczności populacji seniorów i może prowadzić 
do dezaktywizacji osób starszych niezależnie od ich rzeczywistego stanu zdrowia 
i sprawności fizycznej (Szukalski 2006).

Kolejną barierą w aktywizacji osób starszych na rynku pracy jest „starzenie się” 
wiedzy i umiejętności. W dobie gospodarki opartej na wiedzy dość szybko zmienia‑
ją się wymagania gospodarki i rynku pracy w zakresie kwalifikacji pracowników. 
Oznacza to bardziej intensywne promowanie kształcenia ustawicznego w ciągu ca‑
łego życia, w tym szczególnie w okresie aktywności zawodowej.

Na zmianę sytuacji osób starszych na rynku pracy wpłynąć mogą obecne uregu‑
lowania prawne odnośnie do systemu emerytalnego. Wprowadzona w 1999 r. refor‑
ma emerytalna uzależnia wysokość przyszłych świadczeń emerytalnych od długoś‑
ci okresu aktywności zawodowej, co może skłaniać osoby starsze do pozostawania 
na rynku pracy.
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People aged 45+ on the Polish labour market up to 2030

Summary: This study was devoted to the current supply of labor in Poland and its impact in 
the next 20 years it will have on the demographic changes of population and economic activity. 
To illustrate the future size and structure of labor resources in real projection was presented 
(in three versions) showing projected changes in the years 2010−2030. The main objective of 
the projection presented in the paper is to show the scale of the changes in the number and 
structure of the potential and real labor resources in Poland under the influence of an aging 
population. Increase participation of older people in the country’s population will affect the 
functioning of the labor market. In the 20 years we will observe the aging of the workforce, 
which will lead to an increase in the labor market in the immobile fraction of working age 
and retirement.

Key words: the elderly, the labor market, forecasting labor resource
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Streszczenie: Starzenie się ludności wymusza na rządach wielu krajów pod‑
jęcie działań związanych z próbą zmniejszenia skutków przemian demo‑
graficznych. Działania te najczęściej odnoszą się do aktywizacji zawodowej 
i opóźniania momentu ostatecznego wyjścia osób z rynku pracy. W opra‑
cowaniu przedstawiono, jakie działania podejmowane są w tym zakresie 
w ostatnich latach w Słowenii, Hiszpanii, we Włoszech i na Cyprze.

Słowa kluczowe: osoby starsze na rynku pracy, starsi pracownicy, aktywność 
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Wprowadzenie

Ostatnie dekady to okres coraz większego zrozumienia co do tego, 
że wydłużanie się ludzkiego życia prowadzić musi do redefinicji 
przebiegu cyklu życia, w tym i do konieczności dłuższej aktywności 
zawodowej. Konstatacja ta jest jednak bardziej elementem świado‑
mości decydentów niż typowych „zjadaczy chleba”, którzy — za‑
chowując się w pełni racjonalnie — w dużej części oczekują moż‑
liwości wczesnego i na korzystnych finansowo warunkach wyjścia 
z rynku pracy. Dodatkowo, wciąż wspomniana konstatacja nie jest 
elementem świadomości przedsiębiorców, których część wychodzi 
z założenia o niższej produktywności starszych pracowników, co 
przekłada się na niską skłonność do zatrudniania — zwłaszcza jako 
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nowo rekrutowanych pracowników — osób, które przekroczyły cezurę wieku uznaną 
w danym społeczeństwie za rozpoczynającą „przedpole starości” (Szukalski 2012).

Powstająca rozbieżność między koniecznością wydłużenia okresu wykonywania 
pracy a niechęcią potencjalnych pracowników i pracodawców do opóźniania mo‑
mentu dezaktywizacji zawodowej sprawia, że współczesne państwa coraz aktyw‑
niej angażują się w podejmowanie działań ukierunkowanych na wzmacnianie szans 
osób starszych na rynku pracy. Starania podejmowane w poszczególnych państwach 
obejmują odmienne zestawy działań, co wynika zarówno z sytuacji na rynku pra‑
cy, prawno‑finansowych możliwości, wyposażenia instytucjonalnego, jak i przede 
wszystkim zróżnicowanych przekonań odnośnie do konieczności/zasadności od‑
działywania na skłonność do przedłużenia kariery zawodowej osób zbliżających się 
do typowego wieku przechodzenia na emeryturę.

Celem niniejszego opracowania jest wskazanie działań i inicjatyw mających na 
celu podwyższenie aktywności zawodowej i zatrudnialności osób starszych w kil‑
ku krajach członkowskich UE, zlokalizowanych w Europie Południowej — na Cy‑
prze, we Włoszech, Hiszpanii i Słowenii. Wybór wymienionych powyżej państw 
jako przykładów aktywnej polityki rynku pracy na rzecz wyrównywania szans osób 
starszych na rynku pracy wynikał z wstępnej analizy, prowadzonej w ramach reali‑
zowanego przez Uniwersytet Łódzki wraz z Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich 
projektu ukierunkowanego właśnie na aktywizację zawodową i podwyższenie za‑
trudnialności osób w wieku 45+ (pełne wyniki dla mniej licznej grupy — Kryńska, 
Szukalski 2013). W wyniku przeprowadzonej analizy okazało się, że w ramach dość 
jednorodnej z punktu widzenia kulturowego grupy państw Europy Południowej 
największymi sukcesami w podwyższaniu współczynnika aktywności zawodowej 
charakteryzowały się Cypr, Włochy i Hiszpania. Słowenia została dokooptowana 
jako kraj o odmiennej — bliższej Polsce — powojennej historii, a tym samym przy‑
kład, który — jak można sądzić — lepiej będzie przystawał do sytuacji w Polsce.

Analizie poddano prowadzoną na szczeblu centralnym politykę rynku pracy, ba‑
zując zarówno na dokumentach źródłowych, dostępnych najczęściej w internecie, 
jak i na opracowaniach międzynarodowych instytucji (Eurofound, Międzynaro‑
dowa Organizacja Pracy). Prezentowana dalej analiza to dopiero wstępne rozezna‑
nie, jednakże już ten ogólny wgląd w podejmowane w badanych krajach inicjatywy 
wskazuje, że do problemu aktywizacji osób starszych na rynku pracy podejść moż‑
na na wiele sposobów.

Specyfika sytuacji osób starszych na rynku pracy 
państw Europy Południowej

Kraje zaliczane do Europy Południowej obejmują Cypr, Grecję, Hiszpanię, Maltę, 
Portugalię, Słowenię i Włochy. Są to kraje o niewielkiej liczbie ludności, poza Wło‑
chami (60 mln mieszkańców) i Hiszpanią (47 mln). Poza położeniem geograficz‑
nym łączy je wspólnota kulturowa, są to bowiem kraje — oprócz prawosławnych 
Cypru i Grecji — silnie odwołujące się katolicyzmu i katolickiej nauki społecznej, 
zaś wszystkie państwa łączy silna „familizacja” polityki społecznej, tj. oddelegowa‑
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nie zobowiązań za zaspokajanie podstawowych potrzeb jednostek na ich rodziny 
(Hantrais 2004: 200−204).

Wszystkie kraje Europy Południowej odznaczają się wysokim stopniem zaawan‑
sowania procesu starzenia się ludności, którego to procesu znaczące przyspieszenie 
przewidywane jest w nadchodzącej dekadzie (tab. 1). Już dziś 15−20% ludności jest 
w wieku przynajmniej 65 lat, zaś w perspektywie dekady odsetek ten wzrosnąć ma 
o 3−4 pkt proc. Jednocześnie osoby w wieku przedemerytalnym — a za takie przyj‑
mijmy jednostki w wieku 55−64 lata — odpowiadają za 11−14% ogółu ludności, zaś 
w ciągu najbliższych lat spodziewany jest wzrost tej frakcji.

Tabela 1. Podstawowe dane o skali zjawiska starzenia się ludności w krajach Europy 
Południowej w latach 2010−2020

Kraj
Udział osób w wieku 65+ Udział osób w wieku 55–64 lat

2010 2020 2010 2020
Cypr 13,1 16,5 11,3 12,1
Grecja 18,9 20,9 12,0 13,2
Hiszpania 16,8 19,1 10,9 13,0
Malta 14,8 20,5 14,1 13,1
Portugalia 17,9 20,6 11,9 13,3
Słowenia 16,5 19,8 12,8 14,0
Włochy 20,2 22,3 12,3 13,7

Źródło: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/population/data/database

Tabela 2. Podstawowe dane o poziomie aktywności zawodowej osób w wieku 
55−64 lata i średnim wieku przechodzenia na emeryturę w krajach Europy Południowej 

w latach 2000−2010

Kraj
Współczynnik aktywności zawodowej 

w wieku 55–64 lata
Średni wiek przechodzenia na emeryturę

2000 2005 2010 2001 2005 2009
Cypr 49,4 50,6 56,8 62,3 62,7 (a) 62,8
Grecja 39,0 41,6 42,3 61,3 (b) 61,7 61,5
Hiszpania 37,0 43,1 43,6 60,3 62,4 62,3
Malta 28,5 30,8 30,2 57,6 58,8 60,3
Portugalia 50,7 50,5 49,2 61,9 63,1 62,6 (c)
Słowenia 22,7 30,7 35,0 56,6 (b) 58,5 59,8 (d)
Włochy 27,7 31,4 36,6 59,8 59,7 60,1

Objaśnienia: (a) — 2004; (b) — 2002, (c) — 2007, (d) — 2006

Źródło: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode
=tsiem020&plugin=1; http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language
=en&pcode=tsiem030&plugin=1

W efekcie wzrastać będzie znaczenie osób w wieku przedemerytalnym jako 
potencjalnego zasobu pracy. Jednakże w ostatniej dekadzie sytuacja na rynkach 
pracy państw Europy Południowej była — generalnie rzecz ujmując — wyraźnie 
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niekorzystna. Ekstremalnie wysokie bezrobocie młodzieży — w roku 2010, przy 
średniej dla UE‑27 stopie bezrobocia dla osób w wieku do 25 lat równej 21,1%, w Hi‑
szpanii odnotowano 41,6%, we Włoszech 27,8%, w Portugalii 27,7% — decydowa‑
ło o tym, że aktywizacja zawodowa osób starszych uznana została za sferę mniej 
ważną. Choć dzięki relatywnie dobrej koniunkturze gospodarczej pierwszej deka‑
dy XXI wieku rosły współczynniki aktywności zawodowej i średni wiek uzyska‑
nia pierwszego świadczenia emerytalnego (tab. 2), należy pamiętać, że wzrost ten 
po części przynajmniej spowodowany był czynnikiem kohortowym — podwyż‑
szaniem się poziomu wykształcenia kolejnych roczników zasilających zbiorowość 
w wieku przedemerytalnym. Owo lepsze wykształcenie, z jednej strony, podwyż‑
szało kompetencje i kwalifikacje pracowników, zwiększając ich wartość dla pra‑
codawców, z drugiej zaś — było powiązane z gotowością do późniejszego wyjścia 
z rynku pracy, będącą w części konsekwencją faktu, że lepiej wykształcone osoby 
później rozpoczynały swą karierę zawodową. Tym samym, chcąc uzyskać taki sam 
staż pracy jak ich gorzej wyedukowani rówieśnicy, musieli być gotowi do później‑
szego wyjścia z rynku pracy.

Dokonując analizy prowadzonej w krajach Europy Południowej polityki rynku 
pracy wobec osób 50+, wykorzystywać będę pewien szablon, a mianowicie rozpo‑
czynać będę od krótkiego przypomnienia podstawowych danych o sytuacji osób 
starszych na rynku pracy. Następnie dokonana zostanie prezentacja najważniejszych 
działań podejmowanych przez poszczególne rządy z podkreśleniem, na ile te dzia‑
łania mają charakter systemowy.

Cypr

Cypr odznacza się dość wysoką aktywnością zawodową osób w  wieku 
50−64 lata — w roku 2000 współczynnik aktywności zawodowej w tym wieku wy‑
nosił 60%, zaś w 2009 roku 66,8%. Jednocześnie poziom bezrobocia w tym wieku 
był bardzo niski — w przywołanych latach wynosił 3,5% i 4,2%. Na tle pozostałych 
nowych krajów członkowskich wskaźniki te stawiają Cypr w czołówce rankingu.

Dzieje się tak, choć dopiero niedawno władze Cypru rozpoczęły działania ukie‑
runkowane na podniesienie aktywności zawodowej osób starszych. W 2006 r. Mi‑
nisterstwo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych rozpoczęło program „Rozwój polityk 
mających na celu wydłużenie okresu pracy zawodowej”.

W przypadku działań na rynku pracy wykorzystywane są programy wspierania 
pracodawców zatrudniających osoby starsze (50+) uznane za wymagające szczegól‑
nego wsparcia. W takim przypadku istnieje możliwość pozyskania środków w wy‑
sokości do 13 tys. euro, pokrywających do 65% płacy brutto wypłacanej w trakcie 
pierwszych 12 miesięcy zatrudnienia. Dodatkowo istnieje możliwość uzyskania 
przez pracownika pokrycia kosztów dojazdu do pracy. Jeśli osoba starsza jest nie‑
pełnosprawna, jej zatrudnienie może być wsparte również w ramach pomocy dla tej 
właśnie grupy — w tym przypadku istnieje możliwość pokrycia 75% kosztów pra‑
cy w wysokości do 15 tys. euro w trakcie pierwszych 24 miesięcy zatrudnienia, peł‑
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ne pokrycie kosztów dojazdu oraz dotacja w wysokości do 5 tys. euro na adaptację 
miejsca pracy do specyficznych potrzeb zatrudnionego1.

Ponieważ aż 34,9% aktywnych zawodowo w wieku 50−64 lat w 2006 r. to osoby 
samozatrudnione, jedyny w ramach programów operacyjnych program ukierunko‑
wany na samozatrudnionych skierowany był do osób w wieku 63 lata i więcej. Środki 
alokowane w ramach tego programu przeznaczone były na zakup urządzeń i wyposa‑
żenia niezbędnego do kontynuacji kariery zawodowej, aczkolwiek w tym przypadku 
pomoc uwarunkowano spełnieniem kryterium dochodowego (Mestheneos 2007).

Działania w ograniczonym zakresie odnosiły się również do sfery zabezpieczenia 
emerytalnego. Pracownicy służb państwowych mieli do 2005 r. możliwość przejścia 
na emeryturę w wieku 55 lat, zaś w wieku 60 lat występuje obowiązek przejścia na 
emeryturę. W roku 2006 wiek ów został podwyższony — w ciągu 3 kolejnych lat został 
podniesiony do 63 lat. W sektorze prywatnym wiek przejścia na emeryturę wynosił 
65 lat i nie był to wiek obowiązkowego wycofania się z rynku pracy. Osoby mające 
65 lat mogą dalej pracować, pobierając emeryturę, lecz jednocześnie w przypadku 
takich osób pracodawcy uzyskują prawo do zwalniania ich bez podania przyczyny 
(Mestheneos 2007). Zaznaczyć jednak należy odmienną siłę bodźców ekonomicz‑
nych pracowników sektora publicznego i prywatnego do przechodzenia na emerytu‑
rę — z uwagi na odmienny system finansowania świadczeń emerytalnych stopa zastą‑
pienia dochodów z pracy emeryturą wynosi w przypadku pracowników publicznych 
80%, podczas gdy w przypadku pracowników prywatnych jedynie 45% (Petmesidou 
2010), co nie pozostaje bez znaczenia dla skuteczności programów ukierunkowanych 
na wydłużenie aktywności zawodowej kierowanych do obu grup pracowników.

Włochy

Włochy odznaczają się niską, lecz szybko wzrastającą aktywnością zawodową osób 
w wieku 50−64 lata — w roku 2000 współczynnik aktywności zawodowej w tym wie‑
ku wynosił 40,2%, zaś w roku 2009 49,7%. Jednocześnie poziom bezrobocia w tym 
wieku był bardzo niski — w przywołanych latach wynosił 4,6% i 3,7%. Włochy na‑
leżą zatem do państw o najniższym poziomie aktywności osób 50+ w UE, lecz jed‑
nocześnie dopiero w ostatnich latach rozpoczęły podejmowanie kroków mających 
zmienić ten stan.

W roku 2003 uznano osoby w wieku 50+ za osoby o niekorzystnej sytuacji na ryn‑
ku pracy, co oznaczało dla nich dostęp do zindywidualizowanych usług instytucji 
rynku pracy. Wciąż jednak bezrobocie wśród młodzieży i na południu kraju uchodzi 
za zdecydowanie ważniejszy problem. Efektem tego jest koncentrowanie się na oso‑
bach młodych, czego przejawem fakt, iż prawie w każdym przypadku rozpoczęcie 
pracy przez osobę do 24. roku życia jest subsydiowane przez państwo, a jednocześ‑
nie takie subsydiowane rozpoczęcie pracy w wieku 50+ dotyczy jednego przypadku 
na siedem (Rymkevitch, Villosio 2007).

1 Informacje zawarte na stronie Ministerstwa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Cypru, http://www.
mlsi.gov.cy/mlsi/dl/dl.nsf/dmlschemes_en/dmlschemes_en?OpenDocument
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Zdaniem ekonomistów, łatwość znalezienia młodych pracowników — efekt wy‑
sokiego bezrobocia wśród młodzieży — oraz niski poziom edukacji2 i gotowości do 
pracy wśród osób starszych to przyczyny, dla których włoskie firmy nie są zaintere‑
sowane zatrudnianiem osób starszych. Dlatego też jako środek przeciwdziałania za‑
lecane są zapobieganie dyskryminacji ze względu na wiek oraz wspomaganie wpro‑
wadzania zmian technologicznych i organizacyjnych uwzględniających specyficzne 
warunki starszych pracowników (Principi i wsp. 2007). Dodatkowo podkreślić nale‑
ży, że Włochy odznaczają się wyjątkowo wysokim poziomem odnotowywanej przez 
pracowników dyskryminacji ze względu na wiek — wiek był najczęściej wymienianą 
dyskryminującą cechą w prowadzonych na ten temat badaniach (Rymkevitch, Vil‑
losio 2007).

W ostatnich latach (od 2003 r.) wprowadzono rozwiązania prawne dopuszczające 
bardziej elastyczne podejście do kwestii stosunku pracy, przy czym jako grupy do‑
celowe wymieniana jest obok osób w wieku 45+ (w tym i osób na emeryturze) rów‑
nież młodzież do 24. roku życia. Rozwiązaniem takim jest np. „praca na wezwanie”, 
w przypadku której praca wykonywana jest nieregularnie lub z dużymi przerwami. 
W przypadku takiej pracy — oprócz wynagrodzenia za wykonane działania — sto‑
sowany jest specjalny dodatek za gotowość do wykonywania pracy, wynoszący 20% 
podstawowej stawki dla osób wykonujących dany rodzaj pracy (INVITALIA 2010). 
Innym przykładem są „kontrakty dostępu do pracy”, w przypadku których osoby 
w wieku 50+ (lub młodsze będące przez przynajmniej 2 lata bezrobotnymi) mogą 
starać się o dofinansowanie na przeszkolenie w konkretnym miejscu pracy na wy‑
specyfikowane i zagwarantowane przez pracodawcę stanowisko pracy (Rymkevitch, 
Villosio 2007).

Najważniejszym w publicznym dyskursie elementem zachęcającym osoby star‑
sze do pozostania na rynku pracy jest reforma systemu emerytalnego, która została 
rozpoczęta w roku 2004. Od roku 2006 na emeryturę mogą przejść osoby, które mają 
40‑letni okres składkowy oraz osiągnęły 60 (kobiety) lub 65 lat (mężczyźni), przy 
czym istnieje możliwość wcześniejszego o 3 lata przejścia na emeryturę, co owocuje 
obniżeniem wysokości świadczenia zgodnie z rachunkiem aktuarialnym. Od 2010 r. 
wiek emerytalny podwyższony został dla przedstawicieli obu płci o 1 rok, zaś w 2014 
planowane jest kolejne podwyższenie o rok (INVITALIA 2010).

Niedostatki polityki rynku pracy na szczeblu rządowym rekompensowane są 
częściowo przez politykę poszczególnych regionów. Działania takie podejmują jed‑
nak regiony zlokalizowane na północy, a zatem borykające się z niższym poziomem 
bezrobocia — w tym zarówno osób starszych, jak i młodzieży — oraz charaktery‑
zujące się wyższym udziałem osób w niemobilnym wieku produkcyjnym. Z reguły 
te inicjatywy związane są z organizowaniem osobom starszym pracy w charakte‑
rze opiekunów nad osobami najstarszymi lub ułatwieniami w godzeniu ról rodzin‑
nych i zawodowych.

2 W roku 2006 wśród osób w wieku 55−64 lata mających wykształcenie wyższe aktywnych zawodowo 
było 67%, wśród osób z wykształceniem średnim 44%, zaś wśród tych z wykształceniem podstawowym 
i niepełnym podstawowym 22%.
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Hiszpania

Hiszpania odznacza się szybko rosnącą aktywnością zawodową osób w wieku 
55−64 lata — w roku 2000 współczynnik aktywności zawodowej w tym wieku wy‑
nosił 37,0%, zaś w roku 2009 43,6%. Jednocześnie poziom bezrobocia w tym wieku 
był bardzo wysoki — w przywołanych latach wynosił 9,1% i 12,3%.

Jak do tej pory, z uwagi na wysokie bezrobocie osób młodych, działania wobec 
osób starszych na rynku pracy nie znajdowały się w centrum zainteresowania hi‑
szpańskich instytucji rządowych. Pomimo tego braku w ostatnim dziesięcioleciu od‑
notowany został znaczący wzrost aktywności zawodowej osób starszych. Wynikało 
to przede wszystkim z tego, że do momentu wystąpienia kryzysu ekonomicznego 
następowała stopniowa poprawa na rynku pracy, a w efekcie mniej osób decydowa‑
ło się na wczesne przechodzenie na emeryturę.

Prowadzone badania wskazywały, że aktywność mężczyzn jest zdecydowanie 
wyższa niż kobiet, zaś oprócz płci innymi czynnikami warunkującymi wyższą szansę 
bycia aktywnym zawodowo po 55. roku życia były: posiadanie wyższego wykształce‑
nia, bycie samozatrudnionym, brak zmiany miejsca zatrudnienia w trakcie kariery 
zawodowej oraz praca w niektórych sektorach gospodarki (np. pośrednictwo finan‑
sowe) (Eurofound 2009).

Zainteresowanie podniesieniem aktywności zawodowej osób starszych występu‑
je w polityce rynku pracy Hiszpanii od zawarcia w 1995 tzw. Porozumienia z Toledo 
pomiędzy rządem, organizacjami pracodawców i związkami zawodowymi. Porozu‑
mienie miało na celu przede wszystkim reformę systemu emerytalnego i zabezpie‑
czenia społecznego, lecz wiele miejsca w jego pracach zajęła konieczność odraczania 
momentu wychodzenia z rynku pracy przez starszych pracowników. Porozumie‑
nie to odnowione zostało w 2003 r. i stało się zaczynem liberalizacji rynku pracy.

W ostatniej dekadzie władze Hiszpanii podejmowały kroki mające na celu od‑
działywanie na poziom aktywności zawodowej — zalecenie 5 w ramach Narodo‑
wego Planu Działania na rzecz Zatrudnienia (wzrost podaży pracy i promowanie 
aktywnego starzenia się) wprowadzało w latach 2003−2006 szereg takich działań 
(Kingdom of Spain 2003). Z kolei w ramach przygotowywanych w latach 2008−2010 
działań antykryzysowych podjęto tylko jedno działanie bezpośrednio skierowane 
na osoby w wieku 45 lat — program subsydiowania osób rozpoczynających pracę 
na własny rachunek. Spośród kilkunastu innych podjętych działań zdecydowana 
większość skupiona była na osobach młodych, do 30 lat.

Zgodnie ze zmianami wprowadzanymi w połowie pierwszej dekady XXI w. pra‑
codawcy nowo zatrudniający pracowników mających przynajmniej 60 lat uzyskują 
redukcję składki na ubezpieczenie społeczne. W wieku 60 lat jest to redukcja o po‑
łowę, wraz z każdym kolejnym rokiem podwyższania się wieku pracownika reduk‑
cja zwiększa się o 10 pkt proc., zaś w przypadku zatrudnienia nowego pracownika 
mającego przynajmniej 65 lat pracodawca nie płaci wcale składek. Jednocześnie, aby 
zachęcić pracodawców do zatrudniania starszych pracowników, bezrobotni mają‑
cy przynajmniej 52 lat, którzy podejmują pracę, mogą otrzymywać dalej zasiłek dla 
bezrobotnych, co oznacza proporcjonalną redukcję płacy, a zatem obniżenie kosz‑
tów dla pracodawcy. Powyższe instrumenty oddziaływania na zatrudnialność osób 
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starszych nie powinny dziwić, albowiem obecnie średni wiek wyjścia z rynku pracy 
jest o rok niższy niż wiek emerytalny, zaś wydłużony okres bezrobocia służy wielu 
osobom starszym jako przejście z rynku pracy na emeryturę (OECD 2010).

Z kolei pracownicy w wieku 65+ uzyskali możliwość uzyskania dużych odpisów 
od dochodów.

Jednocześnie w 2010 r. znacząco obniżono wysokość odpraw, jakie przysługują 
pracownikom, przede wszystkim poprzez ograniczenie definicji nieuzasadnionego 
powodu zwolnienia. Wysokość odprawy ściśle zależna jest od stażu pracy, zaś to, czy 
zwolnienie było uzasadnione czy nie, jest drugim czynnikiem rzutującym na wyso‑
kość odprawy — zwolnienie uzasadnione związane jest ze znacznie niższymi koszta‑
mi (równowartość 20 dni za każdy przepracowany rok) niż nieuzasadnione (równo‑
wartość 45 dni). Oznacza to obniżenie kosztów zwolnienia pracownika. Jednocześnie 
jednak zaznaczyć należy, że tak silne powiązanie stażu pracy z wysokością odprawy 
jest czynnikiem zniechęcającym do zatrudniania osób starszych i prowadzącym do 
traktowania ich jako potencjalnie kosztownych (OECD 2010).

Jednak głównym instrumentem oddziaływania na aktywność zawodową osób 
starszych były wdrażane reformy systemu emerytalnego.

Generalnie emerytura jest osiągalna po 15 latach opłacania składek, aczkolwiek przy 
tak niskim stażu pracy jej wysokość wynosi 50% wartości bazowej. Każdy rok z na‑
stępnych 10 lat stażu pracy podnosi wartość świadczenia o 3% wartości bazowej, każdy 
z kolejnych lat o 2%. Staż 35 lat umożliwia uzyskanie pełnej emerytury, o ile osiągnię‑
ty został wiek 65 lat. Wcześniejsze przejście na emeryturę możliwe jest w wieku 61 lat 
dla osób, które niedobrowolnie są bezrobotne przez przynajmniej pół roku i mają staż 
pracy przynajmniej 30 lat. Dobrowolne przejście na wcześniejszą emeryturę możliwe 
jest w przypadku osób mających przynajmniej 60 lat, o ile rozpoczęły opłacanie skła‑
dek przed 1967 r. W 2002 r. wprowadzono reformę systemu emerytalnego, w wyniku 
której przejście na emeryturę z bezrobocia przed osiągnięciem wieku 65 lat wiąże się 
z redukcją świadczenia o 6−7,5% za każdy rok pozostały do tego wieku, zaś wspomnia‑
ne wcześniejsze dobrowolne przejście związane jest z obniżeniem świadczenia o 8% za 
każdy brakujący rok do wieku 65 lat. Przejście na emeryturę w wieku 64 lat jest dopusz‑
czalne wówczas, gdy opuszczone miejsce pracy zajęte zostaje prze osobę bezrobotną.

Dla osób w wieku 61 lat i więcej, posiadających staż pracy przynajmniej 30‑letni, 
możliwe jest łączenie zatrudnienia w niepełnym czasie pracy i pobierania częściowej 
emerytury — osoba ta może mieć zredukowany czas pracy o 25−75%, zaś w takim 
przypadku jej część etatu przejąć musi inna osoba, bezrobotna bądź zatrudniona 
w firmie na umowę na czas nieokreślony.

Z drugiej strony pracownicy decydujący się na przedłużenie kariery zawodowej 
uzyskują wzrost świadczenia o 2% za każdy przepracowany rok powyżej 65. roku 
życia. Jednocześnie ani oni, ani pracodawcy nie są zobowiązani do płacenia składek 
na ubezpieczenie społeczne (Eurofound 2007a). Stwarza to wreszcie możliwość dłuż‑
szego pozostawania na rynku pracy, albowiem dekadę temu wprowadzono możli‑
wość skorzystania z emerytury częściowej, a zatem łączenia pracy i pobierania od‑
powiednio obniżonej emerytury.

W styczniu 2010 rząd Hiszpanii rozpoczął dyskusję nad podniesieniem wieku 
emerytalnego z 65 lat do 67 lat (OECD 2010).
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Słowenia

Osoby w wieku 50+ należą w Słowenii do grupy uznanej za odznaczającą się szcze‑
gólnym zagrożeniem na rynku pracy (Ministry of Labour… 2008). Jednak nie jest 
prowadzony jakiś osobny program ukierunkowany na tę grupę wieku, choć działa‑
nia aktywizujące osoby starsze są wpisane w realizowane programy, takie jak: Stra‑
tegia Rozwoju 2006−2013, czy z niej wynikające strategie regionalne i sektorowe oraz 
programy realizowane w ramach owych strategii (Eurofound 2007).

Przykładem takiego działania jest program „Zachęcanie do podejmowania pracy 
zatrudnienia dodatkowego” skierowany do osób powyżej 50. roku życia, które pozo‑
stawały bez pracy dłużej niż 6 miesięcy, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet. Dzia‑
łania skupiają się na przekazie niezbędnych informacji o programie, motywowaniu 
osób bezrobotnych, a następnie udzielaniu doradztwa zainteresowanym w zakresie 
warunków i sposobów włączenia się do programu. Trenerzy oferują profesjonalne 
wsparcie osobom bezrobotnym i przygotowują je do podjęcia zatrudnienia. Osoba 
bezrobotna może brać udział w programie nie dłużej niż 2 lata (Eurofound 2007).

Inne działanie, „Program 10000+” również ma na celu zapewnienie szkoleń i roz‑
woju kwalifikacji osób bezrobotnych, wraz ze szkoleniem w miejscu pracy. Program 
rozpoczął się w roku 2003 i był współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecz‑
nego i z inicjatywy wspólnotowej EQUAL. Edukacja formalna w Słowenii obejmuje 
powszechnie rozpoznawalne programy edukacyjne, które są zarejestrowane w Mi‑
nisterstwie Edukacji i Sportu oraz w Ministerstwie Szkolnictwa Wyższego, Nauki 
i Technologii. Ukończenie „Programu 10000+” dawało uczestnikom powszechnie 
uznawane kwalifikacje w ramach systemu edukacji formalnej. Bezrobotne kobiety 
nie posiadające wykształcenia zawodowego stanowiły jedną z grup wsparcia w ra‑
mach programu. Osoby bezrobotne powyżej 40. roku życia stanowiły 5,8% ogółu 
uczestników. Program przewidywał warsztaty, które w sposób szczególny odnosiły 
się do podniesienia szans na zatrudnienie osób starszych. Warsztaty trwały 3 mie‑
siące i dostosowane były do potrzeb osób bezrobotnych ze starszych grup wieku. 
W roku 2001 w Velenje odbyły się specjalne warsztaty dla trenerów, mające na celu 
przygotowanie kadry do lepszej realizacji warsztatów dotyczących wzrostu zatrud‑
nienia osób starszych.

Badania prowadzone w pierwszym półroczu 2010 r. wskazują jednak, że — choć 
ogółem udział dorosłych uczestniczących w kształceniu ustawicznym był wyższy 
niż średnia w UE — wśród osób po 45. roku życia wskaźnik ten wyraźnie odstawał 
znacząco w dół od średniej ogólnounijnej (Čelebič 2010).

Prowadzony jest również „Program rehabilitacji zawodowej” skierowany do nie‑
pełnosprawnych osób bezrobotnych i ma na celu przygotowanie tych osób do wy‑
konywania konkretnego zawodu, dając im jednocześnie możliwość podjęcia zatrud‑
nienia lub rozwoju kariery zawodowej. Grupę docelową stanowią osoby powyżej 
50. roku życia zarejestrowane w urzędzie pracy, jednocześnie posiadające problemy 
zdrowotne kwalifikujące daną osobę do uzyskania grupy inwalidzkiej. Rehabilita‑
cja zawodowa składa się z:

 — doradztwa i wsparcia, aby zmotywować osoby niepełnosprawne do większej ak‑
tywności,
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 — rehabilitacji psychospołecznej, czyli ze wsparcia psychologicznego pozwalające‑
go na akceptację własnej niepełnosprawności i mobilizującego do integracji ze 
środowiskiem tak w życiu prywatnym jak i zawodowym,

 — pomocy w określeniu celów zawodowych,
 — rozwoju umiejętności społecznych i  pomocy w  poszukiwaniu odpowied‑

niej pracy,
 — analizy konkretnych stanowisk pracy i środowiska pracy wraz z planem adap‑

tacyjnym (konieczność pomocy technicznej, szkolenia osób niepełnosprawnych 
w zakresie wykonywania konkretnych obowiązków),

 — monitorowania osoby niepełnosprawnej po otrzymaniu zatrudnienia,
 — bieżącej ewaluacji procesu rehabilitacji, wraz z analizą wiedzy i umiejętności 

uczestnika.
Aktywna polityka rynku pracy w Słowenii pochłania jednak na tle innych państw 

OECD relatywnie niedużą część PKB, jednak osoby starsze oraz długotrwale bez‑
robotni wskazywani są jako przykłady braku skuteczności podejmowanych działań 
(OECD 2009).

W ostatnich latach ewoluowały również prawo pracy i ubezpieczeń społecznych 
w zakresie oddziałującym na sytuację osób starszych na rynku pracy.

Słoweńskie prawo pracy stanowi między innymi, że pracownicy w wieku przed‑
emerytalnym (55+) nie mogą zostać zwolnieni z przyczyn leżących po stronie pra‑
codawcy, jeśli pracownik wykonuje swoje obowiązki należycie i uczciwie. Dla przy‑
kładu, wcześniejsza ustawa regulująca relacje między pracodawcą i pracownikiem, 
która obowiązywała w Słowenii, chroniła starszych pracowników przed zwolnie‑
niem w okresie 5 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego. Ustawa stanowiła, że 
pracodawca zobowiązany jest do (Eurofound 2006):

 — finansowej rekompensaty wobec zwolnionego pracownika z tytułu brakujących 
lat do nabycia praw emerytalnych,

 — wypłacenia odszkodowania z tytułu zwolnienia pracownika lub pokrycia kosztów 
związanych z zasiłkiem dla bezrobotnych aż do osiągnięcia przez zwolnionego 
pracownika wieku emerytalnego.
Ukończenie 50. roku życia oznacza, że w przypadku utraty pracy posiada się dłuż‑

szy okres, w którym przysługuje zasiłek dla bezrobotnych — przy założeniu, iż dana 
osoba opłacała przez przynajmniej 25 lat składki, w wieku 50−54 przysługuje jej za‑
siłek przez 18 miesięcy, zaś w wieku 55+ przez 24 miesiące zamiast 1 roku, jak ma 
to miejsce w przypadku młodszych osób o takim samym stażu pracy (OECD 2009). 
Jednak już dziś zaznacza się, że po zakończeniu obecnego kryzysu ekonomicznego 
okres wypłacania zasiłku dla osób 50+ powinien zostać skrócony do roku. Zwolen‑
nicy utrzymania dłuższego okresu twierdzą, że oznaczać to będzie zgodę na wcześ‑
niejsze wychodzenie z rynku pracy osób starszych.

W 1999 r. rozpoczęto reformę emerytalną, podwyższając wiek emerytalny do 61 lat 
w przypadku kobiet i 63 lat w przypadku mężczyzn oraz podwyższając staż pracy 
uprawniający do wcześniejszej emerytury z 35 do 38 lat i zrównując wiek mężczyzn 
i kobiet uprawnionych do tego do 58 lat (Zupančič 2007). Zmiany te doprowadziły 
do podniesienia się rzeczywistego wieku przechodzenia na emeryturę pomiędzy 1999 
a 2006 o 2 lata i 4 miesiące. W ostatnich latach doprowadzono do zrównania wieku 
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emerytalnego kobiet i mężczyzn. W 2011 r. planowane jest podwyższenie tego wie‑
ku dla obu płci do 65 lat, ze stopniowym dochodzeniem do tej granicy do roku 2020. 
Jednocześnie podwyższony ma być minimalny wiek uzyskania emerytury z 58 lat na 
60 lat. Wiek ten będzie obowiązywać osoby, które płacą składki przynajmniej przez 
38 lat (kobiety) lub 40 lat (mężczyźni). Dodatkowo wprowadzane reformy zakłada‑
ją, że wcześniejsze niż w wieku normalnym przejście na emeryturę będzie powodo‑
wać zmniejszenie się wysokości emerytury o 0,3% za każdy miesiąc wcześniejsze‑
go wycofania się z rynku pracy. Instrument ten uznano za bodziec zachęcający do 
dłuższej pracy zawodowej (Ministry of Labour… 2010). Co więcej, z lektury raportu 
oceniającego postępy wdrażania Strategii Lizbońskiej wynika, że reforma systemu 
emerytalnego traktowana jest jako kluczowy czynnik wpływający na aktywizację 
zawodową osób starszych (Implementation Report… 2007).

Podsumowanie

Sposób realizacji polityki wobec osób starszych na rynku pracy jest — jak wynika 
z niniejszego opracowaniu — różny, nawet w gronie dość jednorodnych z punk‑
tu widzenia geograficznego i kulturowego państw. Niemniej pokusić się można na 
podstawie powyższego przeglądu inicjatyw i działań o znalezienie kilku elementów 
wspólnych dla całej grupy analizowanych państw Europy Południowej.

Po pierwsze, prowadzona polityka ukierunkowana na wzrost aktywności zawodo‑
wej i zatrudnialności osób w wieku 50+ dopiero w ostatnich latach zyskuje większe 
znaczenie, wciąż de facto przegrywając z zainteresowaniem skoncentrowanym na 
młodzieży rozpoczynającej karierę zawodową. Wynika to przede wszystkim z wy‑
sokiego poziomu bezrobocia wśród młodych ludzi.

Po drugie, trudno znaleźć — podobne do np. występujących we Francji — przy‑
kłady działań systemowych, tj. rozbudowanych i holistycznych programów, jedno‑
cześnie oddziałujących na pracowników i pracodawców. Podejmowane działania 
skupione są przy tym głównie w sferze oddziaływania na jak najpóźniejsze przej‑
ście na emeryturę, zaś wykorzystywane instrumenty mają w większości przypad‑
ków finansowy charakter.

Po trzecie, prowadzone działania nie są prowadzone w ramach polityki cyklu ży‑
cia (oddziaływanie na przebieg karier składających się na bieg życia jednostki), lecz 
jedynie są przykładem akcji ukierunkowanych na osoby w określonej fazie życia. 
W efekcie odznaczają się relatywnie niską skutecznością, wymuszając wzmaganie 
zainteresowania uczestników programów bodźcami finansowymi.

Kraje Europy Południowej są tym obszarem Europy, który zgodnie z prognoza‑
mi demograficznymi odznaczać się ma w przyszłości ujemnym przyrostem natural‑
nym i szybko postępującym starzeniem się ludności. Jednakże fakt, iż w większości 
państw tego obszaru — tak z uwagi na poziom rozwoju gospodarczego, jak i poło‑
żenie (atrakcyjny klimat, bliskość Afryki, zaś w przypadku Grecji, Cypru, Słowenii 
mała odległość do Bliskiego Wschodu) — występuje duży, niemalejący i mający się 
utrzymać w przyszłości przyrost migracyjny, zmniejsza zainteresowanie problema‑
tyką zachęcania osób znajdujących się na przedpolu starości dłuższą aktywnością za‑
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wodową. Ewidentny wzrost zainteresowania aktywizacją osób starszych w ostatnich 
latach był wynikiem przede wszystkim analiz makroekonomicznych, wskazujących 
na niemożność sfinansowania w długim okresie świadczeń emerytalnych przy utrzy‑
maniu dotychczasowego poziomu uczestnictwa osób w wieku 50+ na rynku pracy.

Osoby te w analizowanych państwach dodatkowo są szczególnie traktowane przez 
prawo, akcentujące uprawnienia związane ze stażem pracy, co samoczynnie obniża 
gotowość pracodawców do zatrudniania starszych pracowników. Jednocześnie pro‑
wadzone w ramach naszego projektu analizy wskazują, że starsi pracownicy w ba‑
danej grupie państw relatywnie rzadko uczestniczą w szkoleniach, a zatem istnieje 
w ich przypadku wyższe prawdopodobieństwo posiadania przestarzałych i niedo‑
stosowanych do wymagań rynku kwalifikacji zawodowych.

Choć trudno analizowane w niniejszym opracowaniu kraje uznać za dobry przy‑
kład działań wobec osób starszych na rynku pracy, również w ich przypadku znaleźć 
można pojedyncze działania, na które warto zwrócić uwagę z myślą o możliwości 
ich wykorzystania w polskich warunkach. Myśląc zatem o tym, jak w polskich rea‑
liach utrzymać sprawiedliwość międzypokoleniową w obliczu starzenia się ludności, 
warto wykorzystywać cały zestaw środków stosowanych we współczesnej Europie. 
Ze względów kulturowych te stosowane w Europie Południowej są bez wątpienia ła‑
twiejsze do przeniesienia i implementacji w porównaniu do instrumentów wypraco‑
wanych w Europie Zachodniej, a zwłaszcza Północnej.
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Initiatives and activities to increase economic activity of older workers in the Southern Europe

Summary: Increase in life expectancy in the European societies and better health are reasons 
to expect longer period of economic activity and later withdrawal from the labour market. 
The articles presents activities and incentives undertaken in the Southern Europe countries 
(Cyprus, Italy, Slovenia, Spain) to enhance economic activity of the workers aged 50+. The 
paper presents preliminary results of the project “Equalizing labour market opportunities 
for workers aged 50+” commissioned by the Polish Ministry of Labour and Social Policy.
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Streszczenie: Wzrost odsetka osób starszych wymusza procesy dostosowaw‑
cze do zmieniających się tendencji demograficznych. Władze publiczne 
koncentrują się przede wszystkim na oddziaływaniu na karierę zawodo‑
wą, z uwagi zarówno na najwyższą efektywność takiego kroku, jak i na 
największe społeczne przyzwolenie na ingerencję w tę sferę życia spośród 
innych możliwych. W opracowaniu przedstawiono działania wdrażane 
w kilku krajach Europy Północnej (Szwecja, Dania) i Zachodniej (Holan‑
dia, Wielka Brytania, Niemcy i Francja) mające na celu wydłużenie ak‑
tywności zawodowej starszych pracowników.

Słowa kluczowe: osoby starsze na rynku pracy, starsi pracownicy, aktyw‑
ność zawodowa, starzenie się ludności, Dania, Francja, Holandia, Niemcy, 
Szwecja, Wielka Brytania

Wydłużanie okresu aktywności zawodowej staje się coraz bardziej 
uświadamianą sobie przez decydentów i przez społeczeństwa ko‑
niecznością, wynikającą zarówno z faktu coraz dłuższego trwa‑
nia życia, wzrostu odsetka osób starszych, jak i coraz późniejsze‑
go wchodzenia na rynek pracy kolejnych generacji młodych ludzi. 
Z uwagi na to, że ludzie niechętnie zmieniają swoje przyzwyczaje‑
nia, w tym i te dotyczące cultural age deadline (kulturowego zde‑
finiowanego wieku, w którym powinny wystąpić najważniejsze 
przejścia w ramach realizowanych karier), potrzebne są im: dobry 
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przykład, wsparcie, a niekiedy i przymus. Pomijając ten ostatni środek — przybie‑
rający przede wszystkim postać prawnych obowiązków lub wynikających z legisla‑
cji uprawnień — podejmowane przez władze działania mają charakter indykatyw‑
ny, zachęcający do wydłużenia kariery zawodowej poprzez wskazanie korzystnych 
zachowań, pozostawiający jednostce wybór (Szukalski 2012).

Celem niniejszego opracowania jest wskazanie, jak we współczesnej Europie 
wyglądają podejmowane przez publiczne władze działania na rzecz aktywizowa‑
nia zawodowego osób będących na przedpolu starości. W niniejszym opracowaniu 
skupiono się na kilku państwach Europy Północnej i Zachodniej — jako przykła‑
dy podejmowanych działań zostały poddane analizie Szwecja, Dania, Niderlandy, 
Wielka Brytania, Niemcy i Francja. Wybór analizowanych państw wynika zarówno 
z ich wielkości i znaczenia ekonomicznego, jak i uwzględnia odnotowywane sukce‑
sy w podtrzymywaniu aktywności zawodowej starszych pracowników. Każde z po‑
wyższych państw posiada swoją specyfikę — w mniejszym stopniu demograficzną, 
w większym zakresie w sferze wyposażenia instytucjonalnego, tj. sposobów myśle‑
nia o problemach społecznych i ich rozwiązywania.

Analizie poddano prowadzoną na szczeblu centralnym politykę rynku pracy, ba‑
zując zarówno na dokumentach źródłowych, dostępnych najczęściej w internecie, 
jak i na opracowaniach międzynarodowych instytucji (Eurofound, Międzynarodo‑
wa Organizacja Pracy). Prezentowana dalej analiza to wstępne rozeznanie, jednak‑
że już ten ogólny wgląd w podejmowane w badanych krajach inicjatywy wskazuje, 
że do problemu aktywizacji osób starszych na rynku pracy podejść można na wie‑
le sposobów. Pełne wyniki badania polityk wybranych państw UE podjętego w ra‑
mach projektu „Wyrównywanie szans na rynku pracy dla osób 50+”, zamówionego 
przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, realizowanego przez Centrum Roz‑
woju Zasobów Ludzkich i Uniwersytet Łódzki, znajdują się w innym opracowaniu 
(Kryńska, Szukalski 2013).

Szwecja

Szwecja charakteryzuje się najwyższą w UE‑27 aktywnością zawodową osób w wieku 
50−64 lata — w roku 2000 współczynnik aktywności zawodowej osób w tym wie‑
ku wynosił 76,1%, zaś w 2009 roku 78,6%. Jednocześnie poziom bezrobocia w tym 
wieku jest bardzo niski — w przywołanych latach wynosił odpowiednio 5,3% i 5%. 
Ta dobra sytuacja zawodowa osób w wieku okołoemerytalnym nie oznacza zaprze‑
stania działań w zakresie polityki aktywnego starzenia. W roku 1998 Parlamentar‑
na Komisja „Senior 2005” została poproszona przez rząd, aby spróbowała zbudować 
program, którego celem byłoby rozwinięcie długookresowej polityki wobec osób 
starszych. Komisja wypracowała propozycje odnoszące się do zapewnienia opieki 
zdrowotnej, opieki długookresowej nad osobami niepełnosprawnymi oraz zachęca‑
nia osób starszych do wydłużania kariery zawodowej (OECD 2003).

Jednakże w przypadku Szwecji coraz częściej odchodzi się od postrzegania osób 
w wieku 50+ jako osobnej kategorii pracowników — zgodnie z propozycjami Szwedz‑
kiej Federacji Pracodawców prowadzona polityka rynku pracy nie jest skoncentrowa‑
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na na szczególnych grupach (np. osobach starszych, kobietach, imigrantach), tylko 
na zapewnieniu różnorodności definiowanej w kategoriach wieku, płci, etniczności 
(Eurofound 2007). W efekcie nie są realizowane osobne programy, ukierunkowane 
na tę właśnie grupę wieku.

Jednym z przykładów owego nieuwzględniania wieku są działania podejmowane 
w ramach rehabilitacji zawodowej. W roku 2006 Urząd Pracy i Urząd Ubezpieczeń 
Społecznych podjęły inicjatywę „Rehabilitacja zawodowa poprzez współdziałanie”. 
Celem tego programu było wypracowanie takich sposobów rehabilitacji zawodowej, 
aby w ciągu 12 miesięcy od chwili rozpoczęcia rehabilitacji 40% osób mogło znaleźć 
pracę. Już w pierwszym roku działania programu osiągnięto wskaźnik 38%. Program 
operuje na trzech poziomach — krajowym, regionalnym i lokalnym, na każdym z nich 
łącząc doświadczenia osób odpowiedzialnych za ubezpieczenia społeczne i pośredni‑
ctwo pracy. Działania podejmowane w ramach tego programu obejmują dostarczanie 
informacji, porad z zakresu rynku pracy, sprawdzania możliwości znalezienia zatrud‑
nienia lub posiadania uprawnień do świadczeń społecznych, indywidualne planowa‑
nie kariery zawodowej, przygotowanie do pracy, dostosowanie stanowiska pracy do 
potrzeb danej osoby, usługi z zakresu doradztwa i wsparcia dostarczane już po pod‑
jęciu zatrudnienia, doradztwo dla pracodawców, dostęp do subsydiów wspierających 
zatrudnienie, ułatwienie dostępu do zatrudnienia w sektorze publicznym, doradztwo 
i pomoc w stosowaniu technologii wspomagających jednostkę (Eurofound b.d.).

Głównym instrumentem mającym na celu utrzymanie osób starszych na ryn‑
ku pracy są bodźce finansowe. Choć w ostatnich latach prawicowy rząd dokonał 
generalnie obniżenia podatków poprzez podniesienie wysokości kosztów uzyska‑
nia przychodu dla osób pracujących, największe korzyści odniosły z tego pracujące 
osoby w wieku 65 lat i więcej, w przypadku których odliczenia od podatku są naj‑
wyższe. Jednocześnie, szukając oszczędności w związku z kryzysem ekonomicznym, 
w 2009 r. dokonano skrócenia okresu wypłacania zasiłku dla bezrobotnych dla osób 
starszych — z 450 dni do 300 dni, tj. do takiej samej długości jak dla ogółu korzy‑
stających z tego świadczenia.

Szwedzki system prawa pracy zabezpiecza pracownika, który osiągnął wiek eme‑
rytalny, przed zwolnieniem do osiągnięcia wieku 67 lat. Później pracodawca może 
zwolnić pracownika bez uzasadnionego powodu. Przejście na emeryturę nie oznacza 
zaprzestania pracy zawodowej: szacuje się, że ok. 10% emerytów pracuje zawodowo, 
choć zazwyczaj w niepełnym wymiarze pracy.

Wysoki poziom aktywności zawodowej w Szwecji wynika po części ze struktury 
zatrudnienia. Wśród starszych mężczyzn występuje nadreprezentacja osób zatrud‑
nionych w dziale: „nauka, badania, nowe technologie”, zaś wśród kobiet w tym wie‑
ku większość zatrudniona jest w instytucjach sektora publicznego. Zwłaszcza w tym 
drugim przypadku zaznaczyć należy, że szwedzkie instytucje publiczne bardzo sil‑
nie wdrażają programy elastycznej pracy, dostosowanej do warunków zdrowotnych 
i rodzinnych osób starszych (Jochem 2011).

Podobnie jak w innych państwach skandynawskich, pierwszoplanowa rola w prze‑
dłużaniu aktywności zawodowej przypisywana jest kształceniu ustawicznemu. Znacz‑
ną rolę w kształceniu ustawicznym odgrywają związki zawodowe, głównie dzięki 
wysokiemu odsetkowi pracujących będących członkami związków (89% wszystkich 
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zatrudnionych). Związki zawodowe postrzegają kształcenie ustawiczne jako warunek 
wstępny, umożliwiający swoim członkom zaspokajanie w długim okresie potrzeb. 
W efekcie w ostatnich latach związki zawodowe realizowały wspólnie z rządem kil‑
ka programów, których głównym celem było podniesienie umiejętności i kwalifi‑
kacji osób starszych. Przykładowo, program „Życiowe kompetencje 50+” miał na 
celu wypracowanie nowych metod kształcenia, lepiej dostosowanych do potrzeb 
osób starszych. Z kolei program „Podnoszenie umiejętności”, finansowany w cało‑
ści ze środków państwowych, przeznaczony był dla pracowników sektora publicz‑
nego, przede wszystkim zawodowo zajmujących się opieką nad osobami starszymi 
(w większości pracownicy w wieku 45+) i miał na celu podniesienie umiejętności 
zawodowych, określenie braków kompetencji i ich uzupełnienie oraz podniesienie 
samooceny i statusu uczestników (Older workers… 2008).

Wcześniejsze przechodzenie na emeryturę nie jest możliwe przed osiągnięciem 
61 lat i łączy się z redukcją wysokości świadczenia emerytalnego. Jednakże ostatnie 
dziesięciolecie było okresem szybkiego wzrostu ważności zakładowych planów eme‑
rytalnych, dlatego też wysokość emerytury wypłacanej ze środków publicznych sta‑
nowi coraz mniejszą część wartości dochodów uzyskiwanych na emeryturze. Była to 
swoista reakcja ochronna przedsiębiorców na podwyższenie w 2001 roku wieku, do 
którego nie można odesłać pracownika na emeryturę bez jego zgody z 65 na 67 lat. 
Wspomniane wcześniejsze przejście na emeryturę możliwe jest wyłącznie w przy‑
padku problemów zdrowotnych.

Dania

Dania odznacza się wysoką aktywnością zawodową osób w  wieku 50−64  lata 
— w roku 2000 współczynnik aktywności zawodowej osób w tym wieku wynosił 
67,9%, zaś w roku 2009 69,8%. Jednocześnie poziom bezrobocia w tym wieku był bar‑
dzo niski — w przywołanych latach wynosił 3,8% i 4,7%. Podkreślić jednak należy, że 
poprawa omawianych wskaźników miała miejsce przede wszystkim dzięki szybkiemu 
rozwojowi ekonomicznemu kraju, rozpoczętemu w drugiej połowie lat 1990. Skutkiem 
tego również w ostatniej dekadzie aktywność zawodowa w Danii była bardzo wysoka, 
zaś stopa bezrobocia bardzo niska (np. w styczniu 2008 najniższa na świecie). W tym 
kontekście także sytuacja osób starszych jest dobra, a co więcej — ulega dalszej popra‑
wie (Norstrand 2010). W efekcie, w publicznym dyskursie, kiedy mowa o polityce wobec 
starszych pracowników, mowa najczęściej o osobach mających przynajmniej 60 lat.

Duńska polityka rynku pracy definiowana jest za pomocą odwołania do terminu 
flexicurity, który oznacza w tym przypadku połączenie elastyczności, bezpieczeń‑
stwa i aktywnej polityki rynku pracy. Cechy te odnoszą się również do polityki wo‑
bec osób starszych na rynku pracy.

Dania nie posiada wydzielonego, zintegrowanego, ukierunkowanego na osoby 
w starszym wieku programu, mającego na celu ułatwienie im pobytu na rynku pra‑
cy. Prowadzone są jedynie w tym względzie pojedyncze działania, skupione przede 
wszystkim w sferze medycyny pracy i rehabilitacji czy w zakresie subwencji dla pra‑
codawców zatrudniających osoby w wieku 55+.
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Jak zaznaczają Duńczycy, wysoka aktywność zawodowa osób starszych jest wy‑
nikiem wysokich inwestycji w szkolenia pracowników, zgodnie ze stwierdzeniem, że 
obecnie wiedza i kompetencje szybko stają się przestarzałe. Duża część tych szkoleń 
odbywa się w miejscu pracy i współfinansowana jest ze środków publicznych i pry‑
watnych. Zapoczątkowana w 2006 r. Narodowa Strategia Globalizacji, wdrażana 
w latach 2007−2012, zapewnia każdemu prawo do kształcenia przez całe życie, zaś 
jednym z jej elementów jest System Praktyk Zawodowych dla Dorosłych, we wdra‑
żanie którego zaangażowana jest mocno LO (Duńska Konfederacja Związków Zawo‑
dowych). Działania w ramach tego ostatniego programu ukierunkowane są przede 
wszystkim na maksymalizację umiejętności zawodowych u osób starszych, dostar‑
czanie możliwości dalszego kształcenia się oraz oddziaływanie na motywację do jak 
najpóźniejszego opuszczania rynku pracy.

Duńskie Ministerstwo Zatrudnienia poprzez podległy mu Zarząd Środowiska 
Pracy (Working Environment Authorities) silnie oddziałuje na zapewnienie bezpie‑
czeństwa w miejscu pracy (w tym dostosowanie miejsc pracy do wymagań zdrowot‑
nych i fizjologicznych osób starszych), jednocześnie w ostatnich latach duży nacisk 
kładziony jest na wynikające z długotrwałego zatrudnienia zaburzenia psychiczne, 
bazuje się na badaniach wskazujących, że 3 spośród 8 Duńczyków przechodzących 
na rentę z powodu depresji jako powód tej przypadłości podaje długotrwały stres 
w miejscu pracy (Norstrand 2010).

W ostatnim dziesięcioleciu władze zachęcają duńskie firmy do wdrażania zarzą‑
dzania różnorodnością — na bazie wieku, płci, etniczności, aczkolwiek pierwsza 
firma w tym kraju rozpoczęła takie działania dopiero w 2002 r. Innym przykładem 

„miękkiego” oddziaływania jest przeprowadzona w 2009 r. kampania społeczna „Ta‑
lenty seniorów”, promująca dłuższą aktywność zawodową.

Specyfiką duńskiej polityki w sferze oddziaływania na sytuację osób starszych na 
rynku pracy jest przede wszystkim próba ścisłego łączenia różnorodnych partnerów 
społecznych, pobudzania samoorganizacji osób starszych, pomoc konsultacyjna poten‑
cjalnym pracodawcom — zwłaszcza tym publicznym — w doborze osób starszych.

Instrumentem zachęcającym — czy raczej zmuszającym — do wydłużenia ka‑
riery zawodowej są również zmiany systemu emerytalnego. Cechą duńskiego syste‑
mu emerytalnego jest jego przewidywalność. Choć rozpoczęto podwyższanie wieku 
przechodzenia na emeryturę do 67 lat, nie będzie to oddziaływać na możliwość do‑
browolnego, wczesnego przejścia na emeryturę aż do roku 2019 (w latach 2019−2022 
nastąpi powolne podwyższanie tego wieku z 60 na 62 lata), zaś w przypadku ogólne‑
go systemu — do roku 2024 („dojście” do nowego wieku następować będzie w latach 
2024−2027). Jednocześnie wdrażane reformy mają zapewnić wprowadzenie — oprócz 
dotychczasowej emerytury, tj. uniwersalnej, przyznawanej wszystkim mieszkańcom 
kraju, finansowanej z podatków, jednakowej dla wszystkich (flat rate pension) — eme‑
rytury dodatkowej, na bazie systemu kapitałowego, w przypadku której wysokość 
świadczenia wynikać będzie z wysokości odprowadzonych w czasie kariery zawo‑
dowej składek (Ougaard, Hede 2007).

Zmianą oddziałującą na podwyższenie chęci pracodawców do zatrzymania star‑
szych pracowników jest wprowadzona w 2011 r. konieczność uwzględnienia wyroku 
Europejskiego Sądu Sprawiedliwości z 12 listopada 2010, uznającego konieczność wy‑
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płacania odprawy (redundancy pay) zwalnianym osobom w wieku uprawniającym 
do uzyskania świadczenia emerytalnego, które nie chciały dobrowolnie przejść na 
emeryturę (Annual LO‑report… 2010).

Niderlandy

Niderlandy charakteryzują się szybko rosnącą w ostatnim dziesięcioleciu aktywnością 
zawodową osób w wieku 50−64 lata — w roku 2000 współczynnik aktywności zawo‑
dowej w tym wieku wynosił 53,1%, zaś w roku 2009 66,5%. Jednocześnie poziom bezro‑
bocia w tym wieku był bardzo niski — w przywołanych latach wynosił 2,1% i 2,8%.

Warto podkreślić, że te bardzo korzystne tendencje są obserwowane dopiero w ostat‑
nim dziesięcioleciu. Jeszcze w latach dziewięćdziesiątych XX wieku Niderlandy odzna‑
czały się relatywnie niskim wiekiem przechodzenia na emeryturę. Nie dziwi zatem, że 
w roku 2002 Minister Spraw Społecznych i Zatrudnienia powołał Zespół Roboczy ds. 
Starszych Osób i Zatrudnienia, którego celem było zaproponowanie zmian w zakre‑
sie oddziaływania na moment osiągania trwałej dezaktywizacji zawodowej. W efek‑
cie rozpoczęto program reform instytucjonalnych, w dużym stopniu bazujących na 
reformie systemu emerytalnego i okołoemerytalnego (świadczenia przedemerytalne). 
Dyskutując na temat potrzebnych reform, rząd holenderski odwoływał się wprost do 
koncepcji aktywnego starzenia się (Eurofound 2007a). W efekcie coraz częściej przy 
projektowaniu rozwiązań polityki rynku pracy odchodzi się od uwzględniania wie‑
ku, jako czynnika bezpośrednio mającego wpływ, na rzecz uwzględniania fazy cyklu 
życia, jako czynnika niestygmatyzującego jednostki w przeciwieństwie do wieku.

W 2005 r. zmieniony został system finansowania świadczeń przedemerytalnych 
i wcześniejszych emerytur. Obecnie nie można już wprowadzać takich uprawnień 
dla pracowników w ramach zakładowych porozumień między pracownikami i pra‑
codawcą, wiążących wszystkich pracowników. Zamiast tego wprowadzono system 
indywidualnego oszczędzania — pracownik może wybrać opcję skorzystania z prze‑
kazania 12% swego rocznego dochodu (kwota ta jest odpisywana od dochodu pod‑
legającego opodatkowaniu) na indywidualny fundusz, którego łączna wartość nie 
może przekroczyć 210% rocznego wynagrodzenia. Środki zgromadzone na tym fun‑
duszu służyć mają na sfinansowanie czasowego zawieszenia aktywności zawodowej 
lub czasowego wykonywania pracy w niepełnym wymiarze. Upór związków zawo‑
dowych sprawił, że dozwolono, aby środki te mogły być przeznaczone na pokrycie 
kosztów życia pomiędzy chwilą zaprzestania kariery zawodowej a chwilą osiągnię‑
cia wieku emerytalnego, a zatem w praktyce przejęło to rolę świadczeń przedemery‑
talnych (Eurofound 2007a). Jednocześnie zniesiono ulgi podatkowe, jakie wcześniej 
miały osoby pobierające świadczenia przedemerytalne i wcześniejsze emerytury.

Przy okazji wdrażania pakietu antykryzysowego w 2008 r. rząd niderlandzki podkre‑
ślił ważność podniesienia wieku emerytalnego do 67 lat. Niemniej z góry założono, że 
najlepszym, zarówno z punktu widzenia krótkiego, jak i długiego okresu, rozwiązaniem 
jest następujące rozwiązanie: „więcej pracujących ludzi, więcej przepracowanych godzin, 
późniejsze przechodzenie na emeryturę”. W przypadku osób starszych w roku 2009 
wdrożono kilka rozwiązań mających umożliwić im dłuższą aktywność zawodową:
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 — Pracodawca za nowo zatrudnioną osobę w wieku 50+ otrzymuje, warte 6500 euro, 
zwolnienie ze składki na ubezpieczenie od bezrobocia i ubezpieczenie od niepeł‑
nosprawności;

 — Pracodawca, który zatrzymuje zatrudnionego u siebie pracownika w wieku 62+, 
otrzymuje przez trzy lata, warte 2750 euro rocznie, obniżenie składek na ubez‑
pieczenie społeczne, zaś od roku 2013 jest to 6500 euro;

 — Osoby, które pracują, mając przynajmniej lat 62, uzyskują prawo do odpisu od 
podstawy podatku dochodowego kwoty w wysokości zależnej od ich wieku i do‑
chodu, jednak nie przekraczającej 4591 euro rocznie. Zwolnienie to mogą wyko‑
rzystywać również osoby pracujące po osiągnięciu wieku emerytalnego;

 — Pracujący w wieku 65+ mogą wnioskować o zawieszenie państwowej emerytu‑
ry — aczkolwiek na okres nie dłuższy niż 5 lat. Po upływie tego czasu otrzyma‑
na przez nich emerytura będzie odpowiednio wyższa. Jednocześnie pracujący 
w wieku 65+ mogą starać się o uzyskanie emerytury częściowej, proporcjonalnie 
do swego czasu pracy.
W tym samym czasie zmieniono również podejście do bezrobotnych w starszym 

wieku, wprowadzając obowiązek aktywnego poszukiwania pracy (wcześniej osiąg‑
nięcie 57 lat zwalniało z takiego obowiązku) oraz skracając okres wypłacania zasił‑
ku dla bezrobotnych (Bosselaar, Hillers 2007).

W pracach wspomnianego wcześniej Zespołu Roboczego ds. Starszych Osób i Za‑
trudnienia silnie akcentowane były wątki konieczności podjęcia działań antydyskry‑
minacyjnych oraz upowszechniania wśród pracodawców świadomości problemów 
związanych z wiekiem pracowników. W celu zabezpieczenia przed praktykami dys‑
kryminacyjnymi ze względu na wiek w 2004 r. wdrożono ustawę o równym trak‑
towaniu, zakazującą takowych praktyk, w tym i na rynku pracy. Ustawa zakazuje 
w sferze pracy i warunków pracy jakiegokolwiek różnicowania ze względu na wiek, 
o ile takie zróżnicowanie nie jest „obiektywnie uzasadnione”. Z kolei w przypadku 
podnoszenia świadomości pracodawców najważniejszą rolę odgrywa zarządzanie 
różnorodnością, aczkolwiek niekiedy znaleźć można opinie, że takie podejście nie 
zawsze pozwala w pełni rozpoznać specyficzne wymagania, jakie mają starsi wie‑
kiem pracownicy (Eurofound 2007a).

Innym wątkiem, jaki pojawił się w pracach powyższego Zespołu Roboczego, był 
rozwój kształcenia ustawicznego. Stosowana jest generalna zasada, że za kształce‑
nie osób mających przynajmniej 30 lat wspólnie płacą „społeczni partnerzy” oraz 
ta jednostka, co oznacza, że oczekiwane jest współpłacenie przez uczestniczących 
w szkoleniach, kursach, itp. — z wyjątkiem osób niemających wyjściowych kwali‑
fikacji. System ten działa, pomimo decentralizacji odpowiedzialności publicznej za 
organizację i finansowanie, oznaczającej przekazanie jej na poziom lokalny, oraz pry‑
watyzacji instytucji szkoleniowych. Dzieje się tak w dużym stopniu przez wykorzy‑
stywanie „dobrych praktyk” funkcjonujących w krajach skandynawskich, które od 
początku stały się wzorem do naśladowania (Hake 2010). W efekcie zgodnie z prze‑
prowadzonymi w UE badaniami stopnia zaawansowania kształcenia ustawicznego, 
Niderlandy znajdowały się w grupie czterech państw o najlepszych syntetycznych 
wynikach, wyprzedzała je jedynie Dania i Szwecja (2100 The ELLI Index… 2010).
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Wielka Brytania

Wielka Brytania odznacza się wysoką aktywnością zawodową osób w  wieku 
50−64 lata — w roku 2000 współczynnik aktywności zawodowej w tym wieku wy‑
nosił 63,3%, zaś w roku 2009 68,2%. Jednocześnie poziom bezrobocia w tym wieku 
był bardzo niski — w przywołanych latach wynosił 4,4% i 4,6%.

W ostatnich latach jednym z najważniejszych celów brytyjskiej polityki rynku 
pracy stało się podniesienie aktywności zawodowej osób starszych. Jest to wpisane 
obecnie jako jeden z głównych celów realizowanej strategii Welfare to Work. Program 
ten, realizowany od 1997 r., zasadza się na przekonaniu, że gdy dostarcza się środków 
utrzymania osobom nieaktywnym zawodowo, poziom bierności zawodowej będzie 
wysoki. A zatem powinno się ludziom płacić za bycie aktywnymi — zarówno wtedy, 
gdy pracują, jak i gdy podnoszą swe kwalifikacje i umiejętności zawodowe. General‑
nie instrumentami używanymi do realizacji tego celu są: usługi pośrednictwa pracy, 
kształcenie i treningi, subsydiowane zatrudnienia grup uchodzących za znajdujące 
się w szczególnej sytuacji, pomoc w zdobyciu pierwszej pracy. Program ten był po‑
czątkowo ukierunkowany tylko na osoby młode, zaś następnie rozszerzany na ko‑
lejne grupy wieku lub inne docelowe grupy polityki społecznej, w tym od 2003 na 
osoby 50+. Osoby starsze znajdują się w ramach tego programu na dalszym tle, zaś 
zdecydowanie ważniejszym niż wiek czynnikiem jest niezdolność do wykonywania 
pracy z uwagi na długotrwałe problemy zdrowotne (Daguerre 2010).

Działania podejmowane przez brytyjski rząd w ramach Welfare to Work przy‑
bierają postać programu New Deal 50 Plus (Nowy Ład 50 Plus), który jest przezna‑
czony dla osób w wieku 50 lat i więcej, które w chwili przystąpienia do programu 
nie pracowały, lecz od przynajmniej 6 miesięcy otrzymywały: a) zasiłek dla po‑
szukujących pracy, b) zasiłek dochodowy, c) zasiłek dla niezdolnych do pracy, d) 
zasiłek dla niepełnosprawnych. Osoby uczestniczące w tym rządowym programie 
uzyskują dostęp do zindywidualizowanego poradnictwa centrów pośrednictwa 
pracy oraz możliwość odliczenia większej kwoty kosztów uzyskania przychodu, 
zmniejszając swój podatek dochodowy (uzyskuje się tym samym gwarantowany 
dochód z pracy w wysokości 9300 GBP w pierwszym roku pracy), grant na trening 
zawodowy po rozpoczęciu pracy (do 1500 GBP, z czego 1200 GBP może być prze‑
znaczone na uaktualnienie posiadanych umiejętności, zaś 300 GBP na nabycie no‑
wych umiejętności). Grant na trening zawodowy może być wykorzystany w ciągu 
2 lat po rozpoczęciu pracy. Podwyższony koszt uzyskania przychodu przysługuje 
również tym, którzy pracują w niepełnym wymiarze pracy, o ile pracują przynaj‑
mniej 16 godz. tygodniowo — wówczas tygodniowo przysługuje im koszt uzyska‑
nia przychodu w wysokości 40 GBP. Powyższa pomoc przysługuje również osobom 
samozatrudniającym się. Uczestnictwo w tym programie jest w pełni dobrowol‑
ne — w przeciwieństwie do programów skierowanych do młodzieży. Podjęte dzia‑
łania przyczyniły się do znacznego ułatwienia powrotu do pracy osób 50+. Jednak 
programowi New Deal 50 Plus zarzuca się, że znacząca część — aczkolwiek mniej‑
szość — jego klientów znalazła pracę nisko płatną i wymagającą niskich kwalifi‑
kacji. Do jego ubocznych sukcesów zaliczany jest natomiast wzrost samozaufania 
jego klientów (Eurofound 2007b).
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Program New Deal 50 Plus był z biegiem czasu rozwijany, dodawano do niego co‑
raz bardziej zindywidualizowane elementy, zwłaszcza związane z doradztwem zawo‑
dowym, praktykami zawodowymi, szkoleniami i doradztwem dla pracodawców.

Powyższy program wpisuje się w pełni w strategię podwyższania zatrudnialności 
poprzez podwyższanie poziomu kwalifikacji. Zaznaczyć jednak trzeba, że brytyjska 
strategia podwyższania umiejętności i kwalifikacji, wdrożona w 2007 r., nie wymie‑
nia osób 50+ jako szczególnej kategorii, traktując je jak każdą inną dorosłą (25+), lecz 
jednocześnie zapewniając każdemu obywatelowi prawo do uzyskania publicznego 
wsparcia w celu osiągnięcia podstawowego poziomu umiejętności potrzebnych na 
rynku pracy (Department for Innovation… 2007).

Jednakże administracja rządowa traktuje zachęcanie do dłuższej kariery zawo‑
dowej jako jeden z kilku najważniejszych celów w sferze rynku pracy. W tym celu 
stosowane są przede wszystkim następujące narzędzia:
1) Finansowe bodźce mające zachęcić do wykonywania pracy, w tym również po 

osiągnięciu ustawowego wieku emerytalnego;
2) Specjalistyczne usługi ułatwiające powrót do pracy osobom starszym;
3) Inicjatywy ukierunkowane na wspomaganie pracodawców w zakresie zatrudnie‑

nia seniorów i oferowania im elastycznych form pracy;
4) Prawna ochrona osób starszych przed dyskryminacją ze względu na wiek 

(w roku 2006 wdrożono przepisy rozszerzające rozumienie dyskryminacji ze 
względu na wiek w zatrudnieniu i szkoleniach (Eurofound 2007b)).
Szczególna rola przypisywana jest ostatnio aktywności zawodowej osób, które 

osiągnęły już wiek emerytalny. Wdrażane zmiany ustawodawstwa mają na celu zachę‑
canie ich do jak najdłuższego pozostawania na rynku pracy. Ponieważ stopa zastąpie‑
nia dochodów z pracy emeryturą jest w Wielkiej Brytanii relatywnie niska, wychodzi 
się z założenia, że to czynniki zewnętrzne — najczęściej pracodawcy — utrudniają 
dalszą pracę. W 2011 roku wprowadzono dwa działania związane z ograniczeniem 
możliwości wysyłania przez pracodawcę swych pracowników na emeryturę:
1) Od 6 kwietnia pracodawcy nie mogą już wysyłać powiadomień o wysłaniu pra‑

cownika na emeryturę, uzasadniając swoją decyzję osiągnięciem przez pracow‑
nika wieku emerytalnego (65 lat) — do tej pory można tak było czynić przynaj‑
mniej 14 dni przed odesłaniem pracownika na emeryturę;

2) Od 1 października pracodawcy nie będą mogli przymusowo wysyłać swych pra‑
cowników po osiągnięciu przez nich wieku emerytalnego, o ile emerytura nie jest 
obiektywnie uzasadniona szczególnymi względami.
W latach 2005−2010 podjęto w ramach systemu emerytalnego działania mające 

na celu zrównanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn oraz jego podniesienie. 
W efekcie od roku 2010 podnoszony jest etapami wiek emerytalny kobiet z 60 lat do 
65 lat w listopadzie 2018. Pomiędzy grudniem 2018 a kwietniem 2020 wiek emerytalny 
kobiet i mężczyzn zostanie podniesiony do 66 lat. Jednocześnie rząd brytyjski już dziś 
zastanawia się nad harmonogramem podnoszenia wieku emerytalnego do 68 lat.

Dodatkowo podejmowane są działania w sferze opieki zdrowotnej, które choć 
nie są ukierunkowane explicite na osoby 50+, do nich się odnoszą. Do tych działań 
należą wdrażane instrumenty zachęcające pracodawców do lepszego dostosowy‑
wania stanowisk pracy do potrzeb i możliwości pojedynczych pracowników, dalszy 
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rozwój rehabilitacji medycznej. Należy do nich również wprowadzenie Narodowej 
Strategii Chorób Psychicznych i Zatrudnienia jako odpowiedzi na wzrost różnych 
problemów psychicznych, związanych choćby z długotrwałym stresem związanym 
z pracą zawodową (Improving health… 2008).

Niemcy

W okresie powojennym Niemcy były jednym z europejskich pionierów w zakresie 
łączenia bezpieczeństwa pracy i jej elastyczności. Jednakże dopiero wprowadzana 
w ostatnich latach liberalizacja rynku pracy (kojarzona przede wszystkim z refor‑
mami Hartza) doprowadziła do zmniejszenia liczby bezrobotnych o 1,4 mln osób 
pomiędzy 2005 a 2010 rokiem. W tym samym czasie odsetek starszych pracowników 
aktywnych zawodowo (55−64 lata) wzrósł o 15 pkt proc., do 54%. Główną przyczy‑
ną takiego stanu rzeczy było odejście władz federalnych od promowania wczesnego 
przechodzenia na emeryturę jako rozwiązania problemów na rynku pracy i przeno‑
szenie kosztów takiego wczesnego wychodzenia na barki firm i pracowników (Schnei‑
der, Zimmermann 2010). Zmieniła się również polityka wobec bezrobotnych osób 
starszych — w 2006 r. skrócona została długość okresu, przez który wypłacany jest 
zasiłek dla bezrobotnych — dla osób mających przynajmniej 45 lat z 18−32 miesię‑
cy (im wyższy wiek bezrobotnego, tym dłużej mógł pobierać zasiłek) do 12 miesięcy 
dla osób do 54 lat i 18 miesięcy dla starszych. Choć w 2008 r. okres ten wydłużono 
dla osób 50+ do 24 miesięcy, wciąż jest on krótszy, niż miało to miejsce do lutego 
2006 r. Jednocześnie w roku 2006 zlikwidowano możliwość korzystania ze zwolnie‑
nia od podatku odprawy w wysokości 11 tys. euro (Dlugosz, Stephan, Wilke 2010).

Co więcej, od 1 stycznia 2008 r. wprowadzono dla bezrobotnych w wieku 50+ 
„certyfikaty integracji”, gwarantujące pracodawcom zatrudniającym takich bezro‑
botnych refundację 30−50% wynagrodzenia przez pierwszych 12 miesięcy (Federal 
Ministry… 2010).

Wspomniane działania współwystępują z realizowanym od 2005 r. przez rząd fe‑
deralny programem „Perspective 50plus” — Regionalnym Paktem Zatrudnienia na 
Rzecz Starszych Długotrwale Bezrobotnych Osób. W programie tym, w fazie dru‑
giej w latach 2008−2010, 438 regionalnych i lokalnych centrów zatrudnienia podjęło 
działania mające na celu pomoc osobom w wieku 50+ o niskich i średnich kompe‑
tencjach w znalezieniu pracy i reintegracji społecznej. Od 1 stycznia 2011 rozpoczę‑
ła się faza trzecia, w której uczestniczy 421 centrów, zaś na sam rok 2011 zakłada się 
aktywizowanie 200 tys. starszych, długotrwale bezrobotnych, z tego 65 tys. ma zo‑
stać włączonych w rynek pracy. Podejmowane działania mają wieloraki charakter: 
od budowania lokalnych i regionalnych strategii wspierania starszych bezrobotnych, 
przez treningi, szkolenia, staże, subsydia dla przedsiębiorstw aż do kampanii spo‑
łecznych oddziałujących na świadomość i skłonność pracodawców do zatrudniania 
seniorów. Ideą tych działań jest maksymalne dostosowanie prowadzonych działań 
do sytuacji na lokalnym/regionalnym rynku pracy, a tym samym znalezienie najbar‑
dziej efektywnych działań w danym środowisku z uwzględnieniem specyfiki grupy, 
na rzecz której podejmowane są działania.
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Ważnym elementem niemieckiego systemu wspierania starszych pracowników 
jest system prewencji i rehabilitacji zdrowotnej i zawodowej (Federal Ministry of 
Labour… 2010). W skład tego systemu wchodzą bodźce skłaniające do przeprowa‑
dzania badań okresowych przez pracowników po 35. roku życia, w tym corocznych 
badań przesiewowych, ukierunkowanych na raka (dotyczy to również mężczyzn 
w wieku 45+). Zgodnie z niemieckim Kodeksem Socjalnym każdy pracodawca zo‑
bowiązany jest do wprowadzenia zarządzania firmą, integrującego wszystkie pracu‑
jące tam osoby, niezależnie od ich zdrowia, tzn. musi zapewnić asystę i wsparcie dla 
osób z problemami zdrowotnymi po to, aby „utrzymać, wzmocnić, wygenerować lub 
przywrócić zdolność do zarobkowania osób niepełnosprawnych lub osób dotknię‑
tych ryzykiem stania się niepełnosprawnymi, uwzględniając ich możliwości w tym 
względzie” (tamże: 44). Publiczny system wspierania osób niepełnosprawnych, jak 
i ich pracodawców, jest bardzo rozbudowany, obejmuje doradztwo zawodowe, szko‑
lenia, zasiłki itp. Co więcej, pracodawcy zatrudniający co najmniej 20 osób muszą 
zatrudniać wśród pracowników przynajmniej 5% osób niepełnosprawnych (choć np. 
w 2007 r. 30% pracodawców nie spełniało tego wymagania).

W ostatnich miesiącach roku 2010 Ministerstwo Pracy Niemiec zaczęło silnie 
promować rozpoczęcie procesu podwyższania od roku 2012 wieku emerytalnego 
z 65 na 67 lat (Labour Ministry… 2010), twierdząc, że jest to proces nieunikniony.

Wszystkie powyższe działania wpisują się w ramy „Inicjatywy 50 Plus”, opraco‑
wanej w roku 2006 koncepcyjnej ramy przeciwdziałania niekorzystnym zmianom 
demograficznym za pomocą oddziaływania na poziom aktywności zawodowej i na 
szanse znalezienia pracy przez osoby mające ukończone 50 lat (Bundesministerium 
fuer Arbeit… 2006). W chwili powstania Inicjatywa ta odwoływała się do Strategii 
Lizbońskiej, zaś obecnie jest samoistną inicjatywą rządu federalnego, której flago‑
wym okrętem jest program „Prospective 50 plus”.

Francja

Świadomość zachodzących zmian demograficznych i kosztów finansowych zwią‑
zanych z utrzymaniem specyficznego dla Francji niskiego wieku przechodzenia na 
emeryturę (60 lat dla obu płci) pociągnęły za sobą powstanie w 2005 r. „Narodowego 
Planu Akcji na rzecz Zatrudnienia Seniorów na lata 2006−2010”. Plan ten charakte‑
ryzował się czterema celami odnoszącymi się do osób w wieku 50+:
1) oddziaływanie na „społeczno‑kulturowe reprezentacje”1 — chodziło przede 

wszystkim o wskazanie opinii publicznej atutów osób starszych, a w przypadku 
pracodawców na konieczność zarządzania wiekiem;

1 Termin „społeczne reprezentacje” wykorzystywany jest we francuskiej psychologii społecznej na 
określenie systemu wartości, idei i wzorów aktywności w jakimś obszarze. Termin umożliwia podwój‑
ne spojrzenie na to zagadnienie, z jednej strony z punktu widzenia jednostki posiadającej drogowskaz 
wskazujący akceptowany społecznie kierunek myślenia i działania, z drugiej zaś z punktu widzenia 
zbiorowości oznacza swoisty kod ułatwiający dokonanie opisu czy oceny lub umożliwiający budowa‑
nie oczekiwań (Kondratowitz von 2003).
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2) uprzywilejowanie pozostawania przez seniorów na rynku pracy — w tym przy‑
padku podejmowane działania odnosiły się do szkoleń osób 50+, w tym i opra‑
cowania nowych metod kształcenia zawodowego, uwzględniającego specyfikę 
tej grupy wieku, upowszechniania praktyki projektowania drugiej części karie‑
ry zawodowej i wykonywania bilansu kompetencji, upowszechnianie praktyki 
uwzględniania przyszłości zarządzania zatrudnieniem i kompetencjami w małych 
i średnich przedsiębiorstwach, ułatwienie wydatkowania środków zakładowego 
Funduszu Poprawy Warunków Pracy i środków rządowej Agencji ds. Poprawy 
Warunków Pracy na finansowanie kosztów zarządzania wiekiem;

3) ułatwianie powrotu do zatrudnienia seniorom — zwiększenie oferty instytucji 
pośrednictwa pracy dla osób 50+, zwłaszcza w kwestii podnoszenia kwalifikacji 
zawodowych, zmniejszenie skali dyskryminacji ze względu na wiek przy rekru‑
tacji, likwidacja obowiązku zawierania umów na czas nieokreślony w przypad‑
ku zatrudniania pracowników mających ukończone 57 lat, zachęcanie seniorów 
do samozatrudniania się, wspieranie nowych form zatrudniania, odejście od po‑
datku Delalande’a;

4) zarządzanie końcem kariery zawodowej — promowanie praktyki tutoringu, stop‑
niowego wychodzenia z rynku pracy, pracy w niepełnym wymiarze pracy przez 
osoby mające prawo do pełnej emerytury (przez tzw. emerytury progresyw‑
ne — zob. dalej), zwiększanie możliwości łączenia wynagrodzenia z emeryturą 
dla osób o niskich dochodach.
Specyfika polityki wobec starszych osób na francuskim rynku pracy wynika 

przede wszystkim z bardzo niskiego wieku uzyskania uprawnień emerytalnych, wy‑
noszącego 60 lat. Dlatego bardzo ważnym elementem polityki wobec osób 50+ jest 
oddziaływanie na wiek dezaktywizacji zawodowej. Wprowadzone w 2007 r. zmiany 
prawne nie dopuszczają uznania osiągnięcia wieku emerytalnego za wystarczający 
powód rozwiązania umowy o pracę. Jednak zarówno pracodawca, jak i pracobiorca 
mogą podjąć taką inicjatywę — pierwszy może wysłać pracownika na emeryturę, 
drugi może odejść na emeryturę. Oba rozwiązania mają różne konsekwencje, przede 
wszystkim w zakresie wysokości odprawy. Jednocześnie w roku 2006 wprowadzono 
możliwość pobierania tzw. emerytury progresywnej, tj. w przypadku osób mających 
przynajmniej 60 lat łączenia dochodów z pracy w niepełnym wymiarze czasu pra‑
cy z częścią emerytury, zaś jednocześnie przy obliczaniu ostatecznej emerytury po 
wycofaniu się z rynku pracy brany jest pod uwagę wydłużający się staż pracy. Rów‑
nocześnie wprowadzane dwukrotnie próby podwyższenia wieku skończyły się nie‑
powodzeniem, wskutek masowych publicznych demonstracji.

Specyfika francuskiej polityki wobec osób 50+ na rynku pracy polega przede 
wszystkim na bardzo silnym podkreślaniu społeczno‑kulturowego kontekstu ak‑
tywności zawodowej osób starszych. Dlatego też ważnym elementem tej polityki 
wobec osób starszych na rynku pracy jest upowszechnianie wśród pracobiorców 
świadomości konieczności zarządzania wiekiem i uwzględniania tego zagadnie‑
nia. Polityka ta prowadzi do wzrostu wśród średnich (co najmniej 20 zatrudnio‑
nych) i dużych firm świadomości tej tematyki, choć nadal deklaracje odnośnie do 
obaw o utratę cennej wiedzy i kompetencji wraz z odchodzeniem osób starszych 
na emeryturę są wśród pracodawców silnie zróżnicowane w zależności od działu 
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gospodarki — im wyższych kwalifikacji wymaga dany dział, tym większe obawy 
przedsiębiorców i — jak można się domyślać — większa gotowość do utrzymania 
pracownika (DARES 2010).

Podsumowanie

Prezentowane w niniejszym opracowaniu metody oddziaływania na aktywność 
zawodową osób znajdujących się na przedpolu starości wskazują na różnorodność 
stosowanych podejść, a przede wszystkim na odmienny kontekst kulturowy, in‑
stytucjonalny, ekonomiczny i polityczny, w jakim owe metody są przygotowywane. 
W grupie omówionych państw wyraźnie wyróżniają się kraje skandynawskie — Da‑
nia i Szwecja — w przypadku których podstawową dystynkcją jest ukierunkowanie 
się na osoby nie około 50.−55. roku życia, lecz przede wszystkim na osoby kończące 
szóstą dekadę życia lub te rozpoczynające siódme dziesięciolecie życia.

Z innych względów warto zwrócić uwagę na działania podejmowane we Francji 
i Wielkiej Brytanii, które z kolei przyciągają zainteresowanie wskutek komplekso‑
wości podejmowanych akcji. Owa kompleksowość i systematyczność są równocześ‑
nie świadectwem dużego znaczenia przypisywanego działaniom podejmowanym 
przez decydentów.

Analizując przedstawione w niniejszym opracowaniu rozwiązania, zaznaczyć na‑
leży wagę przypisaną kształceniu ustawicznemu oraz zrozumienie dla konieczno‑
ści kształtowania świadomości pracodawców zatrudniania starszych pracowników. 
Warte uwagi są również coraz śmielej wprowadzane w Europie próby stosowania 
materialnych zachęt dla pracodawców zatrudniających osoby w wieku przedeme‑
rytalnym. Choć wydawać by się mogło, że to zbyt kosztowne rozwiązanie dla bu‑
dżetów publicznych, obniżka np. składki na ubezpieczenie społeczne jest bez wąt‑
pienia tańszym rozwiązaniem niż wypłacanie przedwczesnemu emerytowi całego 
świadczenia emerytalnego.

Różnorodność stosowanych form oddziaływania na aktywność zawodową i zatrud‑
nialność osób w wieku 50 lat i więcej wynika przede wszystkim z braku jednej sku‑
tecznej recepty. Przedstawione w niniejszym opracowaniu rozwiązania winny zatem 
stanowić bazę pomysłów, które mogą zostać zastosowane i w Polsce, z uwzględnieniem 
zarówno kontekstu kulturalno‑instytucjonalnego, jak i możliwości finansowych.
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Initiatives and activities to increase economic activity of older workers in the Northern and 
Western Europe

Summary: Increase in life expectancy in the European societies and better health are reasons 
to expect longer period of economic activity and later withdrawal from the labour market. The 
articles presents activities and incentives undertaken in the Northern and Western Europe 
countries (Sweden, Denmark, the Netherlands, the UK, Germany, France) to enhance eco‑
nomic activity of the workers aged 50+. The paper presents preliminary results of the project 
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Ministry of Labour and Social Policy.
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Starzenie się ludności 
a sektor usług opiekuńczych

Streszczenie: Jednym z głównych problemów rynku pracy jest niski od‑
setek osób aktywnych zawodowo w najstarszej grupie wieku produkcyj‑
nego. Z drugiej strony akceleracja procesu starzenia się zwiększa zapo‑
trzebowanie na usługi opiekuńcze. Celem artykułu jest próba odpowiedzi 
na pytanie, czy dynamicznie rozwijający się sektor usług opiekuńczych 
może wpłynąć na zwiększenie aktywności zawodowej i zmniejszenie sto‑
py bezrobocia wśród osób w wieku 55−64 lata. Do analizy w tym zakre‑
sie wybrano dziewięć krajów należących do Unii Europejskiej: Niemcy, 
Francję, Wielką Brytanię, Włochy, Hiszpanię, Polskę, Szwecję, Bułgarię, 
Łotwę. Są to kraje znacznie różniące się pod względem rozwoju gospo‑
darczego oraz podejścia do opieki nad seniorami, jednak wszystkie stoją 
przed problemem zapewnienia wsparcia szybko przyrastającej subpopu‑
lacji osób starszych.

Słowa kluczowe: opieka nad osobami starszymi, rynek pracy, strategia 
Europa 2020

Wstęp

Jedną z konsekwencji kryzysu gospodarczego oraz recesji, która 
po nim nastąpiła, jest wzrost do 23 mln liczby osób aktywnych 
zawodowo pozostających bez pracy w krajach Unii Europejskiej. 
Najbardziej narażone na utratę pracy były osoby młode, imigranci, 
mężczyźni, osoby o  niskich kwalifikacjach zawodowych oraz 
zatrudnione na czas określony (Employment in Europe 2010). 
W efekcie stopa zatrudnienia w Europie w latach 2008–2009 spadła 
z 65,9% do 64,6%. Założenie strategii lizbońskiej o wzroście stopy 
zatrudnienia do 70% w 2010 roku nie zostało spełnione. Chociaż 
kryzys nie wpłynął na zmniejszenie aktywności ekonomicznej osób 
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w wieku 55–64 lata, to jednak współczynnik aktywności ekonomicznej w tej grupie 
wieku wynosił zaledwie 46% w 2009 roku. Zgodnie z założeniami strategii Europa 
2020 odsetek osób pracujących powinien wynieść w krajach Unii Europejskiej 75% 
w 2020 roku. Założenie to nie zostanie osiągnięte, jeśli nie będzie podwyższony 
odsetek osób pracujących w starszej grupie wieku poprodukcyjnego.

Jednocześnie społeczeństwa krajów należących do UE charakteryzują się wzrostem 
udziału osób w wieku 60 lat i więcej, a szczególnie dynamiczny jest proces wzrostu 
odsetka osób w najstarszej grupie wieku — 80 lat i więcej. Osoby w najstarszej gru‑
pie wieku charakteryzują się spadkiem sprawności, a w konsekwencji koniecznością 
korzystania ze wsparcia innych przy wykonywaniu codziennych czynności. Zmiany 
zachodzące w strukturze rodziny oraz przemiany jej funkcji wpływają na zmniejsze‑
nie potencjału opiekuńczego, a tym samym możliwości uzyskania wsparcia w obrębie 
rodziny. Zatem coraz większa liczba seniorów jest zmuszona do korzystania z usług 
opiekuńczych oferowanych przez samorządy lokalne lub wolny rynek. Najstarsi se‑
niorzy generują popyt na pomoc środowiskową, a tym samym zapotrzebowanie na 
opiekunów osób starszych, pielęgniarki, asystentów osób starszych.

Celem niniejszej pracy jest próba odpowiedzi na pytanie, czy dynamicznie roz‑
wijający się sektor usług opiekuńczych może wpłynąć na zwiększenie aktywności 
zawodowej i zmniejszenie stopy bezrobocia wśród osób w wieku 55–64 lat1. Do ana‑
lizy wybrano dziewięć krajów należących do UE: Niemcy, Francję, Wielką Brytanię, 
Włochy, Hiszpanię, Polskę, Szwecję, Bułgarię, Łotwę, reprezentujących różne części 
Europy, są to kraje o różnej przeszłości i przyszłości demograficznej i odmiennym 
reżimie polityki społecznej. Aby osiągnąć powyższy cel, przedstawiony został proces 
starzenia się poszczególnych krajów, potencjał opiekuńczy, status zdrowotny, czy‑
li czynniki wpływające na zapotrzebowanie na usługi opiekuńcze. Zaawansowanie 
procesu starzenia się społeczeństw oraz zmniejszający się potencjał opiekuńczy ro‑
dziny generują popyt na usługi opiekuńcze, zarówno świadczone w ramach pomocy 
społecznej, jak i oferowane przez podmioty prywatne.

Przedstawiony został także rynek pracy oraz sektor usług opiekuńczych, czyli 
strona podażowa. Sytuacja na rynku pracy może wpływać na potencjalną podaż 
usług opiekuńczych. Zmniejszająca się podaż zasobów pracy potencjalnie generuje 
mniej osób mogących być opiekunami osób starszych. Z drugiej strony, bezrobocie 
i niechęć do zatrudniania przez pracodawców starszych pracowników może spowo‑
dować, że rynek usług opiekuńczych stanie się niszą, która pozwoli na aktywizację 
zawodową osób na przedpolu starości.

Proces starzenia się populacji badanych krajów

Społeczeństwa krajów Unii Europejskiej należą do jednych z najstarszych na świecie. 
Udział osób w wieku 60 lat i więcej w większości krajów należy do najwyższych. Jest 
to konsekwencja niskiego poziomu współczynnika dzietności (w większości krajów 

1 Ze względu na sposób agregowania danych przez Eurostat nie jest możliwe pokazanie stopy bezrobo‑
cia w grupie 55–64 lata. Dlatego też wykorzystano dostępne dane dla grupy wieku 45–64.
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Europy kształtuje się on poniżej prostej zastępowalności pokoleń — czyli wynosi 
mniej niż 2,1). Z drugiej strony, czynnikiem wpływającym na zwiększanie się udzia‑
łu osób starszych jest wydłużanie się trwania życia. Wpływ na dłuższe trwanie życia 
miała nie tylko redukcja umieralności noworodków, lecz również redukcja umieral‑
ności osób starszych, a szczególnie najstarszych seniorów (Szukalski 2010: 425–430). 
Szybka redukcja umieralności wśród najstarszych seniorów spowodowała akcelera‑
cję procesu podwójnego starzenia się. Proces ten polega na dynamicznym przyro‑
ście odsetka osób w tzw. czwartym wieku. Jako granicę czwartego wieku przyjmuje 
się w literaturze gerontologicznej najczęściej wiek 80 lat. Jedną z cech wyróżniają‑
cych subpopulację osób w czwartym wieku jest zwiększone prawdopodobieństwo 
konieczności korzystania z pomocy osób trzecich przy wykonywaniu codziennych 
czynności. Konieczność korzystania ze wsparcia jest pochodną częstszego występo‑
wania niepełnosprawności, która jest wynikiem pogarszania się, na skutek procesu 
biologicznego starzenia się, stanu zdrowia. Z punktu widzenia systemu opieki nad 
osobami starszymi istotna jest wielkość subpopulacji osób potrzebujących wsparcia, 
a więc subpopulacji najstarszych seniorów.

Od 1950 roku we wszystkich analizowanych krajach wzrasta odsetek osób w naj‑
starszej grupie wieku. Jednak, o ile do 2000 roku obserwowany był liniowy wzrost 
udziału osób w wieku 80 lat i więcej, to w latach 2000–2050 zgodnie z szacunkami 
ONZ proces ten ulegnie przyspieszeniu. W 2010 roku najwyższy odsetek najstar‑
szych seniorów odnotowano we Włoszech — 6% (rys. 1). Natomiast w krajach post‑
komunistycznych, czyli w Polsce, Bułgarii i na Łotwie odsetek ten nie przekraczał 
w 2010 roku 4% (rys. 2 i 3). W Niemczech, Hiszpanii, Francji i Szwecji był powyżej 
5%. Jedynie Wielka Brytania pośród krajów Europy Zachodniej i Północnej, głównie 
ze względu na imigrację, charakteryzowała się odsetkiem seniorów w wieku 80 lat 
i więcej na poziomie 4,7%. Proces podwójnego starzenia się społeczeństw 9 krajów 
ulegnie przyspieszeniu i w 2030 roku odsetek osób w IV wieku we Włoszech i Niem‑
czech przekroczy 8%, a w krajach postkomunistycznych 5%. W ostatnim roku pro‑
gnozy sporządzonej przez ONZ w Niemczech i we Włoszech co 7. mieszkaniec bę‑
dzie w fazie zaawansowanej starości, w Hiszpanii i we Francji co 9., w Szwecji co 11., 
a w Polsce, Bułgarii i Wielkiej Brytanii prawie co 12. Najniższy odsetek najstarszych 
seniorów będzie na Łotwie, gdzie co 13. osoba będzie w wieku 80 lat i więcej. Zatem 
społeczeństwa wszystkich analizowanych krajów staną przed wyzwaniami zwią‑
zanymi ze zwiększeniem się udziału osób potencjalnie wymagających wsparcia.

Zmiany struktury ludności według wieku, z jednej strony, wpływają na zwiększe‑
nie popytu na świadczenia opiekuńcze, z drugiej zaś — na zmniejszenie populacji 
potencjalnych opiekunów. Wraz ze wzrostem udziału osób najstarszych zmniejszać 
się będzie odsetek osób mogących pełnić rolę potencjalnych opiekunów.
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Rysunek 1. Udział osób w wieku 80 lat i więcej w populacji Niemiec, Włoch i Hiszpanii 
w latach 1950–2050 (jako % ludności ogółem)

Źródło: Prognoza ONZ, baza danych ONZ: http://esa.un.org/unpp/index.asp?panel=2
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Rysunek 2. Udział osób w wieku 80 lat i więcej w populacji Francji, Polski i Łotwy 
w latach 1950–2050 (jako % ludności ogółem)

Źródło: Prognoza ONZ, baza danych ONZ: http://esa.un.org/unpp/index.asp?panel=2
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Rysunek 3. Udział osób w wieku 80 lat i więcej w populacji Szwecji, Wielkiej Brytanii 
i Bułgarii w latach 1950–2050 (jako % ludności ogółem)

Źródło: Prognoza ONZ, baza danych ONZ: http://esa.un.org/unpp/index.asp?panel=2

Potencjał opiekuńczy

Z punktu widzenia systemu opieki nad osobami starszymi rodzina pełni jedną z naj‑
istotniejszych funkcji, ponieważ to właśnie członkowie rodziny jako pierwsi udziela‑
ją pomocy seniorowi. Dlatego też obserwowana wertykalizacja2 sieci rodzinnej jest 
jednym z najistotniejszych czynników wpływających na zwiększenie się liczby osób 
wymagających pomocy, przy jednoczesnym zmniejszeniu się liczby potencjalnych 
opiekunów osób starszych. Najczęściej wykorzystywanym miernikiem, pokazu‑
jącym relację pomiędzy liczbą potencjalnych opiekunów a liczbą seniorów, którzy 
wymagają wsparcia, jest współczynnik potencjału pielęgnacyjnego. Populacja opie‑
kunów osób starszych to głównie kobiety w wieku 45–64 lata, a osoby wymagające 
wsparcia to seniorzy w wieku 80 lat i więcej. W 1950 roku najwyższe wartości tego 
współczynnika były w Niemczech, Bułgarii i Polsce, gdzie na 100 osób w wieku 80 lat 
i więcej przypadało odpowiednio 1413, 1582 i 1339 kobiet w wieku 45–64 lata (rys. 4, 
5, 6). Od lat 1950. we wszystkich analizowanych krajach współczynnik ten obniża 
się, okresowe wzrosty, np. w roku 2000, są wynikiem działania czynnika kohorto‑
wego (wejście w wiek 45–64 lata kobiet urodzonych w czasie wyżu demograficznego 
lat 1950.). W 2050 roku w Niemczech, we Włoszech, Francji i Hiszpanii na 100 naj‑

2 Wertykalizacja to zmniejszanie się liczby osób należących do jednego pokolenia na skutek mniejszej 
dzietności oraz zwiększenie się liczby jednocześnie żyjących pokoleń na skutek wydłużania się trwania życia.
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starszych seniorów będzie przypadało mniej niż 100 kobiet w wieku 45–64. W po‑
zostałych krajach współczynnik ten w ostatnim roku prognozy sporządzonej przez 
ONZ nie przekroczy 200.
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Rysunek 4. Współczynnik potencjału pielęgnacyjnego w Niemczech, Hiszpanii 
i we Włoszech w latach 1950–2050
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0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050

Szwecja

Bułgaria

Wielka Brytania

Rysunek 5. Współczynnik potencjału pielęgnacyjnego w Szwecji, Bułgarii, Wielkiej 
Brytanii w latach 1950–2050

Źródło: Prognoza ONZ, baza danych ONZ: http://esa.un.org/unpp/index.asp?panel=2



Starzenie się ludności a sektor usług opiekuńczych | 139

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050

Francja

Polska

Łotwa

Rysunek 6. Współczynnik potencjału pielęgnacyjnego we Francji, Polsce i na Łotwie 
w latach 1950–2050
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Czynnikami wpływającymi na spadek potencjału opiekuńczego rodziny wo‑
bec osób starszych są przemiany demograficzne rodziny, modyfikujące jej wielkość 
i strukturę. Transformacja modelu rodziny, która zaszła w ramach drugiego przej‑
ścia demograficznego3, powoduje zmniejszanie się prawdopodobieństwa uzyskania 
wsparcia rodzinnego przez osobę starszą na kilka sposobów (Holzer 1999: 18–19). 
Coraz częściej występująca bezdzietność sprawia, że osoby starsze nie mogą liczyć 
na potomstwo jako na potencjalnych opiekunów. W sytuacji wystąpienia rozwodu 
opieka rodzicielska jest przyznawana najczęściej matce, szczególnie gdy potomstwo 
jest małe. Następstwem jest niewytworzenie się silnej więzi emocjonalnej łączącej 
ojca z dzieckiem, a to wpływa na zmniejszenie się prawdopodobieństwa, że dzieci 
będą opiekowały się ojcem w przyszłości. Również osoby żyjące w związku koha‑
bitacyjnym są bardziej narażone na samotność i brak opieki ze strony konkuben‑
ta w ostatniej fazie życia (Slany 2008: 82). Nawet gdy w takim związku pojawiają 
się dzieci, prawdopodobieństwo, że będą pomagały swoim starszym rodzicom, jest 
mniejsze niż w sformalizowanym związku (wynika to z częstszego rozpadu kohabi‑
tacji). Tak więc trzy grupy są szczególnie narażone na brak opieki w okresie starości: 
osoby bezdzietne, rozwiedzione oraz pozostające w związkach nieformalnych.

3 Drugie przejście demograficzne — charakteryzuje się nie tylko spadkiem dzietności poniżej prostej 
zastępowalności pokoleń, ale i znacznymi zmianami w strukturze rodziny (Kotowska 2002: 2–7). Mał‑
żeństwa stają się mniej trwałe, wzrasta liczba rozwodów, separacji i zwiększa się rola związków part‑
nerskich (Szukalski 2007: 50–53). Oprócz rodzin tworzonych przez parę małżeńską (z dziećmi lub bez) 
oraz rodzin niepełnych pojawiły się rodziny tworzone przez pary kohabitujące, posiadające potomstwo 
lub nie, rodziny zrekonstruowane.
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Stan zdrowia seniorów

Głównym czynnikiem wpływającym na konieczność korzystania z usług opiekuń‑
czych jest niesamodzielność seniorów wynikająca ze złego stanu zdrowia. Dzięki 
postępowi medycyny oraz egalitaryzacji dostępu do jej zdobyczy stan zdrowia po‑
pulacji krajów rozwiniętych ulega systematycznej poprawie. Jednym ze wskaźni‑
ków poprawy stanu zdrowia ludności jest wydłużanie się trwania życia kolejnych 
generacji. Obecnie najdłuższym trwaniem życia wśród mężczyzn w wieku 65 lat 
charakteryzują się Francuzi, Hiszpanie i Włosi, którzy średnio mają do przeżycia 
odpowiednio 18,7 lat, 18,3 lat oraz 18,2 lat (rys. 7). Najkrótsze trwanie życia obser‑
wowane jest w grupie krajów postkomunistycznych — w Bułgarii i na Łotwie, gdzie 
sześćdziesięciopięciolatek ma do przeżycia niespełna 14 lat, a w Polsce niespełna 
15 lat. Różnica w długości życia mężczyzny mającego 65 lat w 2009 roku mieszka‑
jącego w Europie Środkowo‑Wschodniej a mężczyzny z kraju „starej” piętnastki 
to przeciętnie 4 lata.

16,0

17,0

18,0

19,0

20,0

10,0

11,0

13,0

15,0

12,0

14,0

SzwecjaBułgaria HiszpaniaFrancja WłochyNiemcy PolskaŁotwa

2009

2005

2000

Wielka
Brytania

Rysunek 7. Średnie dalsze trwanie życia mężczyzny w wieku 65 lat

Źródło: Eurostat baza danych, dla Wielkiej Brytanii dla lat 2008 i 2009, Office for National Statistics, 
baza danych http://www.statistics.gov.uk/statbase/Product.asp?vlnk=8841, dla Włoch dla lat 2008 

i 2009, Office for National Statistics, baza danych http://demo.istat.it/uniprev/index.html?lingua=ita

Podobny dychotomiczny podział na kraje Europy Środkowo‑Wschodniej i „sta‑
rej” piętnastki istnieje w zakresie średniego dalszego trwania życia sześćdziesięcio‑
pięcioletniej kobiety. Dalsze trwanie życia w tym wieku mieszkanki Polski, Łotwy 
i Bułgarii wynosi odpowiednio — 19,2 lat, 18,2 lat, 17,0 lat (rys. 8). W krajach „starej” 
piętnastki średnie dalsze trwanie życia wynosi więcej niż 20 lat, a najdłuższe dalsze 
trwanie życia odnotowane zostało we Francji — 23,2 lata.

We wszystkich analizowanych krajach obserwowana jest duża dysproporcja w dłu‑
gości trwania życia kobiet i mężczyzn. Konsekwencją tego jest częstsze korzystanie 
ze wsparcia w postaci usług opiekuńczych oraz pomocy instytucjonalnej przez ko‑
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biety, które częściej i dłużej pozostają we wdowieństwie i nie posiadają potencjalne‑
go opiekuna, który w pierwszej kolejności udziela wsparcia.
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Rysunek 8. Średnie dalsze trwanie życia kobiety w wieku 65 lat

Źródło: jak do rys. 7
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Źródło: jak do rys. 7

Bezpośrednim wskaźnikiem konieczności korzystania z usług opiekuńczych, 
świadczonych w ramach pomocy instytucjonalnej lub środowiskowej4, jest liczba lat 

4 Pomoc środowiskowa jest świadczona w miejscu pobytu klienta, podczas gdy pomoc instytucjonalna 
jest świadczona w placówce odpowiednio do tego przystosowanej.
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do przeżycia w dobrym zdrowiu. W 2008 roku, zarówno wśród mężczyzn, jak i ko‑
biet, najdłuższym trwaniem życia w dobrym zdrowiu charakteryzowały się Szwecja 
i Wielka Brytania (rys. 9 i 10). Na tle analizowanych krajów wyróżnia się Bułgaria, 
której seniorzy w wieku 65 lat żyją dłużej w dobrym zdrowiu nie tylko niż Polacy 
i Łotysze, lecz również Niemcy i Francuzi.
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Źródło: jak do rys. 7

Proces starzenia się jest jednym z czynników wpływających na niemożność samo‑
dzielnej egzystencji. Według Kirkwooda (1996: 1009–1016), starzenie się jest procesem 
postępującego upośledzenia funkcji życiowych organizmu oraz utraty zdolności adap‑
tacyjnych do zmian środowiskowych wraz ze zwiększającym się prawdopodobieństwem 
zgonu. Oczywiście w zależności od osobniczych cech wpływających na zaawansowanie 
procesu starzenia się oraz od tego, czy u danej jednostki wystąpił proces patologicznego 
starzenia się, różna jest skala potrzeb w zakresie usług opiekuńczych. Egzystencję w do‑
tychczasowym środowisku zamieszkania seniora, nawet gdy pogarsza się jego stan zdrowia, 
umożliwiają zdobycze cywilizacyjne, zwane przez badaczy protezami cywilizacyjnymi 
(Szukalski 2010a). Obecnie coraz częściej seniorzy zamieszkują w budynkach przystoso‑
wanych do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. W mieszkaniach 
montowane są szersze drzwi umożliwiające poruszanie się na wózku, a wyposażenie ła‑
zienki nie stanowi już bariery dla osób z problemami motorycznymi5.

Z punktu widzenia zapotrzebowania na opiekę nad seniorami istotna jest liczba 
lat do przeżycia w niepełnosprawności. Jeśli odejmiemy od średniego trwania życia 
liczbę lat do przeżycia w dobrym zdrowiu, to otrzymujemy okres, w którym senior ze 
względu na stan zdrowia wymaga wsparcia (tab. 1). Najdłużej ze wsparcia korzystają 
kobiety w Niemczech, Hiszpanii, we Włoszech i Francji, wynika to przede wszyst‑
5 Należy jednak wspomnieć, że w Polsce nie wszyscy seniorzy mogą korzystać z — tak oczywistych dla 
obywateli krajów Europy Zachodniej i Północnej — protez cywilizacyjnych, jak centralne ogrzewanie 
czy bieżąca woda z miejskiego wodociągu.
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kim z długości trwania życia. W zaawansowanej starości prawdopodobieństwo ko‑
nieczności korzystania ze wsparcia wzrasta w porównaniu z wcześniejszymi faza‑
mi starości. W przypadku mężczyzn okres zależności od pomocy innych osób jest 
znacznie krótszy ze względu na krótsze niż kobiet trwanie ich życia.

Tabela 1. Liczba lat do przeżycia w niepełnosprawności w 2008 r.

Płeć

Kraj

Szwecja
Bułga-

ria

Wielka 
Bryta-

nia
Polska Łotwa Francja

Hiszpa-
nia

Niemcy Włochy*

Kobiety 7,15 7,40 8,97 11,64 12,96 13,24 13,49 14,09 13,91
Mężczyźni 5,14 4,83 7,59 7,86 8,21 9,83 8,31 11,35 10,80

* dla Włoch — 2007 rok

Źródło: jak do rys. 7.

Przedstawione powyżej dane dotyczące zwiększania się subpopulacji najstarszych 
seniorów, zmniejszania się potencjału pielęgnacyjnego rodziny oraz długości życia 
w fazie wymagającej wsparcia wskazują na większe w najbliższych dziesięcioleciach 
zapotrzebowanie na pomoc środowiskową i instytucjonalną.

Rynek pracy

Sektor usług opiekuńczych będzie zatem, w świetle przedstawionych danych, jednym 
z dynamicznie rozwijających się sektorów rynku pracy. Usługi opiekuńcze są świad‑
czone najczęściej przez kobiety, a zawody takie, jak: opiekunka osoby starszej, asystent 
osoby niepełnosprawnej, pielęgniarka, salowa, należą do jednych z najbardziej sfemi‑
nizowanych zawodów. Pojawia się zatem pytanie, czy rozwój sektora usług opiekuń‑
czych może być stymulatorem podejmowania pracy przez kobiety na przedpolu sta‑
rości. Biorąc pod uwagę, że zwiększanie aktywności zawodowej ludności jest jednym 
z priorytetów Unii Europejskiej w dziedzinie gospodarki, sektor usług opiekuńczych 
może wydatnie przyczynić się do zwiększenia odsetka kobiet podejmujących pracę. Jak 
wspomniano na wstępie, aktywność ekonomiczna osób w wieku 55–64 lata jest zdecy‑
dowanie niższa w porównaniu z młodszymi grupami wieku. Tylko w Szwecji odsetek 
aktywnych zawodowo mężczyzn wynosi 74%, a kobiet 70% w 2009 roku (rys. 11 i 12). 
W krajach takich, jak: Łotwa, Niemcy i Wielka Brytania odsetek ten oscyluje w okoli‑
cy 60% dla mężczyzn. Ze względu na różny w większości krajów UE wiek emerytalny 
w zależności od płci odsetek pracujących kobiet w wieku 55–64 lata jest niższy niż męż‑
czyzn. Najwyższy odsetek pracujących kobiet mają Szwecja, Łotwa, Niemcy i Wielka 
Brytania. Najniższy odsetek pracujących jest w Polsce i we Włoszech (odpowiednio 
34% i 37% mężczyzn jest aktywnych zawodowo i 23%, 26% kobiet). Tak więc w grupie 
krajów o najniższej aktywności ekonomicznej są nie tylko kraje postkomunistyczne, 
lecz również niektóre kraje „starej” UE, a w grupie krajów o najwyższych odsetkach 
aktywnych zawodowo znajduje się Łotwa.
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Z punktu widzenia sektora usług opiekuńczych istotna jest aktywność ekono‑
miczna kobiet, ponieważ — jak już wspomniano — to one głównie świadczą usługi 
opiekuńcze. Kobiety w wieku 55–64 lata to osoby jeszcze sprawne fizycznie i mogą‑
ce wykonywać czynności wymagające wysiłku fizycznego. Jeśli spojrzymy na stopę 
bezrobocia wśród kobiet w wieku 50–64, to tylko na Łotwie i w Hiszpanii wynosi 
ona około 14%, w pozostałych krajach nie przekracza 8%6 (rys. 13). Stosunkowo niska 
stopa bezrobocia w tej grupie wieku to wynik przede wszystkim niskiej aktywno‑
ści ekonomicznej kobiet na przedpolu starości. Rozwój sektora usług opiekuńczych 
może się więc przyczynić nie tylko do zwiększenia aktywności ekonomicznej kobiet, 
lecz również do zmniejszenia bezrobocia wśród nich.
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Rysunek 11. Współczynnik aktywności ekonomicznej mężczyzn w wieku 55–64 lata 
w badanych krajach w 2009 r.

Źródło: Baza danych Eurostatu: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home
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Rysunek 12. Współczynnik aktywności ekonomicznej kobiet w wieku 55–64 lata 
w badanych krajach w 2009 r.

Źródło: Baza danych Eurostatu: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home

6 Eurostat nie publikuje danych dotyczących stopy bezrobocia dla grupy wieku 55–64 lata.
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Rysunek 13. Stopa bezrobocia wśród kobiet w wieku 50–64 lata w IV kwartale 2009 r.

Źródło: Baza danych Eurostatu: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/
home

Z jednej strony, aktywność ekonomiczna kobiet w wieku 55–64 lata tylko w czte‑
rech badanych krajach przekracza poziom 50%7, a z drugiej — szczególnie w krajach 
Europy Zachodniej i Północnej usługi opiekuńcze są świadczone przez imigrantki 
z krajów azjatyckich. Zwiększający się popyt na usługi opiekuńcze generuje nowe 
miejsca pracy, które zajmują często imigrantki, podczas gdy kobiety na przedpolu 
starości przedwcześnie wycofują się z rynku pracy.

Osoby na przedpolu starości a sektor usług opiekuńczych

Zmiany struktury wieku ludności badanych krajów oraz przemiany rodziny „wymu‑
szają” szybszy rozwój sektora usług opiekuńczych. Zwiększający się popyt na usługi 
opiekuńcze może wpłynąć na zwiększenie się stopy zatrudnienia wśród osób będą‑
cych na przedpolu starości. Szczególnie sektor usług opiekuńczych może wpłynąć 
na zwiększenie zatrudnienia wśród osób w wieku 55–64 lata w krajach Europy Środ‑
kowo‑Wschodniej oraz we Francji i Włoszech. Francja i Włochy to kraje już teraz 
wymagające szybkiego zwiększenia podaży opiekunów osób starszych. W Szwecji 
i Wielkiej Brytanii sektor usług opiekuńczych jest wspomagany poprzez zachęcanie 
imigrantek do podejmowania pracy w tym sektorze. Polska, mająca najniższą stopę 
zatrudnienia osób w wieku 55–64 lata spośród badanych krajów (32%), charaktery‑
zuje się znaczną podażą usług opiekuńczych świadczonych w „szarej strefie”. Wy‑
nika to głównie z tego, że osoby wykonujące usługi opiekuńcze są słabo opłacane 
i dodatkowe obciążenie tych dochodów kosztami pracy (składki na fundusz ubez‑
pieczeń społecznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne) powodowałoby nieopła‑
calność świadczenia tych usług. Nowe prawo, zakładające wprowadzenie w Polsce 
tzw. czeku opiekuńczego, który pozwoli na opłacenie przez rodzinę opiekuna oso‑

7 Strategia lizbońska zakładała zwiększenie stopy zatrudnienia do 70%, zwiększenie stopy zatrudnie‑
nia wśród osób starszych do 50%, zaś do 60% wśród kobiet w krajach Unii Europejskiej do 2010 roku.
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by starszej, może wpłynąć na wyjście z szarej strefy opiekunek — może się również 
przyczynić do rozwoju sektora usług opiekuńczych.

Rządy państw badanych krajów powinny zachęcać osoby w wieku przedemerytal‑
nym do tego, aby nie wycofywały się przedwcześnie z rynku pracy i pozostały aktywne 
zawodowo między innymi w sektorze usług opiekuńczych. Osoby po 50. roku życia, 
ze względu na doświadczenie życiowe i predyspozycje psychiczne, dobrze sprawdzają 
się w roli opiekunów osób starszych. Starsi pracownicy wykazują się przede wszyst‑
kim większą cierpliwością niż osoby młodsze. Dodatkowo, doświadczenie, zarówno 
zawodowe, jak i to zdobyte w życiu prywatnym, sprawia, że problemy, z którymi się 
spotykają podczas świadczenia usług opiekuńczych, nie zaskakują ich i dobrze ra‑
dzą sobie z ich rozwiązywaniem. Osoby w wieku przedemerytalnym bardzo często 
chcą być nadal aktywne zawodowo, chcą się czuć potrzebne. Gdy nie mogą znaleźć 
pracy, angażują się w wolontariat, który często jest związany z opieką nad osobami 
starszymi, niepełnosprawnymi lub terminalnie chorymi. W hospicjach wśród wo‑
lontariuszy dominują osoby po 50. roku życia. Dyrektorzy instytucji zatrudniają‑
cych starszych wolontariuszy podkreślają, że pozostają oni dłużej wolontariusza‑
mi niż osoby młode i są bardziej odpowiedzialne i sumienne w wykonywanej pracy 
(Szweda‑Lewandowska 2009).

Podsumowanie

Zmiana struktury ludności według wieku sprawia, że zwiększa się liczba seniorów 
potrzebujących wsparcia w codziennej egzystencji i jednocześnie zmniejsza się liczba 
osób mogących świadczyć usługi opiekuńcze. Z drugiej jednak strony, praktycznie 
we wszystkich badanych krajach obserwujemy przedwczesne wycofywanie się osób 
w wieku przedemerytalnym z rynku pracy oraz zwiększanie się udziału imigrantów 
wykonujących pracę opiekunów osób starszych. Sektor usług opiekuńczych może być 
narzędziem przeciwdziałającym tendencji przedwczesnego kończenia aktywności 
zawodowej. W najbliższym dwudziestoleciu, ze względu na akcelerację procesu po‑
dwójnego starzenia się, zapotrzebowanie na pracowników świadczących usługi opie‑
kuńcze będzie wzrastać i samoistnie wymusi większe zaangażowanie siły roboczej 
w tym obszarze rynku pracy. Rozwój sektora usług opiekuńczych może przyczynić 
się również do większej aktywności zawodowej osób, które z braku możliwości zaku‑
pu usług opiekuńczych musiały zrezygnować z pracy zawodowej na rzecz opieki nad 
starszymi krewnymi. Tak więc, z jednej strony, rozwój sektora usług opiekuńczych 
może być szansą na zatrudnienie osób na przedpolu starości, a jednocześnie może 
ułatwić godzenie ról opiekuńczych oraz pracy zawodowej osobom zaangażowanym 
w pomoc starszym lub niepełnosprawnym krewnym. Zwiększanie aktywności zawo‑
dowej osób w starszej grupie wieku produkcyjnego jest jednym z priorytetów Komisji 
Europejskiej. Znajduje to odzwierciedlenie w rekomendacjach KE dla krajów człon‑
kowskich, gdzie zachęca się decydentów w poszczególnych państwach do zwiększe‑
nia działań na rzecz aktywności ekonomicznej i zatrudnienia osób starszych. Sektor 
usług opiekuńczych może być kluczem do rozwiązania problemu przedwczesnego 
wycofywania się z rynku pracy, szczególnie kobiet, a właściwa strategia jego rozwo‑
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ju pomoże jednocześnie rozwiązać problemy opieki nad seniorami i problemy osób 
w wieku 50+ na rynku pracy.
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Ageing of the European societies and the elderly care sector

Summary: One of the main problems of the labour market is low percentage of active older 
workers. On the other hands the acceleration of the ageing causes the higher demand for care. 
The objective of the article is an attempt to answer the question whether the dynamic devel‑
oping care sector can implicate the higher participation on the labour market among older 
workers and contribute to reduction unemployment rate among people 55–64 years. To con‑
duct the analyze nine countries of the European Union were chosen: Germany, France, Great 
Britain, Italy, Spain, Poland, Sweden, Bulgaria and Latvia. These countries are very diverse in 
economy development and approach to elderly care, but all of them face the same problem: 
how to assure/provide good care for the fast ageing population.

Key words: elderly care, labour market, Europe 2020 strategy
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Rozwój regionalny wobec 
starzenia się społeczeństwa

Streszczenie: Głównym celem niniejszego opracowania jest przybli‑
żenie teoretycznych ujęć kształtowania regionów przyjaznych oso‑
bom starszym, a w konsekwencji osobom o różnym wieku, stanie 
fizycznym i możliwościach poznawczych. Opisane zostaną główne 
idee i założenia projektów realizowanych w krajach Unii Europejskiej 
i w Polsce. Istotna jest identyfikacja możliwych działań na poziomie 
regionalnym i lokalnym służących sprostaniu takim skutkom starze‑
nia się społeczeństw, jak: wzrost zapotrzebowania na usługi społecz‑
ne i sektora zdrowia, inwestycje w komunikację miejską i znoszenie 
barier architektonicznych oraz zmiany struktury rodziny, konsump‑
cji, innowacyjności i produktywności pracy ludzkiej. Zagadnienia te 
stanowią wyzwania dla samorządów terytorialnych, podmiotów go‑
spodarczych i organizacji pozarządowych. Łagodzeniu negatywnych 
oddziaływań prognozowanych zmian może sprzyjać współdziałanie 
przedstawicieli różnych sektorów w tworzeniu i  realizacji strategii 
rozwoju regionalnego celem budowy „regionów dla ludzi w każdym 
wieku” oraz „srebrnej gospodarki”. Opis tych koncepcji poprzedzo‑
ny zostanie wyjaśnieniem podstawowych pojęć wykorzystywanych 
w pracy oraz przybliżeniem wyzwań dla polityki regionalnej w Polsce. 
W podsumowaniu wskazane zostaną wnioski co do dalszych działań 
praktycznych i kierunków prac badawczych.

Słowa kluczowe: rozwój regionalny i lokalny, regiony z malejącą populacją, 
srebrna gospodarka, srebrny rynek, regiony dla ludzi w każdym wieku

Starzenie się społeczeństwa a rozwój regionalny

Starzenie się jest pojęciem służącym do opisu dynamiki zjawisk 
i procesów, tak w wymiarze jednostkowym, jak i zbiorowym, zwią‑
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zanych z kategorią społeczną ludzi starych1. W artykule przyjmuje się kryterium 
starości za ekspertami Światowej Organizacji Zdrowia (UNDP 1999: 7), to jest jako 
przekroczenie 60. roku życia. Wiele z omawianych w dalszej części niniejszego arty‑
kułu publikacji i dokumentów, opracowanych przez krajowe i zagraniczne instytucje 
badawcze, jednostki administracyjne i ośrodki eksperckie, zawiera jednak elastycz‑
ne określenia wieku osób starszych, odnosząc się także do ludzi w wieku 45–59 lat 
(Ferry i wsp. 2006; Golinowska 2010). Twórcy i analitycy polityki regionalnej zwra‑
cają tym samym uwagę na potrzebę ich mniej lub bardziej samodzielnego przygo‑
towania do aktywności w ostatnim etapie życia.

W wymiarze jednostkowym wyróżnia się trzy typy starzenia się (Trafiałek 2006b: 
70–71): (1) pomyślne, kiedy wkraczanie w okres starości jest wolne od chorób, sty‑
mulowane pozytywnym wpływem środowiska i niewielkimi deficytami w sferze 
psychospołecznej; (2) fizjologiczne (naturalne, zwyczajne), gdy wraz z wiekiem chro‑
nologicznym postępują równomiernie rozłożone w czasie deficyty, które są determi‑
nowane czynnikami genetycznymi i środowiskowymi; oraz (3) patologiczne, zacho‑
dzące, gdy dochodzi do przyśpieszonego spadku sprawności i przedwczesnej śmierci. 
Analizie w skali zbiorowości służy zaś pojęcie starzenia się demograficznego, czyli 
systematycznego wzrostu odsetka osób starych w populacji, co wynika ze spadku 
płodności i umieralności i co powoduje wzrost liczby dożywających do wieku po‑
deszłego (Okólski 2004: 154; Szatur‑Jaworska, Błędowski, Dzięgielewska 2006: 243). 
Statystycznym odzwierciedleniem tego procesu jest zjawisko starości demograficz‑
nej, które występuje zdaniem E. Rosseta, gdy ponad 12% członków populacji prze‑
kroczy wiek 60 lat (Okólski 2004: 155) lub 7% powyżej 65. roku życia, jak przyjmuje 
Organizacja Narodów Zjednoczonych (Trafiałek 2006b: 69). Należy jednak zazna‑
czyć, że granice te zostały określone w połowie XX wieku i zasadność ich dalszego 
stosowania we współczesnych, coraz bardziej postindustrialnych społeczeństwach, 
jest dyskusyjna. Korzystanie ze zdezaktualizowanych pojęć i miar może bowiem 
prowadzić do podejmowania działań nieadekwatnych do zasobów, wartości i celów 
poszczególnych podmiotów życia publicznego, tak w wymiarze międzynarodowym, 
jak i krajowym czy regionalnym (Ervik 2009). Stopień zaawansowania starości de‑
mograficznej ilustrowany jest wskaźnikiem „obciążenia”2 ludności w wieku produk‑
cyjnym ludnością w wieku poprodukcyjnym, co wiąże się z negatywnymi i konflik‑
togennymi zmianami w relacjach społecznych (Klimczuk 2010). Kontrowersje wokół 
trwałości i konsekwencji stosowania tych pojęć i miar prowadzą do poszukiwania 
takich sposobów pomiaru i analizy, które w większym stopniu będą uwzględniać 
krajowe uwarunkowania instytucjonalno‑prawne, migracje, stan zdrowia ludności 
oraz możliwości funkcjonalne i poznawcze starszych osób (Stone 2006: 300–301). 
Współcześnie do opisu procesu starzenia się populacji wykorzystuje się również ta‑
kie miary, jak: współczynniki zależności, skale analfabetyzmu, poziom aktywności 
zawodowej, średnia wieku populacji, oczekiwana dalsza długość życia, potencjał 

1 Synonimami określenia „ludzie starzy” w opracowaniu są zwroty „osoby starsze”, „ludzie starsi” 
i „seniorzy”.
2 Posługiwanie się pojęciem „obciążenia” wywołuje kontrowersje wśród badaczy. S. Klonowicz (1986: 
53) zakłada, że określenie to przyczynia się do negatywnych postaw wobec ludzi starych i negatywne‑
go wartościowania starości.
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wsparcia, ustawowy wiek emerytalny, przeżywalność oraz współczynnik płodności 
kobiet (UN 2001, 2010; Kurkiewicz 2010: 128–132).

Pojęcie regionu rozumiane będzie w artykule w ujęciu ekonomicznym za Z. Strze‑
leckim (2008: 79) jako „obszar o określonej specjalizacji gospodarczej, będącej wyni‑
kiem wykorzystania endo‑ i egzogenicznych czynników rozwoju”. Przyjmuje się, że 
region taki jest zarazem jednostką administracyjną zarządzaną przez władze pub‑
liczne. Polityka regionalna natomiast to „zasadnicza koncepcja działań praktycz‑
nych wpływających na wielkość i tempo rozwoju regionalnego, a więc i na zmiany 
w strukturze przestrzennej gospodarki, tak w ujęciu regionalnym, jak i ujęciu lokal‑
nym”, która „powinna prowadzić do poprawy konkurencyjności regionu lub jednost‑
ki lokalnej, a tym samym do zmian ich pozycji konkurencyjnej” (Strzelecki 2008: 
78). Doprecyzowania wymaga pojęcie rozwoju regionalnego, uznanego za łączną 
miarę efektywności tej polityki. Zdaniem przywołanego autora obejmuje on czte‑
ry obszary wymagające jednoczesnych działań. Są to: (1) transformacja czynników 
i zasobów regionalnych w dobra i usługi; (2) zmiany sposobów, poziomu i jakości 
życia mieszkańców regionu; (3) postęp techniczny i technologiczny; oraz (4) proces 
wymiany między człowiekiem a środowiskiem. W niniejszym opracowaniu uznaje 
się, że współczesną politykę regionalną, od lat 1980. cechuje paradygmat sieciowy, 
zgodnie z którym władze centralne państwa pełnią głównie funkcje koordynacyjne, 
korzystając ze wsparcia władz terytorialnych i instytucji otoczenia sektora produk‑
cyjnego (Strzelecki 2008: 93–94; MRR 2010a: 14–18; MRR 2010b: 33–42). W mode‑
lu tym dąży się do wspierania wszystkich, a nie jedynie najwyżej rozwiniętych, lub 
najbardziej peryferyjnych, regionów na wielu możliwych polach działania, takich 
jak: inwestowanie w infrastrukturę ekonomiczną i społeczną, badania i rozwój, za‑
soby ludzkie oraz biznes i jego otoczenie. Istotne są tu wysoka efektywność inwe‑
stycji, stymulowanie dostosowań strukturalnych i sektorowych oraz kształtowanie 
instytucji społecznych i kulturowych sprzyjających pozytywnym przemianom.

Starzenie się społeczeństwa jako wyzwanie polityki regionalnej

Okresowi transformacji politycznej i ekonomicznej w Polsce towarzyszył wzrost 
liczebności osób starszych. W latach 1988–2008 liczba osób po 65. roku życia wzro‑
sła z 3,7 milionów (9,8% ogółu ludności) do 5,1 milionów (13,5%) (Sobczak 2010: 
31). Szczególnie zwiększyła się zbiorowość ludzi starych w miastach, z 1,9 miliona 
(8,6% ludności miast) do 3,1 milionów (13,8%). Łączna liczba osób w wieku popro‑
dukcyjnym wzrosła w tym samym okresie z 4,7 milionów (12,4% ogółu ludności) 
do 6,1 milionów (16,2%) (Sobczak 2010: 35–36). Jednocześnie wzrosło obciążenie 
ludności w wieku produkcyjnym ludnością poprodukcyjną — na 100 osób w wie‑
ku produkcyjnym przypadało 21,6 osób w wieku poprodukcyjnym w 1988 roku 
i 25,2 osób w 2008 (Sobczak 2010: 37). W większości dużych miast populacja prze‑
szła już do fazy spadku liczebności lub znalazła się na etapie stabilizacji — procesy 
te rozpoczęły się wcześniej w zagłębiach górniczych i ośrodkach miejsko‑przemy‑
słowych (Petryszyn 2002: 17–23). Nieliczne duże miasta o progresywnym charak‑
terze liczby ludności stanowią: położony na północnym wschodzie Białystok, na 
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północy Olsztyn, Elbląg, Gdynia i Koszalin, na zachodzie Gorzów Wielkopolski 
i Zielona Góra oraz Rzeszów na południowym wschodzie. Są to miasta przygra‑
niczne oraz oddalone od największych ośrodków koncentracji ludności w kra‑
ju. Ponadto według prognozy demograficznej Głównego Urzędu Statystycznego 
z 2008 roku liczba osób w wieku 65+ może wzrosnąć do 2035 roku do 8,3 milio‑
nów (23,2% ogółu ludności). Na 100 osób w wieku produkcyjnym ma przypadać 
46 osób w wieku poprodukcyjnym (GUS 2009: 311).

Proces starzenia się ludności będzie intensywniej przebiegać w miastach, gdzie 
doprowadzi do stanu 24,3% ludności w wieku powyżej 65. roku życia w stosunku do 
21,7% na wsi. Największy wzrost nastąpi w miastach województwa świętokrzyskiego 
(o 15,6 pkt. proc. ludności miejskiej), lubelskiego (13,9 pkt. proc.), podkarpackiego 
(13,1 pkt. proc.), podlaskiego (12,8 pkt. proc.), opolskiego (12,6 pkt. proc.), warmiń‑
sko‑mazurskiego (12,3 pkt. proc.) oraz lubuskiego (12,2 pkt. proc.) (GUS 2009: 182). 
Starzeniu się populacji ma towarzyszyć jej zmniejszanie się, które w 90% będzie do‑
tyczyć miast (GUS 2009: 156–158, 173–175). Populacja miast spadnie z 23,3 milionów 
do 21,2 milionów osób, co wiąże się nie tylko ze spadkiem płodności, ale też migracji 
stałych do miast na rzecz migracji związanych z pracą lub nauką, wzrostem migracji 
z miast do obszarów wiejskich z uwagi na wzrost cen mieszkań i kosztów budowy 
domu oraz poprawą statusu ekonomicznego, pozwalającą zamieszkiwać w korzyst‑
niejszym środowisku. Po uwzględnieniu podziału regionalnego zauważa się, że naj‑
większe ubytki ludności nastąpią w województwach świętokrzyskim, łódzkim, lu‑
belskim, opolskim i śląskim, przy czym procesy dezurbanizacji wystąpią głównie 
w regionach świętokrzyskim, wielkopolskim, kujawsko‑pomorskim i pomorskim.

Dopiero na przełomie XX i XXI wieku zaczęto odchodzić od niemal wyłącznie 
negatywnych ocen prognoz związanych ze wzrostem liczby osób starszych. „De‑
mografia apokaliptyczna” stanowi jednak wciąż powszechny nurt myślenia, obecny 
zarówno w dyskursie eksperckim, jak i w opinii publicznej. Dostrzegana w krajach 
rozwiniętych poprawa stanu zdrowia seniorów, wzrost ich aktywności oraz zwalcza‑
nie nierówności i dyskryminacji ze względu na wiek prowadzą do ewolucji koncepcji 
polityki społecznej wobec ludzi starych i starości (Szukalski 2006: 7–9; Synak 2000: 
10–11; Szatur‑Jaworska 2000: 140–144). Ważne jest poszukiwanie nowych ról dla osób 
starszych, obniżanie znaczenia wieku kalendarzowego jako cechy kształtującej ży‑
cie jednostki oraz tworzenie sieci instytucji umożliwiających seniorom samodzielne 
zaspokajanie podstawowych potrzeb. Z perspektywy polityki regionalnej niezbędne 
jest natomiast podejmowanie działań uwzględniających zarówno procesy starzenia, 
jak i zmniejszania się liczby ludności poszczególnych obszarów. M. Ferry i H. Viro‑
nen (2010: 7–21) proponują, by regionalne strategie wobec wyzwań demograficznych 
uwzględniały jednoczesne działania w czterech wymiarach:
1) regionalnych rynków pracy — zaleca się restrukturyzację gospodarki regionu 

oraz aktywne polityki zatrudnienia w celu dostosowania wolnych zasobów pra‑
cy do potrzeb regionalnych przedsiębiorców, promowanie reemigracji i organi‑
zowanie wsparcia dla powracających osób oraz zwiększanie zachęt do migracji 
wewnętrznych i międzyregionalnych;

2) planowania przestrzennego infrastruktury technicznej i społecznej — istotne jest 
dostosowanie infrastruktury do potrzeb osób starszych, zapobieganie jej degra‑
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dacji, zachęcanie osób młodszych do przeprowadzek z przedmieść do opuszczo‑
nych zabudowań w centrach miast;

3) konsumpcji dóbr i usług — dopasowanie zmian oferty skierowanej tak do miesz‑
kańców, jak i do turystów oraz podejmowanie poszukiwań innowacji produkto‑
wych i usługowych;

4) integracji społecznej — zwiększenie dostępności nowych miejsc pracy, szkoleń 
i programów edukacji ustawicznej dla wszystkich grup wieku oraz dostosowa‑
nie struktur administracyjnych do zaangażowania obywateli w korzystaniu z lo‑
kalnych usług, jak również udziału w wolontariacie i działaniach grup samopo‑
mocowych.
Ferry i Vironen (2010: 30) nie omawiają jednak zakresu i sposobu powiązania 

poszczególnych wymiarów, uznając, że decyzje w tym zakresie powinny być podej‑
mowane przez podmioty zainteresowane realizacją strategii. Ponadto, w oparciu 
o przeprowadzony przegląd projektów realizowanych w regionach Unii Europej‑
skiej stwierdzają, że obecne przemiany demograficzne wymagają poprawy koordy‑
nacji działań podejmowanych przez różne poziomy administracji publicznej oraz 
podmioty sfery publicznej, gospodarczej i społecznej (Ferry, Vironen 2010: 26–27). 
Koordynacja powinna zmierzać do lepszego powiązania ich celów i zracjonalizowa‑
nia alokacji zasobów w układzie powiązań polityk ogólnokrajowych i regionalnych. 
Autorzy ci jedynie krótko wspominają o możliwości pojawienia się korzyści syner‑
gicznych w przypadku powiązania strategii wobec starzenia się społeczeństwa z in‑
nymi, realizowanymi już działaniami władz publicznych (Ferry, Vironen 2010: 29). 
Podkreślenia wymaga zatem waga prac nad koncepcjami sprzyjającymi synergii, 
a więc takimi, które umożliwiałyby prewencję i rozwiązywanie wielu problemów 
regionalnych i lokalnych równocześnie poprzez wzajemne uzupełnianie się podej‑
mowanych działań.

Podejmowanie działań wobec procesu ubywania ludności w skali regionalnej sta‑
nowi stosunkowo nowy przedmiot zainteresowań teoretyków i praktyków. Autorzy 
studium Regiony wyludniające się: nowy paradygmat demograficzny i terytorialny, 
opracowanego na zlecenie Parlamentu Europejskiego w oparciu o dane Eurostatu 
oraz urzędów statystycznych z Wielkiej Brytanii i Francji z 2007 r., przedstawiają 
typologię „regionów kurczących się” (Katsarova 2008: 4). W Polsce spadek liczby 
ludności w latach 2005–2030 jest:
1) prawie pewny w województwach opolskim i śląskim;
2) prawdopodobny w dolnośląskim, kujawsko‑pomorskim, lubelskim, lubuskim, 

łódzkim, podkarpackim, podlaskim, pomorskim, świętokrzyskim, warmiń‑
sko‑mazurskim i zachodniopomorskim;

3) mało prawdopodobny w mazowieckim, wielkopolskim i pomorskim;
4) zupełnie nieprawdopodobny w małopolskim.

Odpowiedzialni za studium eksperci z siedmiu francuskich ośrodków badaw‑
czych zakładają, że regiony objęte procesami wyludniania mają ograniczone szanse 
na wykorzystanie kreatywności, stworzenie atrakcyjnych obszarów gospodarczych, 
są zagrożone rozkładem struktury części usług i dostępu do nich (Katsarova 2008: 
5–6). Podobnie jak M. Ferry i H. Vironen, autorzy studium Regiony wyludniające się… 
zakładają, że „spadek liczby ludności i starzenie się tworzą złożony system interakcji, 
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w którym krzyżują się aspekty ekonomiczne, społeczne, polityczne i środowiskowe, 
w taki sposób, że rozwiązanie problemu przy zastosowaniu podejścia sektorowego 
nie jest możliwe” (Katsarova 2008: 8). Skrót zaprezentowanych w studium rekomen‑
dacji dla zarządzania wielowymiarowego zawiera tabela 1.

Tabela 1. Działania wobec spadku liczby ludności w regionach

Poziom zarządzania Działania
Ponadregionalny (Unia Europejska, 
państwa)

Opracowanie wskaźników statystycznych na potrzeby polityk wspólnotowych; 
wyrównywanie przez państwa świadczeń społecznych i gospodarczych wobec 
poszczególnych regionów

Subregionalny (społeczności lokalne, 
aglomeracje)

Reorganizacja usług i udogodnień socjalnych oraz zapobieganie konfliktom 
poprzez konsultacje z mieszkańcami i samorządami lokalnymi; prewencja 
konfliktów w społecznościach lokalnych i między nimi, tworzenie struktur 
międzygminnych i form ich dialogu z władzami wyższych szczebli

Transregionalny (obszary transgranicz‑
ne, wewnętrzne obszary peryferyjne)

Przełamywanie barier politycznych, prawnych i administracyjnych w zakresie 
współpracy transgranicznej, np. w zakresie świadczenia wspólnych usług 
medycznych, opiekuńczych i edukacyjnych

Źródło: opracowanie własne (na podstawie Katsarova 2008: 9–11).

Za istotny wkład studium Regiony wyludniające się… należy uznać propozycję 
syntetycznego „wskaźnika zrównoważonego rozwoju demograficznego”, który ma 
pozwolić na ujęcie związku między spadkiem demograficznym a starzeniem się re‑
gionów. Jest on definiowany jako „stosunek średniego wieku mieszkańców do średniej 
długości życia w dobrym zdrowiu” (Katsarova 2008: 9). Zakłada się tu, że większymi 
możliwościami dysponują regiony o wysokiej średniej wieku, których mieszkańcy 
żyją długo w dobrym zdrowiu i mają wiele perspektyw aktywności po zakończeniu 
aktywności zawodowej. Długowieczność i jakość rozwiązań socjalnych uznaje się 
zatem za czynnik rozwojowy. W perspektywie roku 2030 wskaźnik ten będzie naj‑
wyższy w zachodnich i południowych regionach Polski.

Wybrane koncepcje rozwoju w warunkach starzenia się regionów

Inspiracji do poszukiwania teoretycznych i praktycznych rozwiązań na potrzeby po‑
lityki regionalnej może dostarczać analiza typu case study projektów realizowanych 
w regionach Unii Europejskiej. W dalszej części pracy przybliżone zostaną przykła‑
dy dwóch takich inicjatyw: (1) regionów dla ludzi w każdym wieku (Regions for All 
Ages) i (2) sieci srebrnej gospodarki regionów europejskich (SEN@ER — Silver Econ‑
omy Network of European Regions).

Regiony dla ludzi w każdym wieku

Program Regions for All Ages był realizowany z inicjatywy brytyjskiej organizacji po‑
zarządowej Age Concern i związku regionów angielskich English Regions Network 
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(Baker 2007). Inicjatywa powstała w 2002 roku, początkowo z myślą o działaniach 
na obszarze Anglii. W 2005 roku we współpracy z Komitetem Regionów działania 
przeniesiono na poziom Unii Europejskiej. Punktem wyjścia było dążenie do mo‑
nitorowania działań i współpracy z nowymi agencjami regionalnymi utworzonymi 
w latach 1998–1999 na obszarze Wielkiej Brytanii w celu zwiększenia wysiłków na 
rzecz dostosowania regionów do postępujących przemian demograficznych. Należy 
przy tym zaznaczyć, że już sama nazwa programu odwołuje się do koncepcji „bu‑
dowy społeczeństwa dla ludzi w każdym wieku”, kreowanej od lat 1990. przez Or‑
ganizację Narodów Zjednoczonych, która zarazem od 2002 roku stanowi główny 
cel jej Międzynarodowego Planu Działania nt. Aktywnego Starzenia się (UN 2002, 
2011). Najogólniej zakłada się tu wykorzystanie i reinwestycję kapitału ludzkiego, 
społeczno‑kulturowego, ekonomicznego i przyrodniczego oraz prowadzenie dzia‑
łań na rzecz aktywnego starzenia się, edukacji ustawicznej, promocji zdrowego sty‑
lu życia, integracji międzypokoleniowej, elastyczności rynków pracy, kształtowania 
przestrzeni przyjaznych dla osób starszych, rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, 
zrównoważonych polityk społecznych, zapobiegania ubóstwu i wykluczeniu osób 
starszych (UN 1999).

Na kolejne etapy programu Regions for All Ages złożyły się: powołanie rady 
doradczej, identyfikacja interesariuszy i potrzeb badawczych, przeprowadzenie 
diagnoz i debat, uzgodnienie możliwych działań oraz powołanie do ich koordy‑
nacji regionalnych forum dialogu nad starzeniem się społeczeństwa. Uzgodniono 
również zasady współpracy między jednostkami administracji publicznej i oto‑
czenia biznesu. W kolejnych latach opracowano zestaw narzędzi pomocnych przy 
pracach nad strategiami regionalnymi z uwzględnieniem procesu starzenia się 
społeczeństwa, przygotowywano sesje dyskusyjne na doroczne konferencje sto‑
warzyszenia Regional Studies Association oraz prowadzono rozmowy z Komisją 
Europejską i europejską federacją organizacji seniorskich AGE na rzecz pełniej‑
szego uwzględnienia tematyki starzenia się społeczeństw w raportach spójności. 
Działania te pozwoliły na powołanie europejskiej rady doradczej, przeprowadze‑
nie analiz porównawczych strategii regionalnych z wszystkich krajów członkow‑
skich, organizację konferencji europejskiej oraz publikację raportu zawierającego 
studia przypadków (Ferry i wsp. 2006) i poszerzonego zestawu narzędzi diagno‑
stycznych (Ferry, Baker 2006).

Organizatorzy programu Regions for All Ages określili trzy grupy głównych dy‑
lematów i trudności, z którymi muszą się zmierzyć twórcy polityk regionalnych zo‑
rientowanych na starzenie się społeczeństwa (Ferry i wsp. 2006: 19–20, 48–50):
1) cele polityk — problem stanowi rozpoznanie, jaka kategoria osób jest rozumia‑

na pod pojęciem ludzi starych; w jaki sposób starość określają sami mieszkańcy 
regionu; czy działania mają obejmować tylko osoby starsze, czy też np. przedsię‑
biorstwa i instytucje otoczenia biznesu; jaka ma być równowaga między ofero‑
waną pomocą i stawianymi wobec beneficjentów wymaganiami; w jaki sposób 
działania zapobiegające negatywnym skutkom starzenia się ludności mogą zostać 
powiązane z podnoszeniem konkurencyjności regionów;

2) sposoby projektowania polityk — istotne jest ustalenie cech wspólnych i roz‑
bieżnych między interwencjami wobec osób starszych w zakresie wzrostu go‑
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spodarczego i inkluzji społecznej; jakie szczeble należy uwzględniać, czy jedynie 
prowadzić kampanie edukacyjne, czy też konstruować plany działań z udzia‑
łem podmiotów lokalnych i regionalnych; czy strategie powinny być włączane 
do istniejących już dokumentów, czy też być odrębnymi opracowaniami, bądź 
miałyby być realizowane przez specjalnie powołane do tego celu instytucje, 
rzeczników lub agendy;

3) sposoby realizacji polityk — niezbędne jest określenie, jak poziom regionalny zo‑
stanie uwzględniony w redystrybucji środków, wyborze instrumentów polityki 
i mechanizmach dostarczania jej efektów; jakie warunki będą świadczyć o suk‑
cesie strategii; jak strategie i inicjatywy mogą zmobilizować pracodawców, wo‑
lontariuszy, osoby starsze i społeczność regionu do dalszego upowszechniania 
praktyk aktywnego starzenia; jakie będą najlepsze rozwiązania służące koordy‑
nacji działań różnych poziomów administracji publicznej i jej działów oraz pod‑
miotów sektora publicznego, komercyjnego i społecznego.
Należy przy tym zauważyć, że wskazane trudności mogą być również ujmowane 

jako dyrektywy badawcze. Innymi słowy, są to też instrukcje przydatne przy anali‑
zach istniejących już danych zastanych, nie tylko dokumentów planistycznych, ale 
i raportów, zestawień statystycznych i projektów realizowanych przez instytucje re‑
gionalne.

Ponadto, studia przypadków pozwoliły na wyróżnienie czterech czynników sprzy‑
jających skutecznej realizacji regionalnych interwencji wobec starzenia się społeczeń‑
stwa (Ferry i wsp. 2006: 46–47):
1) wola polityczna i mandat demokratyczny — liderzy wybrani w wyborach po‑

wszechnych lepiej realizują strategie wobec starzenia się społeczeństwa; wsparcie 
polityczne sprzyja upowszechnianiu koncepcji, zdobywaniu środków i koncen‑
tracji zasobów ludzkich;

2) przygotowanie gruntu i utworzenie bazy danych — stworzenie i realizacja stra‑
tegii wymaga przeprowadzenia pogłębionych badań o kondycji demograficznej 
regionu i jego problemach z usługami społecznymi, mieszkalnictwem, opieką 
zdrowotną oraz rynkiem pracy;

3) autonomia finansowa samorządów — jej brak może ograniczyć samodzielność 
w działaniu oraz wyborze instrumentów i zasobów do realizacji strategii;

4) zgoda na ewaluację — szczegółowa ocena efektów wdrożeń może pozwolić na 
usprawnienie dalszych prac oraz zwiększenie wiarygodności działań władz pub‑
licznych dla interesariuszy, w szczególności dla obecnych i potencjalnych part‑
nerów z sektora prywatnego.
Zasadne jest wskazanie jeszcze jednego założenia. Realizacji strategii sprzyjać 

może wysoka jakość kapitału ludzkiego i kapitału społecznego, tak liderów zmian, 
jak i otoczenia. Wykształcenie, zawód, umiejętności, zainteresowania oraz znajo‑
mości, zaangażowanie w rozwiązywanie problemów i umiejętności prowadzenia 
współpracy decydentów oraz urzędników, przedsiębiorców i przedstawicieli sektora 
społecznego mają kluczowe znaczenie dla rodzaju proponowanych zmian i realizacji 
ich poszczególnych etapów.
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Sieć srebrnej gospodarki regionów europejskich

Odmienne podejście reprezentuje organizacja sieciowa3 SEN@ER (Silver Economy 
Network of European Regions) utworzona w 2005 roku z inicjatywy rządu Nadre‑
nii‑Westfalii w Niemczech. Głównym jej celem jest tworzenie i ustalanie warunków 
ramowych dla nowych produktów i usług służących poprawie jakości życia osób 
starszych, a poprzez to zapewnienie miejsc pracy i zatrudnienia oraz wzmocnie‑
nie siły gospodarek regionalnych i ich konkurencyjności. Realizacja tej misji zakła‑
da współpracę z partnerami przemysłowymi, społecznymi i oficjalnymi władzami 
publicznymi.

Niemniej określenie „srebrna gospodarka” wymaga doprecyzowania. Pojęcie to 
jest niekiedy zamiennie stosowane ze zwrotem „srebrny rynek”, który pojawił się na 
początku lat 1970. w Japonii wraz ze stopniowym wzrostem dostępnych udogodnień 
dla osób starszych (Coulmas 2008: vi). Srebrny rynek to segment rynku zawierają‑
cy dobra, wartości i usługi skierowane do zamożnych osób powyżej 50. roku życia, 
jak również specjalne rozwiązania w handlu między podmiotami gospodarczymi, 
umożliwiające im dostosowanie się do starzejących się zasobów pracy (Kohlbacher, 
Herstatt 2008: xi). Badacze zjawiska podkreślają, że srebrny rynek nie opiera się je‑
dynie na marketingu produktów skierowanych do starszych osób, dlatego też nale‑
ży unikać podkreślania wieku użytkowników dóbr i usług, gdyż może to pogłębiać 
dyskryminację ze względu na wiek. Srebrny rynek obejmuje bowiem również idee 

„projektowania uniwersalnego” i „międzypokoleniowego”, które można rozumieć 
jako dążenie podmiotów gospodarczych do dostosowania właściwości swoich dóbr 
i usług do potrzeb osób o różnym wieku, kondycji fizycznej i możliwościach po‑
znawczych, co może umożliwiać poprawę integracji społecznej ich użytkowników. 
Jak twierdzą P. Enste, G. Naegele i V. Leve (2008: 330–331), „srebrna gospodarka nie 
powinna być traktowana jako samodzielny sektor gospodarki, lecz raczej jako prze‑
krój rynku, w który zaangażowanych jest wiele sektorów przemysłu”. Autorzy wska‑
zują na przynajmniej czternaście segmentów tego rynku:
1. Zastosowanie technologii informacyjnych (IT) w lecznictwie zamkniętym i am‑

bulatoryjnym;
2. Eleganckie życie, adaptacja mieszkań i usług ułatwiających życie, w coraz więk‑

szym stopniu opartych na IT;
3. Promocja samodzielnego życia, również z coraz większym wykorzystaniem IT;
4. Dziedziny gerontologicznie istotne dla ekonomii zdrowia, w tym technologie me‑

dyczne i e‑zdrowie, technologie wspierające słuch i wzrok, protetyka i ortopedia;
5. Edukacja i kultura jako odpowiedź na chęć zdobycia wyższych stopni edukacji 

i zagospodarowania czasu wolnego;
6. IT i media w połączeniu z medycyną, promowaniem niezależności i bezpie‑

czeństwa;
7. Robotyka usług połączona z promocją samodzielnego życia w przypadku star‑

szych osób z ciężkimi schorzeniami zdrowotnymi;

3 Organizacja sieciowa jest tu rozumiana w wąskim ujęciu jako „zbiór samodzielnych organizacji funk‑
cjonujących w określonej branży i powiązanych ze sobą więzami kooperacyjnymi” (Dryl 2010: 251).
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8. Mobilność i  promowanie jej elementów, np. bezpieczeństwa ruchu samo‑
chodowego;

9. Wypoczynek, podróże, kultura, komunikacja i rozrywka;
10. Fitness i wellness jako odpowiedź na zwiększanie świadomości zdrowego sty‑

lu życia;
11. Odzież i moda jako przejaw dążenia do integracji społecznej;
12. Usługi ułatwiające codzienne życie i inne prace domowe;
13. Ubezpieczenia odnoszące się głównie do form ryzyka właściwych starszemu 

wiekowi;
14. Usługi finansowe zwłaszcza w dziedzinie ochrony kapitału, utrzymania bogactwa 

i zapobiegania utracie oszczędności.
Rozwój srebrnej gospodarki wymaga zatem analizy możliwości pochodzących 

z różnych sfer wytwarzania i dystrybucji dóbr i usług. Możliwe jest tu też integro‑
wanie i stymulowanie aktywności podmiotów z różnych działów przy uwzględnie‑
niu cech danego regionu.

Przed utworzeniem sieci srebrnej gospodarki regionów europejskich Nadre‑
nia‑Westfalia była pierwszym w Niemczech regionem, który podjął próbę restruk‑
turyzacji, odpowiadającą wyzwaniom demograficznym. W 1999 roku władze fede‑
ralne wyszły z inicjatywą „Srebrna Gospodarka”, pobudzającą lokalne podmioty 
do rozwijania usług i produktów dla seniorów w celu poprawy ich jakości życia 
i tworzenia nowych miejsc pracy. Podobne strategie wkrótce zaczęło wcielać kil‑
ka innych niemieckich landów. Istotną barierą okazało się zaadresowanie wielu 
rozwiązań wyłącznie do zamożnych seniorów, z tego też względu poszukiwani są 
konsumenci spoza regionu, promuje się produkty regionalne oraz pobudza ogólną 
skłonność seniorów do konsumpcji (Enste i wsp. 2008: 330; Ferry i wsp. 2006: 31–33, 
80–90; Augurzky, Neumann 2005). W 2003 roku rząd Nadrenii‑Westfalii zorgani‑
zował w Brukseli warsztaty dla przedstawicieli samorządów terytorialnych i orga‑
nizacji pozarządowych, zapraszając je do utworzenia sieci, która pozwoliłaby na 
zwiększanie konkurencyjności regionów Unii Europejskiej, wymianę ich doświad‑
czeń i prowadzenie wspólnych badań. W 2005 roku w Bonn zorganizowano pierw‑
szą europejską konferencję srebrnej gospodarki, której towarzyszyło ustanowienie 
sieci. Jej kluczowe regiony to Estremadura (Hiszpania), Limburg i Geldria (Holan‑
dia), Limousin (Francja), Mid‑East Region (Irlandia) i North West Region (Wielka 
Brytania). Polskie regiony partnerskie stanowią województwa dolnośląskie i opol‑
skie. Przyjęto również dwa dokumenty: deklarację z Bonn, zawierającą główne cele 
sieci, i umowę ustanawiającą SEN@ER, która obejmuje program przyszłych działań 
(SEN@ER 2005a, 2005b). Ponadto powołano wspólny sekretariat odpowiedzialny 
za koordynację, integrację i dokumentację działań, utrzymywanie kontaktów z Ko‑
misją Europejską i Komitetem Regionów, zbieranie wyników badań związanych ze 
srebrną gospodarką, wspieranie organizacji konferencji tematycznych, prowadzenie 
strony internetowej i rekrutacji członków sieci.

Współpraca członków sieci obejmuje m.in. identyfikację działań wymagających 
wsparcia politycznego, promowanie idei srebrnej gospodarki, integrację zrzeszeń 
zawodowych i organizacji biznesowych, analizę programów finansowych Unii Eu‑
ropejskiej oraz przedstawianie rekomendacji i wspólnych deklaracji politycznych. 
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Prace sieci obejmują też pięć „grup specjalnego zainteresowania”, tworzonych przez 
przedstawicieli regionów sieci z przedstawicielami administracji publicznej, biznesu 
i organizacji pozarządowych. Są to grupy do spraw: aktywnego zatrudnienia i przed‑
siębiorczości osób starszych, samodzielnego życia, uczestnictwa w kulturze, rozwoju 
umiejętności oraz strategii regionalnych. SEN@ER prowadzi też bazę dokumentów 
Unii Europejskiej związanych z zagadnieniami istotnymi dla srebrnej gospodarki, 
bazę dobrych praktyk, system poszukiwania partnerów do projektów, wydaje własny 
informator, organizuje warsztaty oraz doroczne konferencje i konkursy na najlepsze 
praktyki w celu promocji możliwych rozwiązań produktowych, usługowych i strate‑
gicznych. Wśród wybranych projektów sieci znajdują się: inicjatywa przedsiębiorczo‑
ści seniorów; prace nad systemem informatycznym do koordynacji usług społecznych 
dla osób starszych, systemem inteligentnych urządzeń w miejscu zamieszkiwania 
osób starszych oraz przenośnym alarmem do kontaktu ze służbami ratowniczymi; 
opracowanie systemu służącego oszczędzaniu energii w mieszkaniach socjalnych; 
przygotowanie mapy istniejących stron internetowych umożliwiających prowadzenie 
debat i wymianę wiedzy związanej z sektorem kultury; akademia międzykulturowej 
kreatywności seniorów; oraz inicjatywa aktywnego starzenia się migrantów i przed‑
stawicieli mniejszości etnicznych zamieszkujących Unię Europejską.

Generalnie, istnieją cztery bariery, jakie może napotkać budowa regionalnych 
srebrnych gospodarek. Są to: (1) brak w regionach podmiotów gospodarczych za‑
interesowanych srebrną gospodarką i sprzyjającego im otoczenia; (2) ograniczanie 
oferty srebrnej gospodarki do zamożnych starszych osób; (3) niekorzystny wzorzec 
konsumpcji seniorów; oraz (4) mała siła przyciągania przez regiony starszych mi‑
grantów. Uszczegóławiając:
1. Przeszkodą może okazać się brak podmiotów gospodarczych dysponujących 

wykształconą bazą naukowo‑badawczą, informacją rynkową i instrumentami 
marketingowymi. Zgodnie z teorią cyklu produkcyjnego nowe towary i usługi 
są tworzone najczęściej w wysoko rozwiniętych regionach z zasobnym rynkiem 
konsumentów, dopiero w dalszych etapach dobra są eksportowane na rynki ze‑
wnętrzne i do regionów mniej zamożnych (Grosse 2002: 30–31). Uzasadnia to in‑
terwencję administracji publicznej, zmierzającą do lepszego wykorzystania wiedzy 
i technologii, tworzenia regionalnych systemów innowacji oraz sieci współpracy 
między instytucjami naukowymi, eksperckimi i gospodarczymi;

2. Barierą może być myślenie o srebrnej gospodarce jako zbiorze produktów i usług 
skierowanych do zamożnych starszych osób. Zgodnie z teorią społeczeństwa sie‑
ciowego M. Castellsa przypuszczać można, że z dóbr tych korzystałyby w pierwszej 
kolejności największe światowe metropolie, połączone ze sobą wieloma kanałami 
komunikacyjnymi, w tym myślą naukową i modami konsumenckimi oraz zamiesz‑
kujące je elity o dominującej władzy ekonomicznej i znacznych wpływach politycz‑
nych i medialnych (Grosse 2002: 29–30). Zdaniem Castellsa (2007: 443–449) starzenie 
się społeczeństw stwarza ryzyko „wojen grup wieku”, w których ludzie starzy mogą 
zajmować pozycje uprzywilejowane za sprawą nagromadzenia w trakcie życia róż‑
nych form kapitału. Tym samym istotne jest przeciwdziałanie rozwiązaniom, które 
mogą prowadzić do dyskryminacji ze względu na wiek oraz podkreślanie uniwer‑
salnych i międzygeneracyjnych aspektów srebrnej gospodarki;
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3. W krajach niżej rozwiniętych przyjmowany przez osoby starsze wzorzec konsump‑
cji może ograniczać wzrost skierowanej do nich oferty i nie sprzyjać poprawie ich 
jakości życia. Zgodnie z koncepcją międzypokoleniowej zmiany wartości od ma‑
terialistycznych do postmaterialistycznych starsi częściej pozytywnie wartościują 
dążenie do przetrwania niż do samorealizacji (Inglehart 2005: 334–335). Starsi ze 
względu na częstszą socjalizację w warunkach niedoboru i rzadkości dóbr nadają 
wyższe znaczenie takim kategoriom, jak bezpieczeństwo, praca zawodowa, obo‑
wiązkowość i pracowitość oraz ochrona interesów klasowych i zawodowych. Zagad‑
nienie to może być istotne dla polskich regionów, gdzie przypuszczalnie zwiększać 
się będzie konieczność uelastycznienia oferty rynkowej, postępować będą zjawiska 
deprywacji wśród starszych osób o niskich dochodach, niezdolnych do zaspokoje‑
nia swoich potrzeb na oczekiwanym poziomie oraz ujawnią się rosnące wymaga‑
nia lepiej wykształconych i zamożniejszych starszych osób (Balcerzak‑Paradowska 
2008: 175). Zakłada się, że w Polsce dopiero seniorzy urodzeni w latach 1950. będą 
wykazywać większą aktywność, związaną z wartościami postmaterialistycznymi, 
jak np. realizacja własnego potencjału osobowości, autoekspresja, przynależność, 
wolność wymiany myśli, satysfakcja płynąca z jakości życia i kondycja środowiska 
naturalnego (Synak 2000: 14; Szatur‑Jaworska 2000: 185; Trafiałek 2006a: 335–336);

4. Wątpliwości może też wzbudzać siła przyciągania starszych osób przez regiony 
kształtujące srebrną gospodarkę. Uzasadnienia działań skierowanych do emigran‑
tów i potencjalnych nowych mieszkańców z innych części świata dostarczają: pod‑
kreślane w literaturze znaczenie wizerunku miast i regionów jako przyjaznych dla 
osób w każdym wieku (WHO 2007); założenia o silnym i podświadomym związku 
emocjonalnym z miejscem zamieszkania w okresie dzieciństwa i młodości (Jałowie‑
cki, Szczepański 2006: 328–333, 352); oraz badania wskazujące ożywienie ruchów 
migracyjnych w wieku emerytalnym w kierunku miejscowości o lepszym wyposaże‑
niu w usługi i urządzenia kulturalne (Domański 2006: 26, 177–179). Zakłada się też, 
że obserwowane w minionych latach procesy migracji zarobkowych Polaków mogą 
skutkować ich powrotami do kraju pochodzenia na okres starości, co powinno sta‑
nowić wskazówkę do przygotowania rynku skierowanych do nich dóbr i usług, co 
z kolei pozwoliłoby takim osobom na lepsze wykorzystanie zasobów finansowych 
i wyższych świadczeń, a zarazem stymulowałoby rozwój regionalny i lokalny (Bal‑
cerzak‑Paradowska 2008: 176). Zauważa się jednak, że regiony jednocześnie starze‑
jące się i wyludniające się są mniej atrakcyjne dla emerytów (Katsarova 2008: 5).
Zaobserwowane bariery mogą w różnym stopniu występować w poszczególnych 

regionach. Ich dokładne rozpoznanie może dostarczyć wielu pomysłów dla twórców 
strategii i programów rozwojowych, jak również stanowić punkt wyjścia dla projek‑
tów poszczególnych podmiotów samorządowych, biznesowych i społecznych oraz 
ich wspólnych przedsięwzięć.

Analiza wybranych strategii rozwoju regionalnego w Polsce

Polityka regionalna w Polsce ma krótką historię. Można o niej mówić właściwie do‑
piero od 1999 roku, kiedy to poprzez reformę administracyjną powołano szesnaście 
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województw z regionalnymi społecznościami obywatelskimi (Strzelecki 2008: 93–94). 
Przypuszczać należy zatem, że strategie i programy rozwoju regionalnego związane 
z działaniami wobec starzenia się ludności są dopiero potencjalnym obiektem zain‑
teresowania władz publicznych, mieszkańców i przedsiębiorców. Przegląd literatury 
przedmiotu pozwala na stwierdzenie, że wyzwanie dostrzegane jest głównie bądź 
w odniesieniu do całego kraju, bądź w wymiarze lokalnym. Dotychczasowe opra‑
cowania zdają się kłaść nacisk na zmiany z perspektywy polityki społecznej i prze‑
strzennej. Podejmowane zagadnienia obejmują w szczególności dostosowywanie 
budownictwa mieszkaniowego do potrzeb osób starszych oraz poszukiwanie sto‑
sownych rozwiązań architektonicznych i urbanistycznych (Kozińska 1986: 208–222; 
UNDP 1999: 97–99; Błędowski 2002: 115–139; Trafiałek 2003: 133–157; Niezabitowski 
2009: 89–113). W praktyce zaś zagadnienia te podejmowane są głównie w lokalnych 
strategiach rozwiązywania problemów społecznych. Do nielicznych w kraju należą 
bardziej szczegółowe koncepcje działań wobec seniorów, obejmujące jeszcze zada‑
nia m.in. w zakresie edukacji, profilaktyki zdrowia, aktywności społecznej, kultu‑
ralnej, sportowej oraz bezpieczeństwa publicznego. Plany takie opracowano w wo‑
jewództwach wielkopolskim (ROPSP 2005) i małopolskim (SWM 2001, 2004) oraz 
takich miastach, jak: Warszawa (UMSW 2008), Poznań (UMP 2008), Elbląg (UME 
2008) i Tomaszów Mazowiecki (UMTM 2009). Na odrębną uwagę zasługuje Staro‑
gard Gdański, gdzie opracowany lokalny plan działania powstał w ramach projektu 
Active A.G.E., tematycznej sieci miast europejskiego programu Urbact II, od której 
uczestników wymagano dużego zaangażowania mieszkańców w tworzenie propozy‑
cji działań oraz zobowiązanie się do ich wspólnej realizacji (CR 2010; UMSG 2011).

Wskazania na działania wobec starzenia się ludności zostały zawarte w przygo‑
towanym przez Zespół Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów „Rapor‑
cie o kapitale intelektualnym Polski” (Boni 2008). W dokumencie tym podkreślono 
potrzebę zapobiegania wykluczeniu seniorów, wykorzystania ich potencjału w za‑
kresie aktywności zawodowej, społeczno‑kulturalnej i edukacyjnej oraz kształtowa‑
nia warunków sprzyjających spędzaniu starości w Polsce. Zespół ten ogłosił również 

„Raport Polska 2030” (Boni 2009), stanowiący punkt wyjścia do prac nad długookre‑
sową strategią rozwoju kraju. Opracowanie zwraca dodatkowo uwagę na potrzebę 
budowania solidarności międzypokoleniowej, rozwoju kształcenia ustawicznego, 
poprawę stanu zdrowia starszych osób, co mogłoby pozwolić na budowę srebrnej 
gospodarki, walkę z wykluczeniem cyfrowym oraz na zrównanie wieku emerytal‑
nego kobiet i mężczyzn i jego podwyższenie do 67. roku życia.

Szczególne znaczenie dla uporządkowania działań podmiotów polityki regional‑
nej ma „Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010–2020” (MRR 2010a). Starze‑
nie się społeczeństwa jest uwzględniane w tym dokumencie przy kilku wyzwaniach 
polityki regionalnej rozpatrywanych w dwóch wymiarach: przestrzennym‑teryto‑
rialnym i tematycznym‑sektorowym. W pierwszym wymiarze wskazuje się na po‑
trzebę „zapewnienia spójności wewnętrznej kraju i niedopuszczenia do nadmiernych 
zróżnicowań przestrzennych” — odnosi się to głównie do umożliwienia starzeją‑
cym się i najsłabiej rozwiniętym województwom Polski Wschodniej budowy po‑
tencjału zwiększającego ich udział w tworzeniu wzrostu i zatrudnienia. Natomiast 
w wymiarze tematycznym‑sektorowym za niezbędne uznaje się: (1) „przeciwdziała‑
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nie negatywnym trendom demograficznym oraz pełniejsze wykorzystanie zasobów 
pracy”, w tym aktywizację zawodową seniorów i wydłużenie okresu aktywności za‑
wodowej, działania na rzecz uczenia się przez całe życie i utrzymania w regionach 
zrównoważonej struktury demograficznej; (2) „odpowiedź na zmiany klimatyczne 
i zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego” — zakłada się, że negatywne skutki 
zmian klimatu będą szczególnie odczuwalne przez osoby starsze, co wymaga sto‑
sownych dostosowań w regionach; (3) „zapewnienie infrastruktury transportowej 
i teleinformatycznej do wspierania konkurencyjności i zapewniającej spójność tery‑
torialną kraju” — dostrzega się konieczność przełamywania barier w wykorzystaniu 
technologii cyfrowych przez osoby starsze i zapobiegania pokoleniowym podziałom 
w tym wymiarze. Ponadto w Celu 2. „Budowanie spójności terytorialnej i przeciw‑
działanie marginalizacji obszarów problemowych”, w związku ze starzeniem się 
ludności przewiduje się interwencje w inwestycjach infrastrukturalnych i usługach 
publicznych, planowaniu procesów urbanizacyjnych oraz działaniach dotyczących 
kapitału ludzkiego. W celu szczegółowym 2.1. „Wzmacnianie spójności w układzie 
krajowym” zakłada się m.in. stosowanie aktywnych polityk zatrudnienia, przeciw‑
działanie wykluczeniu osób starszych poprzez rozwój programów integracji, ekono‑
mii i przedsiębiorczości społecznej oraz rozwój kształcenia ustawicznego dorosłych. 
Do tego w celu szczegółowym 2.3. „Restrukturyzacja i rewitalizacja miast i innych 
obszarów tracących dotychczasowe funkcje społeczno‑gospodarcze” wprowadzo‑
no zapis o potrzebie szczególnego wspierania miast o starzejącej się i wyludniającej 
populacji, przy czym zakłada się, że dokładne obszary wsparcia zostaną określone 
w dalszych dyskusjach, a związane z nimi interwencje i wykorzystywane instrumen‑
ty będą określać władze lokalne.

Przykładem bardziej szczegółowych założeń może być „Strategia Rozwoju Spo‑
łeczno‑Gospodarczego Województwa Warmińsko‑Mazurskiego do roku 2020”, 
gdzie w Priorytecie 1. „Konkurencyjna gospodarka” wskazano na cel operacyjny 1.6. 

„Wzrost konkurencyjności usług dla starzejącego się społeczeństwa”, który uzasadnia 
się poprzez rozwój usług z myślą o osobach starszych z innych części kraju i świata 
jako istotny czynnik wzrostu województwa (SWWM 2005: 39–40). Realizacji tego 
celu mają służyć dwa działania: (1) rozbudowa bazy informacyjnej o możliwościach 
rozwoju takich usług, w tym prowadzenie badań popytu na nie, stworzenie koncep‑
cji ich rozwoju w oparciu o badania i zagraniczne wizyty studialne, wspieranie pod‑
miotów zainteresowanych tworzeniem i współpracą przy świadczeniu takich usług, 
promocja regionu jako przyjaznego dla wszystkich grup wiekowych; oraz (2) pro‑
mowanie działań i zachowań zwiększających konkurencyjność usług dla osób star‑
szych poprzez rozwój związanych z nimi kierunków kształcenia i doskonalenia za‑
wodowego, infrastruktury przyjaznej seniorom, specjalistycznych usług medycznych 
i opieki zdrowotnej oraz wspieranie przedsiębiorczości w zakresie tworzenia firm 
i organizacji pozarządowych związanych z usługami dla seniorów. Ocenie realizacji 
tego celu mają służyć trzy wskaźniki: imigracja osób powyżej 60. roku życia, dłu‑
gość życia oraz liczba miejsc w placówkach opieki nad osobami starszymi — wyda‑
ją się one być komplementarne z proponowanym przez specjalistów syntetycznym 
wskaźnikiem zrównoważonego rozwoju demograficznego (por. (SWWM 2005: 66; 
Katsarova 2008: 9–10)). Opracowano też odrębny dokument: „Wojewódzki program 
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na rzecz osób starszych na lata 2009–2013”. Jego misją jest: „Poprawa jakości życia 
i funkcjonowania osób starszych oraz kształtowanie pozytywnego obrazu starości 
w świadomości społecznej, współpraca międzypokoleniowa i rzecznictwo interesów” 
(ZWWM 2008: 18). Wyróżniono cztery cele strategiczne: (1) poprawa stanu zdrowia 
osób starszych; (2) zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego, wyrównywanie szans 
i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób starszych; (3) pełnoprawny, ak‑
tywny udział osób starszych w życiu społecznym, gospodarczym i politycznym; 
(4) poprawa wizerunku osób starszych w społecznościach lokalnych. Wśród celów 
szczegółowych wskazano m.in. na potrzebę zwiększenia aktywności zawodowej 
i wolontariatu osób po 50. roku życia. Do pomiaru efektów opracowano specjalny 
zestaw wskaźników. Przewidziano też współpracę z różnymi szczeblami administra‑
cji publicznej i podmiotami sektora społecznego. Niemniej, w samych działaniach 
określono bardzo ograniczoną rolę przedsiębiorców, jedynie w zakresie tworzenia 
domów pomocy społecznej oraz placówek, takich jak dzienne domy pobytu, kluby, 
świetlice, mieszkania chronione. Nie wspomina się o instrumentach, które miałyby 
prowadzić do zwiększania konkurencyjności regionu, co podważa spójność progra‑
mu ze strategią rozwoju województwa.

Warte wskazania założenia związane z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom 
starzenia się ludności zawiera projekt „Strategii Rozwoju Województwa Małopol‑
skiego na lata 2011–2020”. W Obszarze 1. „Gospodarka wiedzy i aktywności”, któ‑
rego celem strategicznym jest „Silna pozycja Małopolski jako regionu atrakcyjne‑
go dla inwestycji, opartego na wiedzy, aktywności zawodowej i przedsiębiorczości 
mieszkańców”, wśród kierunków polityki znajduje się 1.1. „Rozwój kapitału intelek‑
tualnego”, gdzie wyróżnia się wdrażanie rozwiązań systemowych umożliwiających 
prowadzenie i korzystanie z kształcenia na odległość przez całe życie oraz rozwiązań 
zwiększających udział osób starszych w systemie kształcenia ustawicznego (ZWM 
2010). W Obszarze 6. „Bezpieczeństwo ekologiczne, zdrowotne i społeczne” o celu 
strategicznym „Wysoki poziom bezpieczeństwa mieszkańców Małopolski w wymia‑
rze środowiskowym, zdrowotnym i społecznym” w celu szczegółowym 6.3. „Popra‑
wa bezpieczeństwa społecznego: integrująca polityka społeczna” wprowadzono za‑
pis o wdrażaniu strategii rozwoju srebrnej gospodarki. W odniesieniu do ostatniego 
z wymienionych powyżej punktów opracowano dokument „Wyzwania Małopolski 
w kontekście starzenia się społeczeństwa. Podejście strategiczne”. Celem tej strategii 
jest „wizja takiej ścieżki rozwoju regionu, w której produkty i usługi dla starzejącej 
się populacji staną się jego dobrem także »eksportowym«, przyczyniając się do zdy‑
namizowania rozwoju lokalnych gospodarek w regionie, wzbogacenia ilościowego 
i jakościowego regionalnego rynku pracy oraz udostępnienia zasobów naturalnych 
i wyspecjalizowanych sposobów ich wykorzystania na potrzeby zdrowia i dobrego 
życia także osób starszych” (Golinowska 2010: 8). Przyjmuje się przy tym, że stra‑
tegia jest „przyjazna wszystkim grupom ludności”, a jej realizacja wymaga zaanga‑
żowania przedstawicieli polityki, społeczeństwa obywatelskiego, mediów i biznesu. 
Zdiagnozowano regionalne przewagi i deficyty oraz potrzebne działania w dwuna‑
stu dziedzinach: (1) zasoby ludzkie; (2) opieka zdrowotna i długoterminowa; (3) po‑
moc społeczna; (4) uzdrowiska; (5) zasoby mieszkaniowe; (6) przestrzeń publiczna; 
(7) infrastruktura komunikacyjna i transportowa; (8) zasoby edukacyjne; (9) kapi‑
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tał społeczny; (10) kultura; (11) turystyka; (12) potencjał gospodarczy. Choć anali‑
zowany dokument zawiera bardziej kompleksowy przegląd zagadnień niż program 
z województwa warmińsko‑mazurskiego, to zdecydowanie mniej uwagi poświęca 
się tu aktywizacji zawodowej osób starszych, co może wynikać z faktu, że tematyka 
ta jest przedmiotem zainteresowań w innych opracowaniach dotyczących regionu. 
W odróżnieniu od wspomnianego programu, większy nacisk położono na rozpo‑
znanie zróżnicowania potrzeb osób starszych i regionalnych zasobów pozwalających 
na ich zaspokojenie. Opracowanie nie zawiera jednak założeń co do harmonogra‑
mu i monitoringu realizacji działań, raportowania, ewaluacji, zasad finansowania 
oraz podziału zadań między poszczególne instytucje. Przyjęto bowiem ogólnie, że 
narzędzia realizacji zależą od decyzji i możliwości decydentów i interesariuszy po‑
lityki rozwoju regionalnego. Istotna jest rekomendacja, by do wdrażania strategii 
powołany został urząd Pełnomocnika Marszałka ds. wdrażania koncepcji srebrnej 
gospodarki (Golinowska 2010: 114). Jego zadania obejmowałyby głównie: pozyski‑
wanie środków, analizę istniejących funduszy do inwestycji oraz kontrolę zgodności 
ich wykorzystania z celami strategii.

Podsumowanie

W opracowaniu przybliżono obszary, w jakich starzenie się społeczeństwa stanowi 
wyzwanie dla polityki regionalnej, rekomendacje w zakresie zarządzania wielowy‑
miarowego, koncepcje regionów dla ludzi w każdym wieku i sieci srebrnej gospodar‑
ki regionów europejskich, zróżnicowanie segmentów srebrnego rynku oraz dylema‑
ty istotne przy tworzeniu specjalnych strategii regionalnych i czynniki sprzyjające 
ich realizacji. Wyróżniono również bariery w budowie srebrnych gospodarek oraz 
kluczowe dla zmagań z procesem starzenia się ludności cechy wybranych strategii 
rozwoju regionalnego w Polsce.

Formułowane w przywoływanej w niniejszym opracowaniu literaturze rekomen‑
dacje dla praktyki polityki regionalnej są dość ogólne. Za M. Ferrym i H. Vironen 
(2010: 22–25) przyjmuje się, że ich doprecyzowanie jest kwestią dostosowania zaleceń 
do możliwości i potrzeb poszczególnych regionów poprzez: (1) tworzenie specjali‑
stycznych obserwatoriów i systemów statystycznych; (2) struktur podziału środków 
na inwestycje adekwatnych do struktur demograficznych; (3) włączanie zagadnień 
demograficznych do istniejących już strategii rozwoju regionalnego; oraz (4) two‑
rzenie instrumentów aktywnej polityki regionalnej i ich dostosowywanie do zmian. 
Należy wspomnieć, że istnieją już szczegółowe koncepcje, odnoszące się głównie do 
tematyki zarządzania miastami i koordynacji przemian w ich społecznościach lokal‑
nych w celu kształtowania przyjaznych osobom starszym gospodarek i przestrzeni. 
Uwzględniają one też prowadzenie współpracy transregionalnej między ośrodkami 
miejskimi położonymi na różnych kontynentach (WHO 2007, 2010, 2011) i w grani‑
cach Unii Europejskiej (URBACT 2011). Bliższe omówienie tych zagadnień wymaga 
odrębnego opracowania.

Podkreślenia wymaga potrzeba dalszego upowszechniania wizji regionów dla 
ludzi w każdym wieku i srebrnej gospodarki jako pozytywnych rozwiązań wyzwań 



Rozwój regionalny wobec starzenia się społeczeństwa | 165

demograficznych, przedstawianych często w kategoriach „apokaliptycznych”. Ważna 
jest popularyzacja przykładów dobrych praktyk z innych krajów oraz pobudzanie 
wymiany doświadczeń w skali subregionalnej i transregionalnej, szczególnie z regio‑
nami i miastami Europy Środkowo‑Wschodniej, które przechodzą po 1989 roku przez 
zbliżone procesy transformacji (Steinführer, Haase 2007). Poza tym, srebrna gospo‑
darka wymaga nie tylko pobudzania przedsiębiorczości, innowacyjności i transferu 
technologii, ale też uwrażliwiania liderów na poszukiwanie rozwiązań godzących 
długofalowe wyzwania z ich celami krótkoterminowymi (Ferry i wsp. 2006: 30, 46). 
Zasadne są także kampanie edukacyjne na rzecz zwiększania świadomości aktyw‑
nego starzenia się, obsługi nowoczesnych urządzeń, ekologii, zarządzania oszczęd‑
nościami oraz korzystania z praw konsumenckich i pracowniczych (AGE 2009). Nie‑
zbędna jest też poprawa zarządzania publicznego w tworzeniu sieci współpracy władz 
samorządowych, organizacji pozarządowych i podmiotów gospodarczych — lokal‑
ni liderzy są szczególnie odpowiedzialni za upowszechnianie pozytywnych wzorów 
i tworzenie warunków wytwarzania i wykorzystywania nowych zasobów (Grosse 
2002: 45–46). Służyć temu mogą strategie budujące zaufanie między regionalnymi 
i lokalnymi podmiotami, czyli kluczową odmianę kapitału społecznego, który okre‑
śla możliwości skutecznej współpracy przy rozwiązywaniu wspólnych problemów 
(Sztompka 2007: 293–300). Podejmowanie interwencji powinno też uwzględniać kon‑
sultacje międzypokoleniowe i godzić interesy różnych grup wieku (Sáez i wsp. 2007; 
Klimczuk 2009, 2010).

Przeprowadzony w niniejszym opracowaniu przegląd literatury przedmiotu po‑
zwala na określenie przynajmniej pięciu kierunków dalszych badań nad rozwojem 
regionalnym w warunkach starzejącego się społeczeństwa. Są to:
1. Badania nad wykluczeniem cyfrowym i e‑inkluzją — mając na uwadze procesy 

kształtowania się społeczeństwa wiedzy i gospodarki opartej na wiedzy, dla któ‑
rych kluczowe jest upowszechnienie dostępu do cyfrowych technologii informa‑
cyjnych i telekomunikacyjnych, za istotne należy uznać dotychczasowe prace ba‑
dawcze pogłębiające wiedzę o barierach w wykorzystaniu cyfrowych produktów 
i usług przez polskich seniorów (Kolesiński 2008; Batorski, Zając 2010). Znajdu‑
jące się w nich wnioski i rekomendacje mają duże znaczenie dla konstruowania 
regionalnych srebrnych gospodarek i promocji aktywnego starzenia się;

2. Rozpoznanie specjalizacji regionalnych w ramach srebrnej gospodarki — za za‑
sadne należy uznać też podejmowanie badań potencjalnych sektorów wzrostu 
i innowacji opartych na specyfice regionu, a zarazem umożliwiających rozwój 
wybranych segmentów srebrnego rynku (Plawgo i wsp. 2009). Ważne jest też 
upowszechnienie wyników badań, promowanie koncepcji wśród interesariuszy 
i pobudzanie ich współdziałania;

3. Analiza możliwości stymulowania rozwoju klastrów — odrębnym przedmiotem 
prac mogą być sposoby kształtowania klastrów4 specjalizujących się w wielowy‑

4 Klaster jest tu rozumiany jako: „geograficzne skupiska wzajemnie powiązanych firm, wyspecjalizo‑
wanych dostawców, jednostek świadczących usługi, firm działających w pokrewnych sektorach i zwią‑
zanych z nimi instytucji (na przykład uniwersytetów, jednostek normalizacyjnych i stowarzyszeń 
branżowych) w poszczególnych dziedzinach, konkurujących między sobą, ale także współpracujących” 
(Plawgo i wsp. 2010: 9).
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miarowych pracach badawczo‑rozwojowych, doradczych oraz produkcyjnych 
i usługowych w dziedzinach związanych z poprawą jakości i samodzielności ży‑
cia seniorów. Istotne może być tu korzystanie z doświadczeń regionów Finlandii 
i klastra Seniorpolis (Ferry i wsp. 2006: 25–28, 61–72; Castells, Himanen 2009: 
108–111; Grosse 2007: 126–128);

4. Diagnoza kapitału ludzkiego i społecznego osób starszych — istotne jest rozpozna‑
nie niewykorzystanych w skali regionalnej i lokalnej potencjałów osób starszych 
w wymiarze ekonomicznym, konsumenckim, opiekuńczym i samopomocowym, 
kulturowym, integracyjnym i emocjonalnym, edukacyjnym oraz politycznym 
(Trafiałek 2004: 165–166). W kontekście srebrnej gospodarki seniorzy mogą być 
też istotnymi pomysłodawcami i współtwórcami nowych usług, produktów i tech‑
nologii, o ile stworzone zostaną sprzyjające temu relacje z instytucjami;

5. Badania nad wykorzystaniem kreatywności osób starszych — z uwagi na rosną‑
ce znaczenie kreatywności i innowacyjności w kształtowaniu gospodarek regio‑
nalnych (Domański 2006: 87–88, 134–136) za istotne należy uznać podejmowanie 
prac badawczych nad możliwościami łączenia rozwoju regionalnego i lokalnego 
z instytucjami społeczno‑kulturalnymi i edukacyjnymi specjalizującymi się w po‑
budzaniu twórczej aktywności osób starszych i działań międzypokoleniowych 
(Moloney 2006; Misey Boyer 2007; Ehlert i wsp. 2010).
Wskazane kierunki nie stanowią wyczerpującego zbioru. Są to jedynie wybra‑

ne aspekty, których pogłębiony ogląd może stanowić punkt wyjścia do pobudzania 
niewykorzystanych potencjałów rozwojowych poszczególnych regionów i społecz‑
ności lokalnych.
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Wiek jako determinanta 
zachowań konsumpcyjnych

Streszczenie: Celem niniejszego opracowania jest zwrócenie uwagi środo‑
wiska naukowego oraz osób odpowiedzialnych za strategie komunikacji 
marketingowej przedsiębiorstw na niewystarczający poziom zaintereso‑
wania zagadnieniem odmiennego traktowania poszczególnych grup kon‑
sumentów na rynkach dóbr i usług. Wyróżnionym wymiarem rozpatry‑
wanych różnic jest determinanta wieku.
Przeprowadzona analiza literatury przedmiotu doprowadziła do kilku 
konkluzji. Większość autorów zgadza się z poglądem, że zachowania kon‑
sumpcyjne zmieniają się wraz z wiekiem. Źródłem takiej sytuacji jest za‑
równo odmienna percepcja, zapamiętywalność przekazów marketingo‑
wych, jak również stopień lojalności wobec marki. Brak uwzględnienia 
tego typu odmienności prowadzi do znacznych uproszczeń w zakresie 
stereotypowego postrzegania osób jedynie z punktu widzenia ich wieku. 
W konsekwencji, potrzeby i możliwości określonych grup wiekowych są 
pomijane w projektowaniu produktów i usług, jak również w komunikacji 
marketingowej przedsiębiorstw z zewnętrznymi klientami i, szerzej, z oto‑
czeniem. Tak istotne różnice prowadzą do pogłębiania się dysproporcji 
pomiędzy poszczególnymi generacjami konsumentów.
Artykuł ma stanowić przyczynek do dalszych rozważań nad istotnością 
wieku jako determinanty zachowań konsumpcyjnych oraz komunikacji 
marketingowej przedsiębiorstw.

Słowa kluczowe: starsi konsumenci, komunikacja marketingowa, stereo‑
typy ze względu na wiek, zachowania konsumpcyjne
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Wprowadzenie

Współczesne procesy demograficzne, szeroko rozpatrywane w literaturze przedmio‑
tu, prowadzą do zmian liczby i struktury ludności według wieku. Depopulacja, przy 
jednoczesnym wzroście udziału osób starszych w społeczeństwie, stanowi główne wy‑
zwania we wszystkich aspektach życia społecznego i gospodarczego krajów, regionów 
oraz całej gospodarki światowej. Stale wydłużająca się średnia długość życia prowa‑
dzi do niespotykanej wcześniej sytuacji, w której cztery pokolenia osób współistnieją, 
zarówno w przestrzeni funkcjonowania rynku pracy, jak i rynków dóbr i usług.

Wiele uwagi w dyskusjach akademickich poświęcone zostało już kwestiom ne‑
gatywnych konsekwencji procesu starzenia się społeczeństw, np. dla dalszego wzro‑
stu gospodarczego. Jest to związane przede wszystkim z rosnącym wskaźnikiem 
obciążenia ekonomicznego ludźmi w wieku poprodukcyjnym, co prowadzi do nie‑
korzystnych zmian na poziomie finansów publicznych, szczególnie w wymiarze 
zwiększonych wydatków na świadczenia emerytalne oraz socjalne. Z drugiej strony, 
zauważone zostały równie niepokojące tendencje do spadku liczby ludności w wieku 
produkcyjnym, zarówno w wielkościach absolutnych, jak i względnych, w porówna‑
niu ze stale rosnącym udziałem osób starszych. Ta dwukierunkowa relacja nakłada‑
jących się utrudnień w sprawnym funkcjonowaniu gospodarczym państwa skłania 
do priorytetowego traktowania demograficznych uwarunkowań rynku pracy, tak 
w wymiarze rozważań akademickich, jak w opracowaniach rządowych o charakte‑
rze diagnostycznym i strategicznym. Wiąże się to przede wszystkim z aktywnością 
zawodową ludności. Konieczność zwiększenia partycypacji osób starszych, kobiet 
czy niepełnosprawnych w strukturach rynku pracy, przy jednoczesnym działaniu na 
rzecz wydłużenia okresu pozostawania aktywnym zawodowo, to kluczowe elementy 
podejmowanych inicjatyw. W tym celu promowane są także rozwiązania nastawio‑
ne na wzrost produktywności zasobów pracy, również w perspektywie ich starzenia 
się. Wiele miejsca poświęca się zatem na budowanie wiedzy o zarządzaniu wiekiem 
(age management) w organizacjach oraz, w szerszym ujęciu, o zarządzaniu różno‑
rodnością (diversity management). Strategie pełniejszego wykorzystania potencja‑
łu pracowników w każdym wieku dotyczą między innymi możliwości i sposobów 
tworzenia międzypokoleniowych zespołów projektowych. Konieczność współpracy 
intergeneracyjnej na poziomie środowiska pracy została zatem rozpoznana, a jej ba‑
riery zdiagnozowane i ograniczone poprzez precyzyjnie dobrane mechanizmy. Tego 
typu strategie coraz częściej wprowadzane są przez przedsiębiorstwa jako działania 
prewencyjne, mające na celu zapobieganie negatywnym konsekwencjom kurcze‑
nia i starzenia się zasobów pracy, oraz jako rozwiązania naprawcze, gdy niedobory 
rynku pracy, zarówno jakościowe, jak i ilościowe, zakłócają sprawne funkcjonowa‑
nie organizacji.

Szerokie zdefiniowanie związków pomiędzy zachodzącymi procesami demogra‑
ficznymi a kształtowaniem relacji na rynku pracy oraz ich wpływu na dynamikę 
wzrostu gospodarczego pozostaje w znacznym kontraście do niewystarczającej liczby 
badań nad zmianami w obszarze zachowań konsumpcyjnych, powodowanych postę‑
pującym starzeniem się społeczeństw. Silna tendencja do stosowania dotychczaso‑
wych strategii komunikacji marketingowej z klientami wiąże się przede wszystkim 
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z brakiem dopasowania do zmieniających się społeczno‑demograficznych uwarun‑
kowań funkcjonowania poszczególnych rynków dóbr i usług. Tego typu ograniczenia 
wynikają z niewystarczającej wiedzy o potrzebach nabywców. Tam, gdzie brakuje 
odpowiedniego poziomu wiedzy, silnie uwypuklają się stereotypy. Mają one szczegól‑
ne znaczenie w perspektywie rosnącej grupy konsumentów w wieku starszym, któ‑
rzy postrzegani są w dalszym ciągu jako nieistotna grupa społeczeństwa pod wzglę‑
dem konsumpcyjnym, o niskiej sile nabywczej, lub też jako osoby, których decyzje 
konsumpcyjne są podejmowane z pominięciem informacji zawartych w przekazach 
marketingowych. Ich postrzegana „nieatrakcyjność” przekłada się bardzo często na 
nikłe zainteresowanie przedsiębiorstw dostosowaniem swojej oferty do osób w róż‑
nym wieku lub do traktowania poszczególnych grup wyłącznie przez pryzmat ich 
podstawowej charakterystyki: osoby młode — dynamiczne, nowoczesne, otwarte na 
technologię i rozrywkę, osoby starsze — tradycjonaliści, rodzinni, bez aspiracji, do 
których kierowane są prawie wyłącznie przekazy farmaceutyczne.

Celem niniejszego opracowania jest rozpoczęcie szerszej dyskusji nad zagadnie‑
niem odmiennego traktowania konsumentów w zależności od ich wieku. Analiza 
zostanie dokonana na kilku poziomach. Pierwszym z nich jest dostrzeganie poten‑
cjału klientów w różnym wieku. Drugim, identyfikacja ich zmieniających się potrzeb. 
Kolejnym poruszonym zagadnieniem będzie sposób dostosowania oferty w celu od‑
powiedzi na oczekiwania konsumentów. Najważniejszy nacisk zostanie jednak po‑
łożony na konsekwencje wszystkich powyższych kwestii dla kształtowania przeka‑
zów marketingowych, stanowiących istotny element komunikacji przedsiębiorstwa 
z klientami oraz szerszym otoczeniem.

Źródła stanowiące podstawę dla prezentowanych rozważań to przede wszystkim 
raporty z badań nad szczegółowymi zachowaniami konsumpcyjnymi poszczególnych 
grup wieku. Kolejnym źródłem są opracowania anglojęzyczne, opisujące dostosowa‑
nie komunikacji marketingowej przedsiębiorstw do zmian demograficznych. Odno‑
towywany jest istotny brak publikacji, które w sposób kompleksowy obrazowałyby 
wiek jako determinantę postrzegania i komunikowania się z klientem. Większość 
przytaczanej literatury przedmiotu w sposób ogólny potwierdza tezy stawiane w ni‑
niejszym opracowaniu, dotyczące niewspółmiernie niskiego zainteresowania grupą 
konsumentów starszych wiekiem w stosunku do ich rosnącej siły nabywczej i zna‑
czenia, jako odbiorców dóbr i usług. Różnice w sposobach prowadzenia wywodów 
są na tyle istotne, że warto dokonać ich przeglądu.

Wiek jako determinanta zachowań konsumpcyjnych

Segmentacja zachowań konsumpcyjnych poszczególnych grup społecznych zazwyczaj 
dokonywana jest w celu ułatwienia zarówno procesów poznawczych, jak i działań 
o charakterze marketingowym, nakierowanych na zaspokajanie potrzeb docelowych 
grup nabywców. Jedną z kluczowych determinant, warunkującą odmienne postę‑
powanie jednostek, jest ich przynależność do konkretnej grupy wieku. Najczęściej 
występujące podziały obejmują osoby młodsze i starsze, czasami z wyróżnieniem 
kategorii środkowej — tzw. osób dojrzałych. Zachowania konsumpcyjne są rozpa‑
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trywane głównie w oparciu o opozycyjne schematy badania poziomu świadomości 
konsumentów, odmienności ich postaw oraz znajomości praw i obowiązków. Takie 
podejście jest reprezentowane między innymi w Badaniu konsumentów III wieku 
(UOKiK 2009: 11–12).

Potwierdzeniem odmiennych zachowań konsumpcyjnych może być przykład ba‑
dań nad determinantami warunkującymi zakup ubrań (Herve, Mullet 2009: 302–308). 
Analizowane były tu trzy wartości, decydujące o wyborze danego produktu: cena, 
trwałość i dopasowanie/odpowiedniość. Badanie oparte było na wcześniejszych pra‑
cach Troutmana i Shanteau z 1976 r. Jednym z podstawowych wniosków płynących 
z omawianych rozważań jest ten o kluczowej roli ceny w zachowaniach konsump‑
cyjnych. Sprowadza się to do stwierdzenia, że wysokie prawdopodobieństwo zakupu 
ubrania przy wysokiej cenie ma miejsce jedynie przy jednoczesnym występowaniu 
wysokiego poziomu trwałości i dopasowania do potrzeb konsumentów. Odwrotnie 
przy niskiej cenie produktu — ważność pozostałych dwóch cech nie jest już tak istot‑
na. Znaczenie ceny w decyzjach konsumpcyjnych zależy w dużym stopniu od wieku 
respondentów. Szczegółowa analiza, dokonana przez Herve i Mullet w omawianym 
badaniu, wskazuje na istotne różnice w deklarowanych determinantach zakupów 
odzieży w zależności od przynależności do danej grupy wieku1, choć siłę tych usta‑
leń zmniejsza niewielka liczba badanych (n = 160) (rys. 1).
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Rysunek 1. Deklarowane najważniejsze wartości decydujące o zakupie odzieży 
(liczba odpowiedzi według wieku)

Źródło: Herve, Mullet 2009: 306

Najmłodsza badana grupa (osoby w wieku 18–25 lat) odznacza się wysokim od‑
setkiem wskazań na cenę jako główny czynnik podejmowania decyzji zakupowych. 
Zachowania konsumentów ulegają zmianie wraz z wiekiem. Im starsza badana gru‑

1 Ze względu na przyjęte w analizie nierówne przedziały wieku respondentów (każda grupa wieku li‑
czyła równą liczbę badanych — po 40 osób) oraz niepełną strukturę wieku (m.in. brak respondentów 
w wieku 26–34 i 51–64 lata) prezentowane badanie nie daje możliwości bezpośredniego uogólnienia 
w kierunku nakreślenia całościowej perspektywy zachowań konsumpcyjnych społeczeństwa. Przyta‑
czane wyniki stanowią jednak wystarczającą diagnozę dla wskazania odmienności pomiędzy poszcze‑
gólnymi grupami wieku, mając jednocześnie znaczne walory poglądowe.
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pa respondentów, tym mniejsze nastawienie na niski koszt zakupu i dużo większa 
uwaga kładziona na jakość odzieży, co jest szczególnie widoczne wśród osób w wie‑
ku powyżej 65. roku życia. Z kolei osoby dojrzałe (w wieku do 50 lat) kupują ubrania 
głównie w oparciu o dopasowanie do ich potrzeb, w mniejszym stopniu uwzględnia‑
jąc cenę i trwałość produktu. W przypadku grupy najstarszych respondentów tak 
dokładna odpowiedź na potrzeby nie była wymagana.

Różnice w zachowaniach konsumpcyjnych są rozpoznawane nawet w przypad‑
ku, kiedy analizowana grupa jest zdecydowanie bardziej jednorodna wiekowo niż 
w przytoczonych powyżej badaniach (Aron i wsp. 2007: 45–58). Dotyczy to pozy‑
tywnych oraz negatywnych reakcji potencjalnych klientów na przekazy marketin‑
gowe, wynikających z niewłaściwego poziomu jakości obsługi bądź nabytego dobra, 
jak i odmiennej ich intensywności. Prawidłowa komunikacja z klientem wymaga 
szczegółowo zaplanowanego systemu edukacji, a nawet socjalizacji, na poziomie 
przedsiębiorstwa. Zbyt niska ocena świadczonych usług może prowadzić do rezyg‑
nacji z dalszej współpracy z daną organizacją oraz do rozpowszechniania nieko‑
rzystnej dla firmy opinii pośród innych uczestników danego rynku. Spośród dwóch 
wyróżnionych grup respondentów, w których wiekiem granicznym był 22. rok życia, 
osoby ze starszej grupy zdecydowanie częściej komunikowały swoje niezadowolenie 
z jakości obsługi bezpośrednio firmie, bądź jej terenowemu przedstawicielowi, od‑
powiedzialnemu za przyjmowanie skarg. Ponadto, osoby te były również bardziej 
nastawione na przekazywanie swojej negatywnej opinii osobom trzecim i to zdecy‑
dowanie większej grupie niż ich młodsi odpowiednicy. Blisko co trzeci respondent 
z grupy 22+ przekazałby taką informację przynajmniej jedenastu osobom. Jedynie 
17% młodszych badanych odpowiedziało w ten sam sposób, natomiast 70% z nich 
podzieliłoby się negatywną opinią o firmie najwyżej z 7 osobami. Podsumowując, 
należy stwierdzić, że osoby starsze są bardziej skłonne do werbalizacji zażalenia 
w przypadku produktów i usług droższych. Dodatkowo, są one również często bar‑
dziej agresywne w swoich skargach.

Bardzo ważny element prowadzonej analizy stanowi również schemat procesu 
podejmowania decyzji z uwzględnieniem różnic wynikających z przynależności 
do danej grupy wieku. Pierwszym z analizowanych przez Cole i współpracowni‑
ków (2008: 360–361) obszarów jest znaczenie informacji o charakterze numerycz‑
nym i emocjonalnym. Z ich badań wynika, że istnieją istotne rozbieżności pomię‑
dzy przyswajalnością informacji, selektywnością wyboru źródeł jej pozyskania oraz 
nastawieniem na jakość i dopasowanie sposobu przekazywania wiedzy w zależno‑
ści od potrzeb osoby zainteresowanej. Ważne w tym względzie jest uwzględnienie 
czynników warunkujących procesy decyzyjne osób w różnym wieku. Przy osobach 
starszych podkreśla się przede wszystkim wysoki stopień emocjonalności celów, 
mniej zaplanowanych w oparciu o wymierne informacje, oraz silne wykorzystanie 
w procesach decyzyjnych zakumulowanego doświadczenia, równoważącego spa‑
dek umiejętności podejmowania celowych decyzji. Z kolei, generalnie rzecz biorąc, 
osoby z młodszych grup wieku w porównaniu ze starszymi konsumentami lepiej 
absorbują negatywne informacje oraz te, których charakter jest bardziej promocyj‑
ny niż prewencyjny. Do podobnych wniosków prowadzą także inne badania (zob. 
Tinkham i wsp. 2009: 105–106).
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Kolejnych wniosków dla powyższych rozważań dostarczają wyniki badań nad 
skutecznością docierania z przekazami marketingowymi do osób w różnym wieku. 
Liczba tego typu analiz nie pozwala co prawda na formułowanie jednoznacznych 
stwierdzeń, ale umożliwia dostrzeżenie istotnych rozbieżności pomiędzy przed‑
stawicielami różnych pokoleń. Badanie zrealizowane przez Ensley’a i Pride’a (1991: 
17) dotyczyło wpływu wieku na możliwości absorpcji wiedzy przekazywanej za 
pomocą formalnej i nieformalnej komunikacji marketingowej. Wykazali oni wy‑
stępowanie istotnej relacji pomiędzy wiekiem i przyswajaniem oraz zapamięty‑
waniem informacji płynących z przekazów marketingowych. Według ich badań, 
wraz z wiekiem spada zapamiętywalność reklamowanego produktu oraz jego 
marki. Ponadto, im starszy odbiorca przekazu, tym mniejszy jest odnotowywany 
stopień przyswajania pozostałych aspektów reklamy. Rozbieżności pomiędzy re‑
zultatami odnotowywanymi wśród osób starszych i młodszych zostały określone 
jako bardzo znaczące. Z poglądem tym nie zgadzają się jednak inni autorzy, twier‑
dząc, że jest to zbyt duże uogólnienie i nadinterpretacja wyników prowadzonych 
analiz (Baron 2008: 315–318).

Dodatkowo, podstawą zachowań konsumpcyjnych jest działanie rutynowe, 
w znacznej mierze warunkowane nawykami (Cole i wsp. 2008: 361–362). Stąd ko‑
lejne różnice pomiędzy generacjami. Osoby starsze postrzegane są jako te, które 
w większym stopniu opierają się na dotychczasowych nawykach. Wiek wzmacnia tego 
typu relacje w wyniku większej automatyzacji i powtarzalności schematów działa‑
nia. Jednak, co należy wyraźnie podkreślić, mimo istotnych dysproporcji w samych 
procesach poznawczych młodszych i starszych grup wieku, poziom ostatecznych re‑
zultatów, mierzonych stopniem zadowolenia z wyboru, w obu analizowanych gru‑
pach jest porównywalny. Dzieje się tak z uwagi na bilansujące właściwości bardziej 
intensywnego wykorzystywania doświadczenia i przyzwyczajeń przez osoby star‑
szy oraz większego znaczenia informacji i szybkości ich przetwarzania w przypad‑
ku osób młodszych.

Podobne czynniki kształtują proces przetwarzania informacji oraz podejmowa‑
nie decyzji w aspekcie wyboru marki. Tak zwany critical period, w którym kształ‑
tują się podstawowe zachowania, odpowiedzialny za podejście do marki produktów 
i usług, szacowany jest na okres między 15. a 30. rokiem życia. Mogą one jednak 
ulec zmianie również w późniejszym wieku. Osoby starsze — jako kierujące się 
w większym stopniu nawykami — nastawione są na dłuższe i trwalsze relacje z da‑
nym producentem. Jednakże innym wytłumaczeniem tej samej sytuacji może być 
niechęć osób starszych do innowacji, zmian i eksplorowania nowych rozwiązań. 
Kolejnym uzasadnieniem są potencjalne utrudnienia w zapamiętywaniu i prze‑
twarzaniu szczególnie nowych informacji lub też preferowanie prostszych, a zatem 
długoterminowych relacji. Z innej strony patrząc, uwarunkowania natury fizycznej, 
takie jak obniżona jakość słuchu, widzenia czy trudności z poruszaniem się, mogą 
w konsekwencji prowadzić do ograniczonego wyboru opcji zakupowych i polega‑
niu na dotychczasowych rozwiązaniach (Cole i wsp. 2008: 362–363). Odmienne 
zachowania konsumpcyjne w zależności od przynależności do danej grupy wieku 
są zatem uwarunkowane szeregiem czynników, zarówno o charakterze dochodo‑
wym, społecznym, jak i psychologicznym. Stąd też prowadzone w tym zakresie 
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rozważania mają częstokroć silne zabarwienie interdyscyplinarne, co dodatkowo 
utrudnia prowadzenie w tym obszarze badań.

Konsekwencje niepełnego uwzględnienia determinanty wieku 
w przekazach reklamowych

Pierwszą, podstawową konsekwencją braku odpowiednio pogłębionej wiedzy z za‑
kresu badanych procesów, nie tylko w dziedzinie zachowań konsumpcyjnych, jest 
znaczne oparcie się w diagnozie na zbyt ogólnikowych wyobrażeniach, często rów‑
nież stereotypach. Charakteryzują się one współistotnością, co oznacza, że poglądy 
na temat cech danej grupy wieku, bądź pojedynczego jej przedstawiciela, przenoszone 
są pomiędzy poszczególnymi obszarami życia społeczno‑ekonomicznego. Dotyczy 
to przede wszystkim ogólnych poglądów na temat percepcji i ograniczeń psychofi‑
zycznych przypisywanych danej osobie, tylko przy uwzględnieniu jej wieku chrono‑
logicznego. Przekładają się one kolejno na relacje rynku pracy, na przykład w postaci 
opinii o mocnych i słabych stronach przypisywanych młodszym oraz starszym pra‑
cownikom danej organizacji, funkcji i rolach społeczno‑rodzinnych, szeroko poję‑
tej aktywności, jak również zachowań, charakteryzujących procesy konsumpcyjne 
przedstawicieli danej grupy wieku.

Podstawowe błędy współczesnej praktyki marketingowej zostały zdiagnozowane 
między innymi w badaniach nad możliwością odpowiedzi firm na wyzwania starze‑
jących się konsumentów w Europie (Thompson, Thompson, 2009: 182–184). Dotyczy 
to w szczególności takich zjawisk, jak:

 — niedowartościowanie osób starszych jako nabywców, co przejawia się w niedo‑
szacowaniu wartości ich wydatków konsumpcyjnych w stosunku do niewielkie‑
go odsetka reklam kierowanych do tej grupy wieku;

 — brak dopasowania oferty dla starszych nabywców;
 — dyskryminujące bądź pobłażliwe kreowanie wizerunku osób starszych w me‑

diach (Schlossberg 1992: 1–2);
 — nieuwzględnianie przy projektowaniu przekazów marketingowych odmiennej 

percepcji i absorpcji informacji osób w różnym wieku.
W poruszanym obszarze ważne podkreślenia jest stosunkowo niskie zaintereso‑

wanie przedsiębiorstw oraz środowiska naukowego dogłębnym zdiagnozowaniem 
różnic w zachowaniach konsumpcyjnych poszczególnych grup wieku społeczeń‑
stwa. O ile same różnice są dość często dostrzegane, brakuje szczegółowej diagnozy 
kierunku odmienności ich podłoża. Ma to szczególne znaczenie dla planowanych 
i realizowanych przez przedsiębiorstwa strategii marketingowych, dotyczących sa‑
mego oferowanego produktu czy sposobu komunikacji z klientami. Obserwowane 
na rynkach dóbr i usług odmienne zachowania konsumpcyjne osób są stereotypizo‑
wane przynajmniej w dwóch kierunkach. Pierwszym z nich jest samo utożsamianie 
innych zachowań danych grup konsumentów z ich wiekiem. Silna potrzeba klasyfi‑
kacji w celu łatwiejszego dostosowania oferty do grupy docelowej klientów prowadzi 
do zbyt ogólnego traktowania kategorii wieku jako podstawowej osi zróżnicowania. 
Prowadzone badania (Herve, Mullet 2009: 306; Mathur i wsp. 1998: 276) wskazują, 



178 | Katarzyna Bałandynowicz‑Panfil

że podział na podstawie wieku nie jest najbardziej precyzyjnym miernikiem. Wiek 
stanowi niejako pochodną innych uwarunkowań, do których należy zaliczyć prze‑
de wszystkim sytuację rodzinną, wysokość dochodów oraz kondycję zdrowotną i fi‑
zyczną. Tworzenie odmiennych schematów kładzenia nacisku na pracę, rodzinę czy 
emeryturę/czas wolny determinuje z kolei balansowanie pomiędzy ceną a jakością 
kupowanego dobra bądź usługi. I tak, młodsi nabywcy, ze względu na ograniczone 
zasoby finansowe i chęć podążania za stale zmieniającymi się tendencjami w modzie, 
swoje decyzje podejmują przede wszystkim w oparciu o cenę. Z kolei osoby znajdu‑
jące się na późniejszym etapie życia, o wyższych zarobkach, cenią sobie zdecydowa‑
nie bardziej jakość nabywanego dobra.

Zróżnicowanie wewnątrzgrupowe, przy uwzględnieniu wieku, podkreślane jest 
również w innych opracowaniach. Przykładem mogą być choćby wyniki przytacza‑
nych już badań nad stopniem dotarcia z przekazem reklamowym do osób z poszcze‑
gólnych grup wieku (Ensley, Pride 1991: 17). Generalna konkluzja o średnio gorszej 
percepcji osób starszych została dodatkowo uzupełniona informacją, że w analizowa‑
nej grupie zaobserwowane zostały również przypadki, w których osoby zakwalifiko‑
wane do starszych grup wieku odznaczały się lepszą zapamiętywalnością produktu, 
marki czy szczegółów reklamy niż ich młodsi odpowiednicy, i odwrotnie — niektóre 
osoby młodsze ocenione zostały jako znacznie gorzej przyswajające informacje pły‑
nące z przekazów marketingowych.

Drugim rodzajem poglądów o charakterze stereotypowym, wynikających z bra‑
ku odpowiedniego poziomu wiedzy, jest tworzenie schematów wartości preferowa‑
nych przez reprezentantów danych grup wieku w oparciu o ich zachowania kon‑
sumpcyjne (UOKiK 2009: 11–12). Przykładowo, jeśli osoba starsza dokonuje zakupu 
danego dobra ze względu na jego trwałość, może to oznaczać zarówno nastawienie 
na wysoką jakość dobra, jak i niechęć, bądź utrudnienia, w dokonywaniu zakupów 
(trwalszy produkt zapewni dłuższy okres jego użytkowania) lub też bardzo precy‑
zyjne wydatkowanie ograniczanych, lecz niekoniecznie, środków finansowych.

Tak istotne różnice w czynnikach wpływających na podejmowanie decyzji zaku‑
powych mają swoje bardzo poważne konsekwencje w komunikacji marketingowej 
przedsiębiorstw. Zła identyfikacja determinant zachowań konsumpcyjnych prowadzi 
do złego dostosowania przekazów reklamowych i informacyjnych do potrzeb i moż‑
liwości danych grup docelowych klientów, lub też całkowite pomijanie niektórych 
grup wieku, jako mało istotnych, bądź niepodatnych na stosowane strategie. Opisy‑
wane relacje są dodatkowo potęgowane ze względu na pryzmat osób podejmujących 
decyzje w zakresie strategii marketingowych. Menedżerowie produktu, marki czy 
pracownicy agencji reklamowych w przeważającej większości należą do młodszych 
grup wieku, stąd ich perspektywa dodatkowo zakłóca procesy poznawcze zachowań 
starszych konsumentów (Thompson, Thomson 2009: 1283–1284).

Podsumowanie

Wyraźny brak badań nad zachowaniami konsumpcyjnymi osób w danej grupie wie‑
ku jest powszechnie podnoszonym postulatem w wielu opracowaniach o charakterze 
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naukowym (Thompson, Thompson 2009: 1286). Dotyczy to w szczególności trakto‑
wania osób starszych (w wieku powyżej ściśle określonego pułapu, np. 50. roku życia) 
jako zbioru jednowymiarowego, monolitycznego, bez uwzględnienia indywidualnych 
różnic. Ma to miejsce przede wszystkim w obszarze europejskim, gdzie najbardziej 
widoczny jest niedostatek analiz w tym zakresie. Prowadzi to przede wszystkim do 
utrwalenia dotychczasowych praktyk marketingowych, zorientowanych na osoby 
młode, co skutkuje zarówno stereotypizacją poszczególnych grup wieku konsumen‑
tów, jak również ograniczonymi możliwościami dostosowania strategii komunikacji 
do zmieniających się potrzeb klientów.

Badania nad odmiennymi zachowaniami konsumpcyjnymi osób w różnym wie‑
ku są dodatkowo znacznie utrudnione ze względu na konieczność uwzględnienia 
odmiennych celów nabywczych osób w różnym wieku. Proces pozyskiwania i prze‑
twarzania informacji niezbędnych do podejmowania decyzji dotyczących zakupu 
danego dobra bądź usługi kształtowany jest w oparciu o rozpoznanie konkretnej 
sytuacji konsumpcyjnej, która determinuje działania nabywcze (Cole i wsp. 2008: 
363–364). Stąd obligatoryjność prowadzenia badań w warunkach dokonywania rze‑
czywistych zakupów.

Wielowątkowość zagadnienia wymaga jednoczesnej diagnozy źródeł zachowań 
konsumpcyjnych i sposobu odpowiedzi na nie poprzez przekazy marketingowe, za‑
równo w perspektywie indywidualnych cech charakteryzujących daną osobę, spo‑
łeczno‑ekonomicznych okoliczności podejmowania decyzji nabywczych, jak i stopnia 
istotności założonych celów. Poznanie schematu postępowania osób z uwzględnie‑
niem ich wieku znacząco przyczyniłoby się do poszerzenia wiedzy w dziedzinie 
usprawnienia komunikacji marketingowej z poszczególnymi grupami docelowy‑
mi. Ma to szczególne znaczenie w obliczu zmieniających się struktur konsumen‑
tów oraz dynamicznie rosnącego znaczenia starszych uczestników poszczególnych 
rynków dóbr i usług.

Analiza powinna być dokonywana w warunkach realnych sytuacji konsumpcyj‑
nych. Umożliwia to zobiektywizowanie badań, które z racji niewystarczającej wiedzy 
jest silnie zabarwione stereotypami i takim prowadzeniem rozważań, które uwypu‑
klają i weryfikują wcześniej określone hipotezy oparte na niepełnym rozpoznaniu 
przedmiotu badania (Cole i wsp. 2008: 364). Aspekt ten jest bardzo silnie podkreślany 
również przez innych autorów (Baron 2008: 319–326), którzy wskazują liczne błędy 
prowadzonych obecnie analiz nad zachowaniami konsumpcyjnymi osób starszych. 
Nie chodzi w tym przypadku jedynie o stereotypowe przypisywanie konkretnych 
cech jednostkom według ich wieku, ale przede wszystkim o stosowanie schematów 
badawczych, które nie są w stanie doprowadzić do prawidłowej diagnozy nowo ob‑
serwowanych zjawisk. Dodatkowo, sama segmentacja badanych osób oraz opozy‑
cyjne porównywanie młodszych i starszych grup wieku istotnie warunkuje wyniki, 
które, w połączeniu z wyjściowymi opisami psychofizycznych procesów starzenia się 
jednostek, muszą prowadzić do stwierdzenia, że wiek stanowi istotną determinantę 
zachowań konsumpcyjnych. Może zatem tytuł niniejszego opracowania powinien 
kończyć się znakiem zapytania?
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Age as a determinant of customer behaviour

Summary: The purpose of this paper is to draw attention to the scientific community and 
those responsible for marketing communication strategies to insufficient level of interest in 
the issue of differential treatment of particular groups of customers. Highlighted dimension 
of considered differences is the age determinant.

The analysis of literature led to several conclusions. Most authors agree with the view that 
customers behaviour changes with age. The source of this situation is different perception 
processes, recall marketing communications, as well as the degree of brand loyalty. A lack of 
coverage of such diversity leads to simplifications in the stereotypical thinking about percep‑
tion of people only in terms of their age. As a consequence, the needs and capabilities of age 
groups are ignored in the design of products and services, as well as in a marketing commu‑
nication of companies with external clients and with an environment in general perspective. 
Thus important differences lead to a deepening gap between generations of customers.

The paper is a contribution to the further considerations of age as determinants of costumers 
behaviour and marketing communications companies.

Key words: older customers, marketing communication, age related stereotypes, customers 
behaviour
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Samoocena stanu zdrowia 
i zachowań zdrowotnych 
starszych mieszkańców wsi1

Streszczenie: Celem niniejszej pracy była próba oceny czynników wa‑
runkujących poczucie jakości życia wśród starszych mieszkańców wsi 
ze szczególnym uwzględnieniem samooceny stanu zdrowia tych osób. 
Przeprowadzając badanie, uzyskano dane dotyczące między innymi su‑
biektywnej oceny zdrowia, występowania chorób i dolegliwości, przyjmo‑
wania leków oraz zachowań zdrowotnych i funkcjonowania społecznego. 
Badanie przeprowadzono w styczniu i lutym 2010 roku na terenie trzech 
losowo wybranych wsi powiatu pajęczańskiego. Badaniem kwestionariu‑
szowym objęto 109 osób w wieku 65 lat i więcej. W analizie statystycznej 
danych wykorzystano wskaźniki struktury, miary położenia dla cech 
mierzalnych oraz test niezależności χ2.
W przeprowadzonym badaniu wzięło udział 71 (65,1%) kobiet i 38 (34,9%) 
mężczyzn. Samoocena stanu zdrowia osób starszych była raczej niezado‑
walająca. Aż 75,2% badanych seniorów wskazało, że choruje przewlekle 
lub często, zaś jedynie 24,8%, że rzadko lub wcale. 85% spośród badanych, 
którzy odczuwali dolegliwości, przyjmowało leki. Niemal 70% badanych 

1 Pracę zrealizowano w ramach tematu statutowego Zakładu Epidemiologii i Bio‑
statystyki Katedry Medycyny Społecznej i Zapobiegawczej Uniwersytetu Medycz‑
nego w Łodzi, nr 503/6–029–07/503–01.
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wskazało, że martwi się o swą przyszłość. Ponad połowa badanych podejmowała w czasie 
wolnym aktywność fizyczną, ale najczęściej sporadycznie. Niemal wszyscy respondenci spo‑
żywali dziennie 3−4 posiłki (92%). Niemal połowa respondentów jedynie czasami stosowała 
zasady zdrowego żywienia.
Najważniejsze wnioski płynące z badnia to: 1) subiektywna ocena stanu zdrowia osób star‑
szych jest ważnym miernikiem jakości życia warunkowanej stanem zdrowia, 2) poznanie 
uwarunkowań jakości życia i zachowań zdrowotnych w konsekwencji może przyczynić się 
do poprawy życia ludzi starszych ze środowiska wiejskiego.

Słowa kluczowe: osoby w wieku podeszłym, ludność wiejska, stan zdrowia, jakość życia

Wstęp

W okresie starości zmiany w organizmie mają charakter nieodwracalny i zróżnico‑
wany (Bjornskov 2008: 1750; Rembowski 1982: 50). Specyfika starzenia się w ujęciu 
biologicznym charakteryzuje się postępującymi zmianami somatycznymi. Widocz‑
ne są one w postawie ciała i wyglądzie. Wynikają głównie ze zmian w rozmieszcze‑
niu tkanki tłuszczowej, a także zmian zachodzących w układzie kostno‑stawowym 
(Dziewulska 2004: 25). Wraz z postępującym procesem starzenia się organizmu 
zmienia się również samoocena stanu zdrowia. Negatywna samoocena przekłada 
się na gorszą jakość życia. Osoba w podeszłym wieku powinna zaadaptować się do 
okresu starości. Istotną rolę odgrywa więc tu samoświadomość (Łój 2007: 153).

W literaturze znaleźć można liczne stwierdzenia, że jakość życia uwarunkowana 
jest głównie stanem zdrowia (Health Related Quality of Life — HRQL). Termin ten 
został wprowadzony przez H. Schippera i jego współpracowników w 1990 roku. Pod‑
stawę jakości życia stanowi tu odpowiednie funkcjonowanie (fizyczne, psychiczne 
i społeczne), dobre samopoczucie, a także autonomia. Nie bez znaczenia jest rów‑
nież sytuacja społeczno‑ekonomiczna, doznania somatyczne oraz obszar duchowy 
(Kochman 2007: 242, 2008: 55; Kozieł 2008; Wojszel 1996: 28). Jakość życia mierzona 
stanem zdrowia stanowi uzupełnienie wskaźników odnoszących się do różnorodnie 
wykorzystywanych metod leczenia i ich efektów (Wiraszka i wsp. 2004: 9). Jest ona 
odbierana nieco inaczej przez każdego pacjenta. Składa się na nią, między innymi, 
sprawność ruchowa, stan fizyczny i psychiczny, doznania somatyczne oraz sytuacja 
społeczno‑ekonomiczna (Pasek i wsp. 2007: 3; Tobiasz‑Adamczyk, Brzyski 2005: 43).

Stan zdrowia osób starszych silnie koreluje z wiekiem. Łatwo zatem spostrzec, że lu‑
dzie ci cierpią na wiele chorób, głównie przewlekłych, które wpływają negatywnie na 
sprawność fizyczną i intelektualną. Choroby zmniejszają zdolność do wykonywania 
podstawowych czynności i zadań dnia codziennego, zaburzają mobilność (Mwanyanga‑
la i wsp. 2010: 36; Yount i wsp. 2010: 1418). W okresie starości istnieją choroby zależne od 
wieku, jak również choroby związane z wiekiem (Gustaw i wsp. 2006: 614). Występowa‑
nie jednocześnie licznych schorzeń u ludzi w podeszłym wieku zwane jest wielochorobo‑
wością bądź polipatologią. Prowadzone kilka lat temu badanie stanu zdrowia mieszkań‑
ców Łodzi w wieku 65–74 lata wykazało, że w wieku wczesnej starości średnio u kobiet 
współistnieją już 2,7 choroby, natomiast u mężczyzn — 2,4, z których ponad połowa 
rozpoznań lekarskich dotyczyła chorób układu krążenia (Maniecka‑Bryła 2006: 144).



Samoocena stanu zdrowia i zachowań zdrowotnych starszych mieszkańców wsi | 183

Do chorób najczęściej występujących u ludzi w podeszłym wieku zaliczyć moż‑
na: choroby narządu ruchu, choroby układu krążenia (głównie chorobę niedo‑
krwienną serca, niewydolność serca oraz nadciśnienie tętnicze), zaburzenia zwią‑
zane z układem oddechowym (przewlekłą obturacyjną chorobę płuc, przewlekłe 
zapalenie oskrzeli), a także upośledzenie narządu wzroku i słuchu (Wojszel 1996: 
28). Z innych źródeł wynika, że oprócz wyżej wymienionych są to także choroby 
naczyń mózgowych, nowotwory, choroby układu moczowo‑płciowego, przewodu 
pokarmowego, choroby metaboliczne, psychiczne oraz geriatryczny zespół jatro‑
genny (Bruśk 2006: 39; Mendoza‑Núñez i wsp. 2009: 1471). Jak wynika z licznych 
badań długofalowych, m.in. Framingham Heart Study czy EPESE (Established 
Populations for Epidemiological Studies of the Elderly), schorzeniami szczególnie 
zmniejszającymi sprawność ludzi starszych są: depresja, udar mózgu, choroby ser‑
ca, zwyrodnienie stawów (głównie kolanowego) oraz złamania (szczególnie szyjki 
kości udowej) (Wojszel 1996: 28).

Godne zwrócenia uwagi jest także zagadnienie tzw. wielkich problemów geria‑
trycznych. Ich znaczenie podkreślił B. Isaacs, wyróżniając liczne zaburzenia, które 
składają się na te problemy. Są to: otępienie, zaburzenie poruszania się i równowagi, 
upadki, nietrzymanie moczu i stolca, upośledzenie wzroku i słuchu, a także depresje. 
W konsekwencji pogorszeniu ulega zdrowie fizyczne i psychiczne, a także obniża się 
jakość życia jednostki (Borzym 2009: 81; Li i wsp. 2003: 283). Istotny wpływ na obraz 
kliniczny mają także dodatkowe czynniki, takie jak warunki egzystencji, czyli zła 
sytuacja sanitarna i higieniczna, ubóstwo, nieodpowiednie odżywianie, osamotnie‑
nie, czy lęk (Ziętkowska 2006: 346; Wieczorkowska‑Tobis, Grześkowiak 2008: 55).

Człowiek starszy szybciej się męczy, wolniej reaguje, częściej popełnia błędy. Jed‑
nocześnie łatwiej się zadręcza, popada w niepokój i jest dość podejrzliwy w stosun‑
ku do innych ludzi. Posiada większe skłonności do rozdrażnienia. Wystąpić mogą 
u niego zmiany nastroju czy charakteru, czasem nawet depresje i lęki (Kaczmarek, 
Skrzypczak 2008: 17; Szwarc i wsp. 1988: 20). Lęk najczęściej związany jest z wystą‑
pieniem choroby, a co za tym idzie — z uzależnieniem od innych oraz nadchodzącą 
śmiercią. Często to właśnie widmo śmierci i brak jej akceptacji sprzyja narastaniu 
lęku. Obok wcześniej wymienionego uczucia równie przykrym stanem jest niepokój. 
Składa się na niego m.in. niepewność, drażliwość, napięcie czy niechęć do działania. 
Korelują one z takimi elementami, jak: wdowieństwo, gorszy stan zdrowia, pogor‑
szenie sytuacji materialnej, ale także brak kontaktów z rodziną czy samotność. Po‑
czucie zagrożenia może być determinowane zarówno przez czynniki subiektywne, 
jak i obiektywne. Generalnie rzecz biorąc, jest ono wśród osób starszych tym więk‑
sze, im większa jest liczba chorób, którymi te osoby są dotknięte. Im człowiek jest 
słabszy pod względem somatycznym i psychicznym, tym gorzej radzi sobie z trud‑
nościami (Klus‑Stańska 1990: 109; Borg i wsp. 2006: 607).

Celem niniejszej pracy była próba oceny czynników warunkujących poczucie ja‑
kości życia starszych mieszkańców wsi objętych badaniem, ze szczególnym uwzględ‑
nieniem samooceny stanu zdrowia tych osób. Analizie poddano korelację między 
samooceną stanu zdrowia badanych a wybranymi zmiennymi. Przede wszystkim 
zwrócono uwagę na zdrowie fizyczne i jego zaburzenia. Analizie poddano subiek‑
tywną ocenę zdrowia, występowanie chorób i dolegliwości, przyjmowanie leków.
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Materiał i metody

Badanie zostało przeprowadzone w styczniu i lutym 2010 roku. Kwestionariusz wy‑
wiadu dotyczył osób starszych, mających co najmniej 65 lat. Zatem wiek 65 lat i więcej 
był kryterium doboru osób do badania. W próbie badanej znaleźli się wszyscy star‑
si mieszkańcy trzech losowo wybranych wsi znajdujących się w gminie Sulmierzy‑
ce w województwie łódzkim, tj. 115 osób. Dobór losowy polegał na tym, że najpierw 
wylosowano powiat w województwie łódzkim, następnie gminę w tym powiecie, 
a w ramach gminy spośród 27 wsi wylosowano trzy o typowo rolniczym charakterze: 
Chorzenice, Marcinów i Bieliki, zapewniając tym samym wystarczającą liczebność 
próby. Zdecydowano się na wylosowanie wsi znajdujących się w obrębie tej samej 
gminy z uwagi na koszty przeprowadzenia badania oraz łatwość komunikowania.

Badaniem kwestionariuszowym objęto 109 respondentów, tj. 71 kobiet i 38 męż‑
czyzn. Spośród 115 osób z próby badanej 6 odmówiło udzielenia wywiadu, tj. 5,2%. 
Respondentów poinformowano o celu badania i sposobie jego przeprowadzania. 
Zapewniono ich również o zupełnej dobrowolności i anonimowości badania. Na 
przeprowadzenie badania uzyskano zgodę Komisji Bioetycznej Uniwersytetu Me‑
dycznego w Łodzi.

Aby określić wpływ różnych czynników determinujących jakość życia ludzi star‑
szych, mieszkających w środowisku wiejskim, autorzy niniejszej pracy wykorzystali 
samodzielnie opracowany kwestionariusz wywiadu. Wywiad z respondentem odby‑
wał się w domu badanego, dzięki czemu można było dotrzeć do wszystkich starszych 
mieszkańców wybranych wsi. Kwestionariusz wywiadu zawierał 30 pytań. Pytania 
posiadały formę zarówno zamkniętą, jak i częściowo otwartą. Kwestionariusz zbu‑
dowany był w ten sposób, że w jego skład wchodziły trzy grupy pytań. Część pierw‑
sza dotyczyła charakterystyki społeczno‑demograficznej, druga obejmowała pytania 
dotyczące stanu fizycznego osób starszych i ich funkcjonowania (w tym samooceny 
stanu zdrowia i stylu życia). Pytania części trzeciej dotyczyły stanu psychicznego 
badanych i ich interakcji społecznych.

Uzyskane dane empiryczne zostały zakodowane i wprowadzone do programu 
Excel. W analizie statystycznej danych zastosowano następujące miary: wskaźniki 
struktury — frakcje (gdy analizowana zbiorowość liczyła mniej niż 100 osób, lecz 
więcej niż 30) lub odsetki (gdy analizowana zbiorowość liczyła więcej niż 100 osób), 
miary położenia dla cech mierzalnych — średnią arytmetyczną, medianę, modalną, 
minimum, maksimum. W pracy dokonano oceny zależności pomiędzy zmiennymi 
za pomocą testu niezależności χ2 lub χ2 z poprawką Yatesa. Weryfikacji postawionych 
hipotez dokonywano na poziomie istotności p ≤ 0,05. Siłę związku między cechami 
mierzono, wykorzystując w tym celu wskaźnik Q‑Yule’a (tablice czteropolowe) lub 
współczynnik C‑Pearsona (tablice o liczbie kolumn powyżej 2).

Wyniki badania

Niniejsze badanie przeprowadzono w  trzech wymienionych wcześniej wsiach. 
W 2009 roku te trzy wsie zamieszkiwało 613 osób (295 kobiet i 318 mężczyzn). Ko‑
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biety stanowiły 48,1% populacji, mężczyźni 51,9%. Analizując liczbę ludności pod 
względem wieku, osób mających 65 lat i więcej było w powyższych trzech miejsco‑
wościach 115. Liczba kobiet wynosiła odpowiednio 73, co stanowiło 63,5% ogółu. 
Średni wiek badanych wyniósł 74,2 lat. Kobiety najczęściej były owdowiałe (ponad 
połowa), zaś mężczyźni żonaci (ponad ¾ wszystkich badanych mężczyzn). Wśród 
kobiet, podobnie jak i wśród mężczyzn, najwięcej było osób z wykształceniem pod‑
stawowym (łącznie 64 osoby). Prawie 81% respondentów nie mieszkało samotnie. 
26,6% zamieszkiwało tylko z małżonkiem, 25,7% z małżonkiem i z innymi człon‑
kami rodziny oraz 25,7% z dziećmi i/lub wnukami. Charakterystykę badanej próby 
pod względem powyższych zmiennych przedstawiono w tabeli 1.

Tabela 1. Charakterystyka badanej próby

Zmienne Kobiety Mężczyźni Ogółem
Płeć N % N % N %

71 65,1 38 34,9 109 100,0
Wiek
Min
Max
Średnia arytmetyczna
Modalna
Mediana
Odchylenie standardowe
Współczynnik zmienności

65
96

74,6
65
74
8,1

10,9%

65
90

73,4
65
72
7,4

10,1%

65
96

74,2
65
73
7,8

10,5%

Stan cywilny
Żonaty/mężatka
Wdowiec/wdowa
Kawaler/panna
Rozwiedziony/rozwiedziona

N frakcje N frakcje N %
28
40

2
1

0,39
0,56
0,03
0,02

30
4
2
2

0,79
0,11
0,05
0,05

58
44

4
3

53,2
40,4

3,7
2,7

Wykształcenie
Wyższe
Średnie
Zawodowe
Podstawowe
Niepełne podstawowe
Brak wykształcenia

N frakcje N frakcje N %
1
7
1

44
16

2

0,01
0,10
0,01
0,62
0,24
0,02

2
2
5

20
9
0

0,05
0,05
0,13
0,53
0,24
0,00

3
9
6

64
25

2

2,8
8,3
5,5

58,7
22,9

1,8
Współzamieszkanie
Tylko z małżonkiem/‑ą
Z małżonkiem/‑ą i z innymi członkami rodziny
Z dziećmi i/lub wnukami
Z innymi osobami
Samotnie

N frakcje N frakcje N %
14
13
26

2
16

0,20
0,18
0,36
0,03
0,23

15
15

2
1
5

0,39
0,39
0,05
0,03
0,14

29
28
28

3
21

26,6
25,7
25,7

2,7
19,3

Źródło: opracowanie własne.

W literaturze przedmiotu podkreśla się, że samoocena stanu zdrowia dobrze od‑
zwierciedla stan zdrowia ludzi w podeszłym wieku. Osoby biorące udział w badaniu 
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mogły go określić za pomocą następujących kategorii: bardzo dobry, dobry, przeciętny, 
zły lub bardzo zły. W odpowiedzi na pytanie kwestionariusza: „Jak ocenia P. swój stan 
zdrowia?”, większość osób starszych (52,3%) uznało go za przeciętny — ponad połowa 
zarówno mężczyzn, jak i kobiet. Niemal 1/3 respondentów (32,1%) na pytanie dotyczące 
samooceny stanu zdrowia odpowiedziała, że ich zdrowie jest w złej kondycji — ponad 
1/3 kobiet i ponad 1/4 mężczyzn. 11% ogółu przebadanych osób czuło się dobrze. 1,8% 
badanych stanowiły osoby, które uznały swój stan zdrowia za bardzo dobry, zaś 2,8% 
ogółu stanowiły osoby, które oceniły swoje zdrowie jako bardzo złe. Przy pomocy testu 
niezależności χ2 nie stwierdzono zależności statystycznej pomiędzy płcią a samooce‑
ną stanu zdrowia oraz pomiędzy samooceną stanu zdrowia a obawami odczuwanymi 
przed przyszłością, a także pomiędzy samooceną stanu zdrowia a stanem cywilnym 
i wykształceniem. Stwierdzono natomiast istotne zależności pomiędzy samooceną 
stanu zdrowia a: 1) występowaniem chorób i dolegliwości; 2) częstością korzystania 
z pomocy rodziny przez ludzi starszych (odpowiednio: χ2= 33,697; χ2= 27,602). Osoby 
niechorujące, lub rzadko chorujące, lepiej oceniły stan swojego zdrowia niż te, które 
chorowały często lub przewlekle. Podobna sytuacja istniała w przypadku występowa‑
nia dolegliwości. Respondenci nieodczuwający dolegliwości częściej podawali, że stan 
ich zdrowia był bardzo dobry lub dobry niż osoby mające dolegliwości. Współczyn‑
niki C‑Pearsona wyniosły odpowiednio 0,49 i 0,45. Wskazuje to na umiarkowaną za‑
leżność pomiędzy analizowanymi zmiennymi. Należy podkreślić, że z pomocy swych 
bliskich częściej korzystali respondenci oceniający swój stan zdrowia jako przeciętny, 
zły lub bardzo zły niż ci, którzy ocenili swoje zdrowie jako bardzo dobre lub dobre. 
W tym przypadku współczynnik C‑Pearsona równy 0,31 wyrażał słabą zależność. Sy‑
tuację dotyczącą samooceny stanu zdrowia według płci przedstawiono na rysunku 1.

1%

8%

54%

34%

3%

Bardzo dobry
Dobry
Przeciętny
Zły
Bardzo zły

3%

15%

50%

29%

3%

Rysunek 1. Samoocena stanu zdrowia osób badanych według płci (frakcje)

Jedno z pytań kwestionariusza dotyczyło występowania chorób u osób objętych 
badaniem. 74 osoby (67,9%) odpowiedziały, że chorowały przewlekle, 8 badanych 
(7,3%) — że często, ale nie przewlekle, natomiast osoby chorujące rzadko i wcale sta‑
nowiły 24,8% ogółu (27 osób). Mężczyźni nieco rzadziej, w porównaniu do kobiet, 
zgłosili występowanie chorób przewlekłych. Odpowiednie odsetki wynosiły w tych 
grupach 66% i 69%. Męska grupa respondentów częściej twierdziła, że choruje rzad‑
ko albo wcale (co trzeci). Tak też oceniła swój stan zdrowia co piąta kobieta. Korzy‑
stając z testu niezależności χ2, nie stwierdzono zależności statystycznej pomiędzy 
częstością występowania chorób a płcią.
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Na pytanie: „Czy aktualnie odczuwa P. jakieś dolegliwości?”, 94 osoby (86,2%) 
badanych udzieliło odpowiedzi twierdzącej (w tym 63 kobiety — 89% tej kategorii 
i 31 mężczyzn — 82%), podczas gdy „nie” odpowiedziało 15 osób (13,8%). W przy‑
padku odpowiedzi twierdzącej zadawano kolejne pytania, dotyczące rodzaju dolegli‑
wości oraz przyjmowanych leków. W tabeli 2 zamieszczono dane dotyczące częstości 
występowania dolegliwości najczęściej wskazywanych przez badanych.

Tabela 2. Częstość występowania dolegliwości według płci

Rodzaj dolegliwości
Kobiety Mężczyźni Ogółem

N frakcje N frakcje N %

Bóle stawów, kręgosłupa 49 0,69 12 0,32 61 56,0

Osłabienie wzroku 43 0,61 14 0,37 57 52,2

Osłabienie słuchu 25 0,35 13 0,34 38 34,9

Bezsenność 28 0,39 6 0,16 34 31,1

Bóle i zawroty głowy 27 0,38 4 0,11 31 28,4

Zaniki pamięci 25 0,35 5 0,13 30 27,5

Bóle w okolicy serca 20 0,28 9 0,24 29 26,6

Osłabienie 25 0,35 3 0,08 28 25,7

Ból w klatce piersiowej 17 0,24 10 0,26 27 24,8

Zaparcia 16 0,23 3 0,08 19 17,4

Kaszel 7 0,10 10 0,26 17 15,6

Depresja 10 0,14 0 0,00 10 9,1

Ból w jamie brzusznej 6 0,08 4 0,11 10 9,1

Brak łaknienia 5 0,07 2 0,05 7 6,4

Źródło: opracowanie własne.

Najczęściej respondenci odczuwali bóle stawów i kręgosłupa (tab. 2). Na dalszych 
dwóch miejscach, a zatem niezwykle często, znalazły się odpowiedzi dotyczące dolegliwo‑
ści związanych z procesem starzenia się narządów/ zmysłów: osłabienie wzroku i słuchu. 
Na czwartym miejscu wśród dolegliwości plasowała się bezsenność, bóle i zawroty głowy 
oraz zaniki pamięci. W dalszej kolejności ludzie starsi wymieniali bóle w okolicy serca, 
osłabienie oraz bóle w klatce piersiowej. Najmniej osób wskazało na brak łaknienia.

Wśród dolegliwości zgłoszonych przez kobiety dominował przede wszystkim ból 
stawów i kręgosłupa, który dotykał ponad 2/3 badanych. Co do mężczyzn, to prawie 
1/3 zgłosiła ból stawów i kręgosłupa. Dolegliwości te były jednym z głównych powo‑
dów pojawienia się trudności związanych z poruszaniem się. Choroby układu ruchu 
stanowiły zdecydowanie większy problem dla kobiet. Ponadto 1 kobieta odczuwała 
bóle nóg i 1 chorowała na żylaki.
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W grupie respondentek na drugim miejscu pod względem częstości występowania 
znalazło się osłabienie wzroku. Trzecie miejsce wśród kobiet zajmowała bezsenność, 
czwarte natomiast bóle i zawroty głowy. Badane dość często wymieniały również ta‑
kie dolegliwości, jak osłabienie słuchu, ogólne osłabienie oraz zaniki pamięci. Wśród 
kobiet, łącznie ponad 1/3 skarżyła się na istnienie tych dolegliwości.

W grupie badanych mężczyzn na pierwszym i drugim miejscu pod względem 
częstości występowania znalazły się osłabienie wzroku i słuchu. Prawie co trzeci re‑
spondent wśród odczuwających dolegliwości skarżył się na ból stawów i kręgosłu‑
pa, natomiast co czwarty — na ból w klatce piersiowej i kaszel. Mężczyźni częściej 
w porównaniu do kobiet wymieniali, że odczuwają ból w klatce piersiowej, kobiety 
zaś — częściej ból w okolicy serca. Biorąc pod uwagę dolegliwości ze strony układu 
oddechowego, skarżyło się na nie więcej respondentów niż respondentek. Sytuacja 
odwrotna dotyczyła dolegliwości ze strony układu pokarmowego. Należy zauważyć 
również, że żaden z badanych mężczyzn nie wymienił depresji, podczas gdy co dzie‑
siąta kobieta zgłosiła jej występowanie.

Aż 80 spośród 94 badanych, którzy odczuwali dolegliwości, przyjmowało leki. 
Określono zależność pomiędzy występowaniem dolegliwości u osób starszych a fak‑
tem przyjmowania przez nie leków (χ2= 43,723). Respondenci cierpiący na dolegli‑
wości częściej przyjmowali leki niż ci, którzy takich dolegliwości nie odczuwali. 
Współczynnik Yule’a wynosił 1. Pokazywał on pełną współzależność pomiędzy wy‑
stępowaniem dolegliwości i używaniem leków.

Stan psychiczny respondentów zajmuje znaczące miejsce w analizie jakości życia 
ludzi w podeszłym wieku. Zatem zapytano badanych o to, czy odczuwają niepokój, 
czy martwią się o przyszłość. W razie odpowiedzi twierdzącej pytano o przyczyny 
lęku. Niemal 70% badanych wskazało obawę przed przyszłością — trzy czwarte ko‑
biet i ponad połowa mężczyzn. Należy przypuszczać, że powodem powyższej sytu‑
acji nie było zabezpieczenie materialne, bowiem jedynie 2 osoby wymagały pomocy 
finansowej. 42,2% respondentów odczuwało niepokój przed niepełnosprawnością, 
36,7% przed chorobą, 13,8% przed samotnością, natomiast przed śmiercią jedynie 
10,1% badanych. Tylko 3,7% respondentów miało stany niepokoju, wynikające z in‑
nych przyczyn niż podane powyżej. Można więc wnioskować, że osoby starsze od‑
czuwają lęk przed przyszłością, a konkretnie przed pogarszającym się stanem zdro‑
wia i możliwością bycia niepełnosprawnym, bowiem taka sytuacja może skutkować 
utratą samodzielności i koniecznością opieki ze strony innych osób. Przy pomocy 
testu niezależności χ2 stwierdzono zależność statystyczną pomiędzy istnieniem lęku 
a występowaniem chorób u osób starszych (χ2= 11,836). Natomiast, obliczając współ‑
czynnik Yule’a, określono siłę korelacji pomiędzy istnieniem lęku a występowaniem 
dolegliwości. Ludzie starsi biorący udział w badaniu, którzy odczuwali jakieś dole‑
gliwości lub cierpieli na określone choroby, bardziej niepokoili się o swą przyszłość 
niż ci, u których nie występowały dolegliwości i choroby. Współczynnik C‑Pearso‑
na obliczony w pierwszym przypadku wyniósł 0,31 i wskazywał na słabą zależność 
pomiędzy cechami. Analizując zaś współczynnik Yule’a, który wyniósł 0,72, można 
stwierdzić silną korelację pomiędzy powyższymi zmiennymi. Na poziomie istotno‑
ści p≤0,05 nie stwierdzono jednak zależności pomiędzy odczuwaniem niepokoju 
a płcią, a także stanem zdrowia czy kontaktami rodzinnymi.
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Część pytań kwestionariusza wywiadu dotyczyła stylu życia. Pytano o to, jak czę‑
sto badana osoba podejmuje aktywność fizyczną w czasie wolnym od pracy i jakie 
są motywy takiego postępowania. 60 respondentów (w tym 34 kobiety) — spośród 
109 — odpowiedziało, że podejmuje aktywność fizyczną poza czasem przeznaczonym 
na pracę. Najwięcej osób, bowiem aż 23 (w tym 14 kobiet), przyznało, że ćwiczy spo‑
radycznie. Niecała 1/3 aktywnych fizycznie badanych (18 osób)wybrała odpowiedź, 
że podejmuje aktywność fizyczną 1–2 razy w tygodniu. Na kolejnych miejscach re‑
spondenci podawali, że ćwiczą codziennie, a także 3–4 razy w tygodniu i kilka razy 
w miesiącu (odpowiednio: 7, 6 i 6 osób). Zarówno kobiety, jak i mężczyźni, najczęściej 
nie byli aktywni fizycznie, albo ćwiczyli sporadycznie. Prawie 45% (44,97%) osób nie 
ćwiczyło w ogóle, w tym ponad połowa kobiet i 1/3 mężczyzn (tab. 3).

Tabela 3. Aktywność fizyczna w czasie wolnym od pracy wśród osób badanych według płci

Aktywność fizyczna
Kobiety Mężczyźni Ogółem

N Frakcje N Frakcje N %
Codziennie 3 0,04 4 0,10 7 6,4

3–4 razy w tygodniu 2 0,03 4 0,10 6 5,5

1–2 razy w tygodniu 12 0,17 6 0,16 18 16,5

Kilka razy w miesiącu 3 0,04 3 0,08 6 5,5

Sporadycznie 14 0,20 9 0,24 23 21,1

Wcale 37 0,52 12 0,32 49 45,0

Razem 71 1,00 38 1,00 109 100,0

Źródło: opracowanie własne.

Motywy podejmowania aktywności fizycznej w czasie wolnym od pracy były dość 
różnorodne. Najwięcej osób stwierdziło, że ćwiczy, by poprawić swą kondycję (42 re‑
spondentów) oraz utrzymać prawidłową masę ciała (12 osób). Niewiele mniej bada‑
nych (11 osób) podejmowało aktywność fizyczną, gdyż zalecił im ją lekarz (tab. 4).

Tabela 4. Motywy podejmowania aktywności fizycznej w czasie wolnym od pracy 
wśród osób badanych według płci (w liczbach bezwzględnych)

Motywy Kobiety Mężczyźni Ogółem

Dbanie o utrzymanie prawidłowej masy ciała 8 4 12
Poprawa kondycji 22 20 42
Zalecenia lekarza 7 4 11
Namowa rodziny/znajomych 3 1 4
Potrzeba kontaktu z innymi ludźmi 6 2 8
Moda na aktywny styl życia 0 0 0
Ucieczka od stresów/nudy 2 2 4

Źródło: opracowanie własne.

Następnie zwracano uwagę na dietę, a dokładniej na to, ile posiłków dziennie 
spożywa respondent i czy stosuje się do zasad zdrowego żywienia. 92% badanych 
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(95 osób) odpowiedziało, że jada w ciągu dnia od 3 do 4 posiłków. Tylko 9 kobiet 
stwierdziło, że spożywa 5 i więcej posiłków dziennie, a 5 respondentów (2 kobiety 
i 3 mężczyzn), że 1–2 posiłki w ciągu dnia. Na pytanie dotyczące prawidłowych zasad 
żywienia, badani najczęściej odpowiadali, że tylko czasami stosują zasady zdrowego 
żywienia (43 osoby spośród 109). Osoby zdrowo odżywiające się stanowiły niecałe 
2/6 respondentów, natomiast ci nie przestrzegający zasad zdrowego żywienia — nie‑
całą 1/6. 19 osób stwierdziło, że nie wie, czy stosuje zasady zdrowego żywienia. Ko‑
biety częściej niż mężczyźni przestrzegały zasad zdrowego żywienia.

Jedno z pytań kwestionariusza odnosiło się do stosowania używek. 89 osób, czyli 
81,7% ogółu, nie stosowało żadnych używek. Jedynie 18,3% badanych (20 osób, w tym 
15 mężczyzn) przyznało się do korzystania z używek. Wśród stosowanych używek 
najczęściej wymieniane były papierosy (4 kobiety i 13 mężczyzn), następnie alkohol 
(żadna kobieta i 7 mężczyzn) oraz kawa (odpowiednio: 1 kobieta i 2 mężczyzn). Ob‑
liczenie współczynnika Yule’a w tym przypadku pozwoliło określić siłę zależności 
pomiędzy stosowaniem używek przez respondentów a płcią. Kobiety rzadziej niż 
mężczyźni korzystały z używek. Wartość 0,86 współczynnika Yule’a świadczy o sil‑
nej zależności pomiędzy analizowanymi cechami.

Dyskusja

Starość i starzenie się człowieka to pojęcia, które we współczesnym świecie budzą 
powszechne zainteresowanie. Wynika to z faktu, że corocznie zauważyć można sy‑
stematyczny wzrost liczby i odsetka osób starszych, tj. po 65. roku życia, zarówno 
w Polsce, jak i w Europie i na świecie (Demography Report… 2008: 17; Healthy Life 
Years In European Union: facts and figures 2009: 7; Szukalski 2003: 55). Starzenie się 
to proces stopniowy i długotrwały. Zależy od wielu czynników — wewnętrznych 
i zewnętrznych (np. stylu życia, czynników środowiskowych, czynników psychospo‑
łecznych). Podobnie jak starość, która jest etapem życia człowieka, starzenie się jest 
nieodwracalne. Bardzo ważną kwestią jest jakość życia ludzi starszych. Zdetermino‑
wana jest ona wieloma czynnikami, m.in. stanem zdrowia, występowaniem licznych 
chorób i dolegliwości, stanem psychicznym, relacjami międzyludzkimi, zadowole‑
niem z życia itp. (Golicki i wsp. 2010: 276). Należy jednak pamiętać, że zgodnie z za‑
łożeniami Światowej Organizacji Zdrowia „zdrowie jest stanem zupełnej pomyślno‑
ści fizycznej, umysłowej i społecznej, a nie jedynie brakiem choroby lub ułomności” 
(Konstytucja Światowej Organizacji Zdrowia 1948).

Samoocena dotycząca stanu zdrowia odzwierciedla stan zdrowia ludzi w pode‑
szłym wieku. Uwzględnia ona trzy istotne aspekty zdrowia człowieka, tj. wymiar 
fizyczny, psychiczny i społeczny. Dlatego też zależy od występujących chorób oraz 
stopnia niepełnosprawności.

Z badań wielu autorów wynika, że kobiety są bardziej krytyczne w ocenie włas‑
nego zdrowia w porównaniu z mężczyznami, zaś mężczyźni lepiej oceniają swój 
stan zdrowia niż kobiety (Halicka, Pędich 1999: 63; Kołomyjska 1996: 119; Kwapisz 
i wsp. 2005: 78). Kobiety bardziej krytycznie oceniają również swą sprawność, po‑
dając liczne dolegliwości, na które cierpią, co przekłada się na gorszą ocenę stanu 
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zdrowia (Kwapisz i wsp. 2005: 78). Fakty te potwierdzono także w prezentowanym 
w niniejszym opracowaniu badaniu. Mężczyźni częściej niż kobiety odpowiadali, że 
chorują rzadko lub wcale — czynił tak co trzeci, podczas gdy tak odpowiedziała co 
piąta kobieta. Z reprezentacyjnego badania stanu zdrowia przeprowadzonego przez 
Główny Urząd Statystyczny w 2004 roku również wynika, że mężczyźni częściej niż 
kobiety oceniają swoje zdrowie pozytywnie (Stan zdrowia ludności Polski…: 17).

Analizując samoocenę stanu zdrowia osób starszych, należy przytoczyć wybra‑
ne wyniki badania, przeprowadzonego w 2002 roku, dotyczącego samooceny stanu 
zdrowia ludności w wieku od 65 do 74 lat (Maniecka‑Bryła i wsp. 2005: 648). Wyni‑
ka z niego, że co trzecia kobieta oceniła swój stan zdrowia jako dobry lub dość dobry, 
zaś co dziesiąta jako zły. Natomiast w tym samym badaniu ponad połowa mężczyzn 
oceniła swoje zdrowie jako dobre lub dość dobre, zaś 13% z nich jako złe. Badanie 
to pozwoliło również na ukazanie korelacji pomiędzy samooceną stanu zdrowia 
a stanem cywilnym oraz poziomem wykształcenia osób starszych. Tak więc ludzie 
samotni, szczególnie osoby owdowiałe, gorzej niż osoby pozostające w związkach 
małżeńskich oceniły stan swego zdrowia. Podobna sytuacja miała miejsce wśród 
seniorów nie mających wykształcenia w porównaniu z ludźmi posiadającymi wyż‑
sze wykształcenie.

W wielu badaniach podkreślono znaczenie samooceny zdrowia i wykazano ist‑
nienie związku między negatywną samooceną stanu zdrowia a wyższym ryzykiem 
zgonu. Subiektywna negatywna ocena stanu zdrowia jest niezależnym predykatorem 
umieralności (Eriksson i wsp. 2001: 326; Mackenbach i wsp. 2002: 1162).

W etapie życia, jakim jest starość, istotnym problemem jest lęk. Może być on efek‑
tem choroby, braku sprawności, samotności. Może także wynikać z pogorszenia się 
sytuacji materialnej osoby starszej. Według D. Klus‑Stańskiej (1990: 109) kobiety 
w starszym wieku dwukrotnie częściej niż mężczyźni w tym samym wieku odczu‑
wają lęk i myślą o śmierci. Jednak inne dane wskazywane przez powyższą autorkę 
nie potwierdzają istnienia korelacji pomiędzy płcią a występowaniem lęku przed 
śmiercią. Zdaniem G. Puto istnieje związek między występowaniem niepokoju 
a płcią. Mężczyźni rzadziej niż kobiety odczuwają niepokój (Benyamini i wsp. 2003: 
396). Korelację tę potwierdzono w niniejszej pracy. Z badania własnego wynika, że 
niemal 70% osób odczuwało strach w obawie przed przyszłością. Było to 3/4 kobiet 
i ponad połowa mężczyzn. Najwięcej respondentów (42,2%) odczuwało niepokój 
przed niepełnosprawnością, następnie przed chorobą (36,7%), przed samotnością 
(13,8%) i przed śmiercią (10,1%).

Należy również odnieść się do badań przeprowadzonych w innych krajach. W ba‑
daniach J. Erikssona i wsp. (2001: 326) w losowo dobranej próbie 8200 osób doko‑
nano porównania trzech różnych miar samooceny stanu zdrowia. Stwierdzono, że 
samoocena stanu zdrowia jest mocnym predyktorem chorobowości i umieralności. 
Może ona odzwierciedlać wskaźniki złego zdrowia, które nie są wykrywane biome‑
dycznie, zatem nie są także zawarte w badaniu lekarskim.

Warto zwrócić również uwagę na fakt, że istnieją różnice między samooceną sta‑
nu zdrowia osób starszych a oceną ich stanu zdrowia wydaną przez lekarza. Należy 
przytoczyć wyniki badania przeprowadzonego w Finlandii przez P. Kivinenai i wsp. 
(1998: 41). Grupa fińskich mężczyzn, uczestniczących w badaniu Seven Countries 



192 | Monika Burzyńska , Malwina Kępa, Marek Bryła, Irena Maniecka‑Bryła

Study w latach 1950., którego celem była ocena chorobowości, umieralności i czyn‑
ników ryzyka chorób układu krążenia w różnych warunkach kulturowych, została 
ponownie poddana badaniu follow‑up w 1989 roku. Głównym celem powtórnego 
badania była ocena zgodności samooceny stanu zdrowia badanych i ocen dokony‑
wanych przez lekarzy. Wykazano, że generalnie samoocena była bardziej pozytywna 
niż ocena lekarzy. Różnice w samoocenie i ocenie lekarzy wskazują, że bycie zdro‑
wym oznacza co innego u różnych osób.

W badaniu P. Svedberga i wsp. (2001: 171), w którym próbę badaną stanowiły 
1243 kompletne pary szwedzkich bliźniąt, nie wykazano zależności statystycznej 
pomiędzy płcią a samooceną stanu zdrowia — podobnie jak w badaniu przepro‑
wadzonym przez autorów niniejszej pracy. Wyniki tego badania sugerują, że indy‑
widulanych różnic w samoocenie stanu zdrowia należy szukać w kontekście wieku 
i kohorty urodzenia danej osoby, nie zaś w kontekście płci.

Na podstawie przedstawionego przeglądu piśmiennictwa oraz wyników badania 
własnego, należy stwierdzić, że powyżej przedstawione czynniki, tj. samoocena sta‑
nu zdrowia, odczuwane dolegliwości, lęki i niepokoje, mają istotny wpływ na jakość 
życia warunkowaną stanem zdrowia osób starszych.

Wnioski

Analiza wyników przeprowadzonego badania wśród ludzi starszych zamieszkujących 
w środowisku wiejskim dała możliwość wysunięcia pewnych wniosków dotyczących 
uwarunkowań jakości życia związanej z ich stanem zdrowia.
1. Subiektywna ocena stanu zdrowia osób starszych objętych badaniem była raczej 

niezadowalająca. 34,9% respondentów udzieliło odpowiedzi, że stan ich zdrowia 
jest zły lub bardzo zły, tylko 12,8% ogółu — że dobry lub bardzo dobry. Więk‑
szość osób stwierdziła, że ich stan zdrowia jest przeciętny. Gorsza samoocena sta‑
nu zdrowia korelowała z występowaniem chorób przewlekłych i towarzyszącymi 
im objawami. Gorsza samoocena stanu zdrowia, w wyniku występowania chorób 
i dolegliwości, rzutuje na niższą jakość życia osób starszych.

2. W próbie badanej stwierdzono niezadowalający stopień aktywności fizycznej 
i przestrzegania zasad prawidłowego odżywiania. Z uwagi na to, że w modelu 
chorobowości ludzi starszych dominują choroby niezakaźne warunkowane czyn‑
nikami związanymi ze stylem życia, należy propagować znaczenie aktywności 
fizycznej, jak również zasady zdrowego żywienia w tym środowisku.

3. Osoby starsze odczuwają lęk przed przyszłością, a konkretnie przed pogarszają‑
cym się stanem zdrowia i możliwością bycia niepełnosprawnym, bowiem taka 
sytuacja może skutkować utratą samodzielności i koniecznością opieki ze stro‑
ny osób trzecich.

4. Subiektywna ocena stanu zdrowia i lęk przed przyszłością z powodu stanu zdro‑
wia należą do istotnych czynników determinujących jakość życia. Poszerzenie 
wiedzy na temat uwarunkowań jakości życia związanej ze stanem zdrowia może 
przyczynić się do poprawy życia ludzi starszych ze środowiska wiejskiego.
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Self‑rated health status and health behaviours in the elderly in rural areas

Summary: The aim of this paper is an attempt to evaluate factors which influence the elderly 
villagers’ quality of life with main consideration of self‑rated health status. During the research 
data about subjective health assessment, incidence of diseases and other ailments, taking 
drugs, health behaviours and social functioning were obtained. The research was performed 
in January and February 2010 among the inhabitants of three randomly chosen villages of 
Pajęczno district. 109 persons aged 65 and over were researched. In statistical analysis there 
were used: structure indices, measurable features distribution and χ2 test of independence.
The data included in the paper was obtained from a random sample of 71 (65.1%) women and 
38 (34.9%) men. Self‑rated health status among elderly persons was rather poor. 75.2% of re‑
searched seniors informed that they suffered from chronic illnesses, only 24.8% claimed they 
were seldom or never ill. 85% seniors suffering from illnesses took some medicines. Almost 70% 
of respondents worried about the future. More than half of respondents took up physical ac‑
tivity in free time but mostly sporadically. Almost all respondents ate 3–4 meals daily. Almost 
half of respondents only sometimes applied healthy nutrition rules.

The most important conclusions are: 1) Elderly people subjective health status assessment is an 
important measure of life quality determined by health condition. 2) Cognition of life quality 
determinants and health behaviour may improve life quality of elderly people in rural areas.

Key words: aged, rural population, health status, quality of life
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Czynniki determinujące 
samoocenę stanu zdrowia 
mieszkańców wybranych 
domów pomocy społecznej 

— wstępne wyniki badań

Streszczenie: Artykuł przedstawia analizę czynników determinujących 
samoocenę stanu zdrowia mieszkańców wybranych domów pomocy spo‑
łecznej z terenu powiatów płockiego ziemskiego i płockiego grodzkiego.
Badanie zostało przeprowadzone wśród 170 mieszkańców wybranych 
losowo domów pomocy społecznej, przy czym — ze względu na stan 
sprawności umysłowej badanych — analizie statystycznej poddano 
odpowiedzi 142 osób. Narzędziem badania był autorski kwestionariusz 
wywiadu, natomiast do oceny sprawności umysłowej respondentów 
wykorzystano skrócony test sprawności umysłowej według Hodgkinsona. 
Do opisu i oceny zależności pomiędzy zmiennymi wykorzystano test 
niezależności chi2 i współczynnik współzależności C‑Pearsona.
Nie stwierdzono istotnej statystycznie zależności samooceny stanu 
zdrowia od wieku, stanu cywilnego czy wykształcenia badanych. 
Stwierdzono natomiast istotną zależność pomiędzy samooceną stanu 
zdrowia a  samopoczuciem, subiektywną oceną szczęścia, oceną 
zdrowia w porównaniu z innymi w tym samym wieku, czy możliwością 
samodzielnego poruszania się.

Słowa kluczowe: starość, domy pomocy społecznej, samoocena stanu 
zdrowia
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Wprowadzenie

Znamienną cechą postępu cywilizacyjnego jest starzenie się społeczeństw. Na skutek po‑
prawy warunków życia w wielu krajach wydłuża się przeciętne dalsze trwanie życia, ma‑
leje współczynnik urodzeń żywych, czego efektem jest zwiększenie się liczby osób w wie‑
ku starszym w strukturze ludności kraju (Mianowany, Maniecka‑Bryła, Drygas 2004: 
173; Domaradzki 2006: 94). Proces starzenia się ludności przez wiele osób postrzegany 
jest jako zjawisko w długim okresie najważniejsze z punktu widzenia gospodarki i za‑
sad życia społecznego (Szukalski 2006: 6). Wiek XX to w historii ludzkości wiek wzrostu 
trwania życia ludzkiego. W krajach wysoko rozwiniętych wzrosło ono dwukrotnie, nato‑
miast w wielu krajach słabo rozwiniętych trzykrotnie (Szukalski 2008: 89; OECD 2011).

Początki starzenia się ludności w Polsce wystąpiły pod koniec XIX wieku. Jednak 
wzrost ten nie był jednorodny, a występujące wahania były spowodowane kataklizma‑
mi wojennymi, które miały miejsce w XX wieku. Od 1950 roku obserwujemy wzrost 
udziału osób w wieku 65 lat i więcej (Szweda‑Lewandowska 2008: 130). W powojennej 
historii Polski widoczne jest również wyraźne obniżanie się wartości współczynnika 
reprodukcji netto. Proces ten widoczny jest w ostatnim ćwierćwieczu, kiedy to nastąpił 
spadek tego miernika prawie o połowę — z 1,14 w 1983 roku do nieco poniżej 0,6 w latach 
2002–2005 (Szukalski 2009: 60). Zgodnie z prognozą Głównego Urzędu Statystyczne‑
go, w 2035 roku prawie 1/3 ludności Polski stanowić będą osoby w wieku 60 lat i więcej. 
Dodatkowo nastąpi dynamiczny wzrost odsetka osób w najstarszej grupie wieku 80 lat 
i więcej. W 2035 roku 7,2% populacji będzie w tym wieku (Szweda‑Lewandowska 2010: 
219). Wzrost odsetka osób w najstarszej grupie wieku wiąże się z obniżeniem współczyn‑
nika zgonów, szczególnie w grupie osób starszych i najstarszych (Czabański, Szkarlat 
2006: 84). Zwiększenie udziału osób starszych w Polsce rodzi potrzebę dokonania zmian 
w polityce zdrowotnej państwa, w systemie opieki zdrowotnej i pomocy społecznej.

Funkcjonowanie osób w podeszłym wieku zależy od ich stanu zdrowia, zarów‑
no fizycznego, jak i psychicznego, od ogólnej sprawności organizmu, od wsparcia 
członków rodziny, a także od wsparcia socjalnego w zakresie dokładnie określonych 
potrzeb i ich realizacji (Zemło 2008: 190). Wzrost zapotrzebowania na pomoc, za‑
równo środowiskową, jak i instytucjonalną, jest bezpośrednią konsekwencją wzrostu 
subpopulacji osób najstarszych. Jednocześnie dominujące trendy w zakresie opie‑
ki nad osobami starszymi koncentrują się na udzieleniu pomocy seniorowi w jego 
miejscu zamieszkania. Jednak, porównując odsetek osób starszych zamieszkujących 
domy pomocy społecznej w Polsce z odpowiadającym udziałem w krajach Europy 
Zachodniej i Północnej, widać, że w Polsce należy oczekiwać dalszego rozwoju po‑
mocy instytucjonalnej (Szweda‑Lewandowska 2009: 253).

Celem pracy jest określenie czynników determinujących samoocenę stanu zdro‑
wia ludzi starszych, mieszkańców domów pomocy społecznej z powiatu płockiego.

Materiał i metodyka

Badanie przeprowadzono wśród mieszkańców losowo wybranych pięciu domów po‑
mocy społecznej zlokalizowanych na terenie powiatów płockiego ziemskiego i pło‑
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ckiego grodzkiego. Kryterium włączenia do badania były: wiek (60+ lat) i sprawność 
umysłowa, umożliwiająca uzyskanie wywiadu kwestionariuszowego. Do oceny sta‑
nu umysłowego został wykorzystany skrócony test sprawności umysłowej według 
Hodgkinsona (Abbreviated Mental Test Score, AMTS). Wspomniany test zawiera 
10 pytań, po których badany za każdą prawidłową odpowiedź otrzymuje 1 punkt 
(Kostka, Borowiak, Kołomecka 2007: 15). Maksymalna liczba punktów to 10. Zgodnie 
z instrukcją dotyczącą interpretacji wyników tego testu osoby, które uzyskały mniej 
niż 6 punktów, zostały wyłączone z badania, z uwagi na stan sprawności umysłowej, 
który uniemożliwiłby poprawne przeprowadzenie wywiadu.

Na podstawie analizy literatury przedmiotu opracowano autorski kwestionariusz 
wywiadu, który zawierał pytania dotyczące cech społeczno‑demograficznych bada‑
nych i 26 pytań: jednokrotnego i wielokrotnego wyboru oraz pytania otwarte, umoż‑
liwiające uzyskanie danych na temat stanu zdrowia. Komisja Bioetyki Uniwersytetu 
Medycznego w Łodzi wyraziła zgodę na przeprowadzenie badań z zastosowaniem 
tego kwestionariusza (Uchwała nr RNN/358/09/KB z dnia 12 maja 2009 roku). Do‑
stępny on jest w Zakładzie Epidemiologii i Biostatystyki Uniwersytetu Medyczne‑
go w Łodzi i został włączony do aneksu pracy doktorskiej Olgi Gajewskiej Czynniki 
determinujące samoocenę stanu zdrowia ludzi starszych.

AMTS przeprowadzono ze 170 mieszkańcami wybranych domów pomocy spo‑
łecznej, zaś kwestionariusz wywiadu na temat stanu zdrowia ze 142 osobami, bowiem 
28 osób uzyskało mniej niż 6 punktów w skróconym teście sprawności umysłowej 
według Hodgkinsona. Uzyskane dane wprowadzono do bazy przygotowanej w pro‑
gramie Microsoft Excel i poddano analizie statystycznej. Wykorzystano takie miary, 
jak: średnia arytmetyczna; odchylenie standardowe; wskaźniki struktury — odsetki 
i frakcje w zależności od liczebności analizowanych grup według zmiennych. W celu 
stwierdzenia zależności między cechami wykonano test niezależności chi2, a dla 
określenia siły tej zależności obliczono współczynnik współzależności C‑Pearsona.

Wyniki i ich omówienie

Powiat płocki ziemski położony jest w zachodniej części województwa mazowie‑
ckiego z wyodrębnionym miastem Płock (powiat płocki grodzki). Ludność miasta 
Płocka wynosiła 126 542 osób (stan na dzień 31.12.2009 r.), natomiast powiatu pło‑
ckiego ziemskiego 107 471 osób (stan na dzień 31.12.2009 r.) (GUS 2011). Na terenie 
powiatów płockiego ziemskiego i płockiego grodzkiego znajduje się osiem domów 
pomocy społecznej, z których pięć objęto badaniem.

Warto nadmienić, że domy pomocy społecznej są jednymi z jednostek organiza‑
cyjnych polskiego systemu pomocy społecznej. Zadaniem placówek wspomnianego 
sytemu jest świadczenie usług bytowych i społecznych osobom, które wymagają cało‑
dobowej opieki z powodu zaawansowanego wieku, choroby czy niepełnosprawności. 
Usługi te mogą mieć charakter opiekuńczy, wspomagający, edukacyjny lub występo‑
wać we wszystkich formach w zakresie wynikającym z indywidualnych potrzeb pod‑
opiecznych. W Polsce jest około 800 domów pomocy społecznej, poza placówkami 
prywatnymi i prowadzonymi przez fundacje. W zależności od kategorii podopiecz‑
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nych, w Polsce funkcjonują domy pomocy społecznej dla: osób w podeszłym wieku, 
osób przewlekle somatycznie chorych, osób przewlekle psychicznie chorych, osób 
niepełnosprawnych fizycznie, dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie, dzieci 
i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie (Nowak, Pietruk 2009: 241; Rozporzą‑
dzenie… 2005). Domy pomocy społecznej powoływane są, by świadczyć usługi opie‑
kuńcze i bytowe dla osób wymagających opieki ze względu na stan zdrowia lub wiek, 
ale nie wymagających stałego przebywania w szpitalu (Leś, Gaworska 2010: 200).

W celu określenia czynników determinujących samoocenę stanu zdrowia miesz‑
kańców domów pomocy społecznej objętych badaniem przedstawiono w niniejszej 
pracy wyniki zależności samooceny stanu zdrowia od wybranych zmiennych zawar‑
tych w kwestionariuszu wywiadu.

Wśród badanych było 77 (54%) kobiet i 65 (46%) mężczyzn. Osoby te były w wie‑
ku 60–102 lata, przy czym średnia wieku wynosiła 73 lata. 27% badanych było w wie‑
ku 60–64 lata, 15% w przedziale wiekowym 65–69 lat, 13% w wieku 70–74 lata, 13% 
w wieku 75–79 lat i 32% stanowiła grupa w wieku 80 lat i więcej.

Największa liczba mieszkańców domów pomocy społecznej posiadała wykształ‑
cenie niepełne podstawowe — 48 osób (34%), pozostali wykazywali wykształce‑
nie podstawowe — 34 osoby (24%), zasadnicze — 20 osób (14%), średnie — 31 osób 
(22%), niepełne wyższe — 3 osoby (2%), oraz wykształcenie wyższe — 6 osób (4%).

Analizując stan cywilny respondentów, okazało się, że 54% (76 osób) było owdo‑
wiałych, 28% (40 osób) stanowili kawalerowie i panny, 13% (19 osób) rozwiedzeni 
oraz 5% (7 osób) było w związku małżeńskim.

Tabela 1. Samoocena stanu zdrowia a wiek badanych

Samoocena stanu zdrowia
Wiek (w latach)

60–64 65–69 70–74 75–79 80 i więcej
n n n n n

Bardzo dobra 0 1 2 1 0
Dobra 11 6 2 4 6
Przeciętna 11 9 6 11 22
Zła 15 5 6 2 7
Bardzo zła 2 1 2 0 10
Razem 39 22 18 18 45

Źródło: obliczenia własne, chi2 = 12,046; p>0,05

Nie stwierdzono istotnej statystycznie zależności pomiędzy samooceną stanu zdro‑
wia a wiekiem badanych (p>0,05). Warto jednak zauważyć, że najgorzej swój stan 
zdrowia oceniały osoby mające 70–74 lata oraz najmłodsi badani w wieku 60–64 lata 
(oceny złe i bardzo złe dotyczyły prawie połowy badanych). Najlepsze oceny stanu 
zdrowia dotyczyły osób w wieku 65–69 lat — prawie co trzeci badany oceniał swoje 
zdrowie dobrze (tab. 1).

Brak jest także istotnej zależności samooceny stanu zdrowia od stanu cywilnego 
badanych (p>0,05), choć najczęściej bardzo dobra lub dobra samoocena dotyczyła 
kawalerów/ panien (frakcja 0,35), a najrzadziej wdowców/wdów (frakcja 0,17). Naj‑
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gorszą samooceną stanu zdrowia charakteryzowały się wdowy/wdowcy (frakcja złych 
i bardzo złych ocen 0,39) i osoby rozwiedzione (tab. 2).

Tabela 2. Samoocena stanu zdrowia a stan cywilny badanych

Samoocena stanu 
zdrowia

Stan cywilny

kawaler/panna żonaty/mężatka
wdowiec/

wdowa
rozwiedziony/
rozwiedziona

n n n n
Bardzo dobra 2 0 2 0
Dobra 12 2 11 4
Przeciętna 15 3 33 8
Zła 9 1 19 6
Bardzo zła 2 1 11 1
Razem 40 7 76 19

Źródło: obliczenia własne, chi2 = 4,603; p>0,05

Tabela 3. Samoocena stanu zdrowia a wykształcenie badanych

Samoocena 
stanu zdrowia

Wykształcenie
niepełne 

podst.
podstawowe zasadnicze średnie

niepełne 
wyższe

wyższe

n n n n n n
Bardzo dobra 0 1 0 3 0 0
Dobra 9 4 6 10 0 0
Przeciętna 18 13 6 14 3 5
Zła 14 10 7 3 0 1
Bardzo zła 7 6 1 1 0 0
Razem 48 34 20 31 3 6

Źródło: obliczenia własne, chi2 = 11,264; p>0,05

Samoocena stanu zdrowia badanych nie zależała w sposób istotny statystycznie 
od ich wykształcenia (p>0,05). Można jednak zauważyć, że bardzo dobre i dobre sa‑
mooceny stanu zdrowia dotyczyły częściej osób z wykształceniem średnim niż po‑
zostałych badanych (tab. 3).

Badani określali także swój stan zdrowia na skali wizualnej „termometru”, na 
którym najlepszy stan zdrowia oznaczany był liczbą 100, zaś najgorszy stan zdrowia 
cyfrą 0. Zaobserwowano istotną statystycznie i silną zależność pomiędzy samooce‑
ną stanu zdrowia a stanem zdrowia ocenianym przez badanych na skali wizualnej 

„termometru” (p<0,001; C = 0,67). Im większe wskazanie na skali termometru, tym 
częściej w samoocenie wybierana była ocena bardzo dobra lub dobra. Taką samoocenę 
stanu zdrowia ma połowa badanych z oceną 81–100 punktów na skali „termometru”, 
a mający 61–80 w zdecydowanej większości niemal 2/3 badanych, mieli samoocenę 
bardzo dobrą lub dobrą. Z kolei wszyscy oceniający stan zdrowia na skali „termo‑
metru” od 0 do 20 w samoocenie mieli stan zdrowia zły. Nieco lepiej z samooceną 
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było w grupie oceniających na 21–40 na skali, bowiem spośród nich tylko niespełna 
co trzeci badany oceniał swój stan zdrowia przeciętnie, a pozostali źle lub bardzo źle 
(tab. 4). Dowodzi to dużej spójności obydwu metod służących do samooceny stanu 
zdrowia populacji w wieku starszym.

Tabela 4. Samoocena stanu zdrowia a stan zdrowia oceniany na skali wizualnej „termometru”

Samoocena stanu zdrowia

Skala wizualna „termometru” oceniająca stan zdrowia (0–100)
(0 — najgorszy, 100 — najlepszy)

0–20 21–40 41–60 61–80 81–100
n n n n n

Bardzo dobra 0 0 0 4 0
Dobra 0 0 14 13 2
Przeciętna 0 7 41 9 2
Zła 19 13 3 0 0
Bardzo zła 11 4 0 0 0
Razem 30 24 58 26 4

Źródło: obliczenia własne, chi2 = 115,154; p<0,001

Istnieje istotna statystycznie zależność o umiarkowanej sile pomiędzy samopo‑
czuciem badanych a ich samooceną stanu zdrowia (p<0,001; C = 0,35). Osoby czują‑
ce się „raczej młodo” istotnie częściej niż pozostałe wybierały w samoocenie stanu 
zdrowia odpowiedź „bardzo dobra” lub „dobra” (odpowiednie frakcje: 0,08 i 0,39). 
Spośród czujących się raczej staro tylko nieliczne osoby miały samoocenę bardzo do‑
brą (frakcja 0,03) lub dobrą (frakcja 0,08). A wśród czujących się ani młodo ani staro 
nikt nie wybrał bardzo dobrej samooceny, a dobrą jedynie co szósta osoba (frakcja 
0,17). Natomiast ci, którzy czuli się raczej staro, w samoocenie wybierali głównie od‑
powiedź „zła” (frakcja 0,34) lub „bardzo zła” (frakcja 0,21) (tab. 5).

Tabela 5. Samoocena stanu zdrowia a samopoczucie badanych

Samoocena stanu 
zdrowia

Samopoczucie osoby

raczej młodo raczej staro ani młodo ani staro nie zastanawiałem/am się

n n n n
Bardzo dobra 3 1 0 0
Dobra 14 3 10 2
Przeciętna 10 13 33 3
Zła 8 13 11 3
Bardzo zła 1 8 6 0
Razem 36 38 60 8

Źródło: obliczenia własne, chi2 = 20,163; p<0,001; C = 0,35.

Także w sposób umiarkowanie silny samoocena stanu zdrowia badanych zależała od 
subiektywnej oceny szczęście (p<0,01). Częściej niż co trzecia badana osoba, która czuje 
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się szczęśliwa, w samoocenie stanu zdrowia wybierała odpowiedź „bardzo dobra” (frak‑
cja 0,05) lub „dobra” (frakcja 0,29). Natomiast złą lub bardzo złą ocenę stanu własnego 
zdrowia najczęściej miały osoby, które nie czują się szczęśliwe (frakcja 0,57) (tab. 6).

Tabela 6. Samoocena stanu zdrowia a subiektywna ocena szczęścia

Samoocena stanu 
zdrowia

Subiektywna ocena szczęścia (Czy czuje się Pan/Pani szczęśliwy/a?)

tak nie nie wiem
n n n

Bardzo dobra 4 0 0
Dobra 25 2 2
Przeciętna 35 12 12
Zła 15 10 10
Bardzo zła 6 9 0
Razem 85 33 24

Źródło: obliczenia własne, chi2 = 15,975; p<0,01; C = 0,33

Subiektywna ocena samotności nie miała istotnego statystycznie wpływu na sa‑
moocenę stanu zdrowia (p>0,05). Okazało się, że zarówno osoby czujące się samot‑
nie, jak i ci, którzy nie czuli się osamotnieni, w dość podobny sposób oceniali stan 
swojego zdrowia (tab. 7).

Tabela 7. Samoocena stanu zdrowia a subiektywna ocena samotności

Samoocena stanu zdrowia
Subiektywna ocena samotności (Czy czuje się Pan/Pani samotny/a?)

tak nie nie wiem
n n n

Bardzo dobra 0 4 0
Dobra 9 18 2
Przeciętna 17 39 3
Zła 9 19 7
Bardzo zła 5 10 0
Razem 40 90 12

Źródło: obliczenia własne, chi2 = 1,915; p>0,05.

Stwierdzono istotną statystycznie zależność pomiędzy samooceną stanu zdrowia 
badanych a oceną zdrowia w porównaniu z innymi osobami w tym samym wieku 
(p<0,01; C = 0,57). Jest to zależność średniej mocy. Okazało się, że 2/3 badanych, któ‑
rzy bardzo dobrze oceniali swoje zdrowie w porównaniu z innymi osobami w tym 
samym wieku, także w samoocenie stanu zdrowia wybierają odpowiedź „bardzo 
dobra”, a niemal połowa oceniających się dobrze w porównaniu z rówieśnikami 
także w samoocenie wybiera odpowiedź „dobra”. Niemal wszyscy badani, którzy 
w porównaniu z osobami w tym samym wieku dokonali samooceny swojego stanu 
zdrowia źle lub bardzo źle, także w samoocenie bezpośredniej swojego stanu zdro‑
wia wybierali odpowiedzi: „zła” lub „bardzo zła” (tab. 8).
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Tabela 8. Samoocena stanu zdrowia a ocena zdrowia badanych w porównaniu z innymi 
osobami w tym samym wieku

Samoocena stanu 
zdrowia

Ocena stanu zdrowia w porównaniu z innymi w tym samym wieku
bardzo dobrze dobrze przeciętnie źle bardzo źle

n n n n n
Bardzo dobra 3 0 1 0 0
Dobra 5 19 5 0 0
Przeciętna 4 17 32 5 1
Zła 0 5 9 17 4
Bardzo zła 0 0 5 6 4
Razem 12 41 52 28 9

Źródło: obliczenia własne, chi2 = 69,712; p<0,001; C = 0,57.

Istnieje umiarkowanie silna zależność samooceny stanu zdrowia od możliwości 
samodzielnego poruszania się badanych (p<0,01; C = 0,33). Bardzo dobrą lub dobrą 
samoocenę deklarowały najczęściej osoby, które nie mają żadnych problemów z cho‑
dzeniem (frakcja 0,36), podczas gdy w przypadku osób, którym chodzenie sprawiało 
kłopot, 2/5 źle lub bardzo źle oceniają swój stan zdrowia (tab. 9).

Tabela 9. Samoocena stanu zdrowia a możliwości codziennego samodzielnego 
poruszania się osób badanych

Samoocena stanu 
zdrowia

Możliwości codziennego samodzielnego poruszania się
nie mam żadnych 

problemów 
z chodzeniem

czasami chodzenie 
sprawia mi pewien 

kłopot

chodzenie sprawia mi kłopot, tak 
często, że mogę uznać się za czło-

wieka „przykutego do łóżka”
n n n

Bardzo dobra 3 1 0
Dobra 24 4 1
Przeciętna 27 25 7
Zła 16 10 9
Bardzo zła 5 5 5
Razem 75 45 22

Źródło: obliczenia własne, chi2 = 17,342; p<0,01; C = 0,33.

Podsumowanie

Osoby starsze nieustannie muszą zmagać się ze skutkami biologicznego starzenia 
się organizmu. Inwolucja fizyczna obejmuje duży zakres zmian regresywnych, które 
prowadzą do utraty sprawności energetycznej organizmu, obniżenia jego wydolności, 
redukcji odporności i wzrostu zachorowalności (Zielińska‑Więczkowska i wsp. 2008: 
134). Brak warunków do sprawowania opieki w rodzinie nad osobą starszą, nieumie‑
jętność radzenia sobie z narastającymi przejawami zaburzeń i wiele innych przyczyn 
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wywołują konieczność umieszczenia osoby w stacjonarnej placówce opiekuńczej, m.in. 
w domu pomocy społecznej. Przyjęcie do domu pomocy społecznej jest dla człowie‑
ka czasem gwałtownych zmian. Każdy przywiązuje się do miejsc, w których spędził 
długie lata życia. Wiąże się z tym fakt opuszczenia dotychczasowego środowiska, 
mieszkania, w którym spędziło się wiele lat, a także opuszczenia rodziny (Mielcza‑
rek 2010: 211). Z literatury przedmiotu wynika, że dla osób starszych zamieszkanie 
w domu pomocy społecznej stanowi czynnik traumatyzujący, który powoduje, że 
pogarsza się ich stan fizyczny, w ślad za nim pojawiają się apatia, bierność, niekie‑
dy bunt, wrogość, spadek wydolności procesów psychicznych (Bąbka 2006: 185).

Polska transformacja ostatnich dwudziestu lat spowodowała pojawienie się nie‑
znanych dotąd problemów, zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i zbiorowym. 
Rozpad tradycyjnej rodziny podstawowej, najmniejszej grupy wsparcia, niewypeł‑
nianie ról pełnionych na rzecz jej członków oraz zadań wobec społeczeństwa, gene‑
rują wielość sytuacji trudnych, kryzysowych (Twardowska‑Rajewska 2010: 260). We 
współczesnym świecie zauważamy zanik rodzin wielopokoleniowych, jak również 
słabnące więzi interpersonalne w rodzinach. Żyjemy w czasach, które aprecjonują, 
niejednokrotnie nadmiernie, walory ludzi młodych, sprawnych, kreatywnych i sku‑
tecznych w osiąganiu własnych celów. Obserwujemy unikanie kontaktu z osobami 
starszymi, postulowanie, by definitywnie znikały one z rynku pracy po okresie eme‑
rytalnym, a w rodzinach oczekuje się od nich zachowań służebnych, wyznaczanych 
im przez młodych (Okła 2006: 30; Markwitz 2006: 79). Słabnące więzi interpersonalne 
w rodzinach wiążą się między innymi z przyjmowaniem nadmiernych obowiązków 
w pracy zawodowej, z pogonią za dobrami materialnymi w ówczesnym świecie, jak 
również z wszechobecną rywalizacją. Waga relacji międzypokoleniowych — a tym 
samych i wynikających z nich bardziej zaawansowanych w sferze regulowania zasad 
życia społecznego — wzrasta i będzie wzrastać (Szukalski 2010: 89).

Samoocena stanu zdrowia odzwierciedla stan zdrowia fizycznego, psychicznego, 
funkcjonalnego i społecznego. Sam fakt pobytu w domu pomocy społecznej i zło‑
żone aspekty szeroko rozumianego stanu zdrowia wpływają na subiektywną ocenę 
stanu zdrowia. Odczucia mieszkańców domów pomocy społecznej mają na pewno 
związek z postrzeganiem i oceną własnego zdrowia. Duże znaczenie odgrywa rów‑
nież struktura organizacyjna danej placówki, wyposażenie i personel. W literaturze 
podkreśla się znaczenie zależności pomiędzy samooceną stanu zdrowia a samopo‑
czuciem osoby, czy subiektywną oceną szczęścia (Sener, Oztop 2008: 902).
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Determinants of the self‑rated health status of residents of the selected social welfare hous‑
es — preliminary results of a research study

Summary: The paper presents an analysis of determinants of the self‑rated health status of mem‑
bers of residents of the selected social welfare houses located within Plock and Plock County.

The survey was conducted among 170 residents of social welfare houses, but information from 
142 people were statistically analysed because of the level of cognitive function. The research 
tool was a questionnaire designed especially for this purpose and Abbreviated Mental Test 
Score (AMTS). The description and evaluation of relationships between variables was made 
with chi‑square test and C‑Pearson rate.

There is no relationship between the self‑rated health status and age, marital status and edu‑
cation. A close relationship has been observed between the self‑rated health status and phys‑
ical and mental state, evaluation of happiness and independent mobility.

Key words: old age, social welfare houses, self‑rated health


