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WPROWADZENIE 
 

 

 

 

Aktywne starzenie się to rozwijana od kilkunastu lat koncepcja ukierunkowana 

na podtrzymanie produktywności ekonomicznej i społecznej osób wraz ze wzrostem 

ich wieku. Owo aktywne starzenie się to nic innego jak „zdolność ludzi do tego, aby 

mimo upływu lat wieść produktywne życie w sferze społecznej i gospodarczej. 

Oznacza to, że potrafią oni dokonywać elastycznych wyborów w zarządzaniu swoim 

czasem na przestrzeni życia – czasem poświęcanym na naukę, pracę, odpoczynek  

i zapewnienie opieki innym” [Perek-Białas, Worek, 2005: 13]. Koncepcja ta jest 

odpowiedzią na starzenie się ludności, a przede wszystkim na zmianę przebiegu 

życia typowej jednostki, która obecnie dość późno – wskutek wydłużonego okresu 

skolaryzacji – wstępuje na rynek pracy, a jednocześnie dość wcześnie podlega dez-

aktywizacji zawodowej przy jednoczesnym braku produktywnych ról społecznych. 

Po części wspomniana wczesna dezaktywizacja zawodowa jest wymuszonym rezul-

tatem (współ)występowania złego stanu zdrowia, niestabilności i nieelastyczności 

rynku pracy, niedostosowania polityki społecznej oraz czynnika kulturowego – 

uprzedzeń, stereotypów i dyskryminacji w różnych sferach aktywności osób, które 

przekroczyły jakąś „magiczną” cezurę wieku: 45, 50, 60 czy więcej lat. 

W refleksji nad aktywnością i aktywizacją w fazie starości spotkać można różno-

rodne podejścia. Pokrótce scharakteryzujmy niektóre spośród nich. 

Po pierwsze, bywa ona ograniczana do aktywności na rynku pracy i do roli za-

wodowej jako podstawowego przedmiotu analizy. Przy takim podejściu postulat 

aktywizacji rozpatrywany jest głównie w kontekście podnoszenia efektywnego wie-

ku emerytalnego, zarządzania wiekiem w miejscu pracy, podnoszenia kompetencji 

pracowników i dbałości o stan zdrowia, aby choroba lub niepełnosprawność nie 

stanęły na przeszkodzie kontynuowaniu pracy zawodowej. Starość aktywna zatem to 

przede wszystkim starość produktywna ekonomicznie.  

Po drugie, o aktywnej starości mówi się w kontekście produktywności społecz-

nej. Ta koncepcja aktywnego starzenia się bazuje na jednym dezyderacie i dwóch 

założeniach. Owym postulatem jest zapewnienie jednostce możliwości bycia jak 

najdłużej społecznie produktywną. Z kolei dwa założenia, warunkujące realizację 

powyższego dezyderatu, mówią: 1) o konieczności redefinicji terminu „społeczna 

produktywność”, 2) o konieczności przygotowania się jednostek i zbiorowości  

w celu umożliwienia bycia jak najdłużej produktywnym. 

W przypadku redefinicji produktywności społecznej chodzi o wyjście poza tra-

dycyjne rozumienie tego terminu, oparte na ekonomicznym jego rozumieniu.  

W takim tradycyjnym rozumieniu produktywność powiązana jest z wydajnością  

i zatrudnieniem jednostki, uwzględniając jedynie jej pozycję na rynku pracy. Tym-
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czasem współcześnie produktywność społeczna odnosi się do użyteczności wytwa-

rzanych również poza rynkiem pracy – poprzez wspomniane pracę domową czy 

wolontariat. Społeczna produktywność definiowana jest jako „każda aktywność, 

która wytwarza dobra i usługi, niezależnie czy opłacana czy nie, włączając taką 

aktywność jak praca domowa, opieka nad dziećmi, wolontariat, pomoc rodzinie  

i przyjaciołom” [Hinterlong i wsp., 2001: 7]. 

W przypadku uświadamiania sobie konieczności przygotowania do utrzymania 

produktywności punktem wyjścia jest stwierdzenie, iż w szybko zmieniającym się 

świecie znaczna część wiedzy, umiejętności i kwalifikacji posiadanych przez jed-

nostki szybko się dezaktualizuje, a tym samym chęć bycia dłużej produktywnym 

musi być powiązana z gotowością do uzupełniania tych elementów kapitału ludz-

kiego, które tracą swą aktualność. 

W efekcie wzrasta świadomość tego, iż o sytuacji osób starszych i powodzeniu 

całych społeczeństw w przyszłości decydować będzie przebieg typowej drogi życia 

członków tej społeczności, realizowane przez nich kariery, sekwencje zdarzeń skła-

dających się na owe kariery, a przede wszystkim umiejscowienie w czasie wystąpie-

nia owych zdarzeń. Polityka społeczna stara się zatem w coraz większym stopniu 

wpływać na przebieg tych karier, które uchodzą za kluczowe z punktu widzenia 

społeczeństwa – karierę zawodową, edukacyjną, rodzinną, zdrowotną – zaś owo 

oddziaływanie odnosi się zarówno do próby kształtowania przebiegu pojedynczych 

karier, jak i coraz częściej ich grup – karier współwystępujących w jednym czasie, 

często konkurencyjnych wobec siebie. 

W praktyce oznacza to coraz większy nacisk kładziony na: 1) oddziaływanie na 

moment występowania tzw. przejść, tj. najważniejszych zdarzeń kształtujących 

przebieg kariery – przede wszystkim jej rozpoczęcie i zakończenie; 2) oddziaływa-

nia z odpowiednim wyprzedzeniem, z uwzględnieniem faktu, iż w przypadku dużej 

części kluczowych zdarzeń są one uzależnione od szeregu czynników występują-

cych w okresach minionych (np. choroby i sposób ich leczenia w wieku 40-50 lat 

warunkujące sprawność, a tym samym zdolność do wykonywania pracy w następ-

nych latach); 3) oddziaływanie na przebieg jednej kariery za pomocą kształtowania 

innej kariery (np. wpływ dokształcania się na możliwość kontynuacji kariery zawo-

dowej, czy możliwość uzyskania opieki nad chorym współmałżonkiem dla dalszej 

pracy zawodowej). 

Kolejne – trzecie – podejście do aktywnego starzenia się w pierwszej kolejności 

uwzględnia podmiotowość człowieka starego. W wymiarze obiektywnym podmio-

towość można rozumieć jako zdolność i możliwość podejmowania przez jednostkę 

decyzji dotyczących jej własnego życia oraz możliwość oddziaływania (przy posza-

nowaniu podmiotowości innych osób) na funkcjonowanie grup i zbiorowości, do 

których jednostka należy. W wymiarze subiektywnym podmiotowość wiąże się, 

między innymi, z poczuciem sprawstwa i przekonaniem o skuteczności własnego 

działania. Ograniczenie podmiotowości ogranicza aktywność jednostki. Aktywizacja 

ludzi starych ma zatem na celu – w omawianym podejściu – stworzenie warunków 

do jak najpełniejszej realizacji potencjału ich podmiotowości. Podkreślić należy, że 
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cel ten nieczęsto jest uświadamiany, a jeszcze rzadziej werbalizowany, przez auto-

rów przedsięwzięć aktywizujących ludzi starych. Przykłady takich przedsięwzięć – 

to działalność Uniwersytetów Trzeciego Wieku, programy promocji zdrowego stylu 

życia, inicjatywy mające wspierać ludzi starych w rozwijaniu zainteresowań, pro-

gramy mające zwiększać kompetencje ludzi starych jako konsumentów, itd. 

Aktywne starzenie się pojmowane jest jako narzędzie przeciwdziałania negatyw-

nym konsekwencjom starzenia się ludności, albowiem odnosząc się do cyklu życia 

wbrew pozorom nie dotyczy tylko okresu starości, ale związane jest z oddziaływa-

niem na gotowość jednostek i zbiorowości do przygotowywania się do długiej staro-

ści indywidualnej, przygotowania się odnoszącego do kilku najważniejszych obsza-

rów aktywności: pracy zawodowej, zdrowia, relacji z innymi, zabezpieczenia odpo-

wiedniego poziomu życia, edukacji, itp. [Szukalski, 2009]. 

Z uwagi na wspomniane wcześniej wbudowane w społeczeństwo przeszkody 

wdrażanie aktywnego starzenia się wymaga wsparcia ze strony instytucji publicz-

nych różnego szczebla. Instytucje te zainteresowane są przede wszystkim wspiera-

niem kariery zawodowej oraz oddziaływaniem na jak najpóźniejsze jej zakończenie. 

W tym przypadku wsparcie przybierać może różnorodną postać, w zależności od 

wielu czynników, a przede wszystkim od fazy życia jednostki. W przypadku osób 

młodszych podstawowymi działaniami się te odnoszące się do podnoszenia atrak-

cyjności ich kapitału ludzkiego poprzez podnoszenie ich kwalifikacji i umiejętności. 

Z kolei w przypadku osób starszych działania w większym stopniu mają na celu 

zachęcenie pracodawców do ich zatrudniania poprzez zmniejszenie kosztów pracy,  

a oddziaływanie na jednostkę, na przykład, przybiera postać jednocześnie silniejsze-

go łączenia wysokości świadczenia emerytalnego z przebiegiem kariery zawodowej 

i likwidacji możliwości uzyskiwania innych poza emeryturą lub rentą dochodów 

zastępujących dochód z pracy. 

Poza instytucjami polityki społecznej ważnym podmiotem mogącym oddziały-

wać aktywizująco na człowieka starego jest rodzina. Jest ona podstawową „areną” 

aktywności człowieka starego. Aktywnej starości sprzyja dobrze funkcjonująca 

rodzina – dostarczająca impulsów aktywności, umożliwiająca sensowne i skuteczne 

działanie, będąca źródłem pozytywnych wzmocnień aktywności wewnątrzrodzinnej, 

ale i realizowanej poza nią. Natomiast rodzina dysfunkcjonalna – skłócona, agre-

sywna, izolująca starego człowieka –  stanowi barierę aktywności, między innymi 

dlatego, że ogranicza jego podmiotowość. 

Jak była już mowa, aktywna starość jest, z jednej strony, rezultatem przebiegu 

wcześniejszych faz życia, z drugiej zaś strony efektem sytuacji, w jakiej znajdują się 

ludzie starzy. W niniejszym opracowaniu uwaga Autorów została skoncentrowana 

na późniejszej fazie życia, zaś wszystkie zamieszczone w niniejszym tomie autor-

skie opracowania łączy chęć określenia tych elementów życia społecznego, które 

zagrażają jak najdłuższemu utrzymaniu aktywności przez osoby starsze lub znajdu-

jące się na przedpolu starości. Autorzy zwracają uwagę na różnorodne uwarunko-

wania polskiej starości i aktywności ludzi starych – prawne, instytucjonalne, spo-

łeczne. Opracowania te stanowią kontynuację prowadzonych przez Zespół do spraw 
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Osób Starszych – powołaną przez Rzecznika Praw Obywatelskich grupę ekspercką 

– badań, których wyniki zostały opublikowane w roku 2008 (Szatur-Jaworska (red.), 

2008). Konieczność stałego monitoringu zagrożeń, przed jakimi stoją osoby starsze, 

zachęciła nas do przygotowania rozszerzonej i zaktualizowanej analizy sytuacji osób 

starszych w Polsce, analizy uwzględniającej również i niebadane we wcześniejszej 

wersji raportu obszary życia indywidualnego i społecznego. 

 

 

Barbara Szatur-Jaworska 

Uniwersytet Warszawski 

Piotr Szukalski 

Uniwersytet Łódzki 
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1. Wprowadzenie 
 

Aktywne starzenie się, tj. dostosowywanie wiązki wykonywanych i użytecznych 

ról społecznych do zmieniającej się wraz z wiekiem wydolności organizmu w trak-

cie cyklu życia, samoistnie w pierwszej kolejności przywołuje skojarzenia z aktyw-

nością zawodową
1
. Co oczywiste, nie jest to jedyny obszar aktywności, który winien 

być uwzględniony w przypadku odwołania się do koncepcji aktywnego starzenia 

się, lecz bez wątpienia jest to sfera najbardziej interesująca decydentów i opinię 

publiczną. Dzieje się tak z uwagi na to, iż praca zawodowa dostarcza zarówno do-

chodu bieżącego (wynagrodzenie), jak i przyszłego (wypracowane uprawnienia do 

niektórych świadczeń społecznych). Aktywność zawodowa i praca (wykonywany 

zawód, wynagrodzenie) są również niezwykle ważnymi elementami autoidentyfika-

cji jednostki i określania jej pozycji społecznej przez innych. Dlatego warto bliżej 

przyjrzeć się, czy we współczesnej Polsce osoby starsze – a za takie w niniejszym 

opracowaniu uznawać będziemy te w niemobilnym wieku produkcyjnym (tj. od 

wieku 45 lat do osiągnięcia uprawnień emerytalnych, tj. w zbiorowości kobiet 60 

lat, zaś mężczyzn 65 lat) – to zbiorowość traktowana na rynku pracy tak samo, jak  

i inne grupy wieku. 

Celem niniejszego opracowania jest wskazanie przejawów gorszego traktowania 

na polskim rynku pracy osób starszych, a tym samym zagrożenia możliwości tychże 

osób bycia aktywnym zawodowo. Świadomie będzie pomijana, a przynajmniej 

zmarginalizowana, kwestia tzw. dyskryminacji pozytywnej
2
, czyli lepszego trakto-

                                                           
1 Niniejszy tekst to zmodyfikowana wersja opracowania przygotowanego na zlecenie Biura 

Rzecznika Praw Obywatelskich (Szukalski 2008a). 
2 Termin dyskryminacja pochodzi od łacińskiego discriminare, czyli dzielić, rozdzielać, różnico-

wać, i oznacza odmienne traktowanie. Uprzywilejowywanie jest to zatem dyskryminacja pozy-

tywna, zaś traktowanie gorsze – dyskryminacja negatywna. 
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wania. Jej celem jest ułatwienie społecznego funkcjonowania jednostkom uznanym 

za słabsze, mniej produktywne, a tym samym wzmocnienie ich partycypacji w życiu 

społecznym. Jednakże w przypadku rynku pracy osób mających przynajmniej 65 lat 

zdecydowanie częściej występuje gorsze traktowanie, obniżające skłonność do wy-

konywania pracy zarobkowej, a niekiedy zmuszające do zaprzestania aktywności 

zawodowej. 

Tymczasem aktywność ekonomiczna w sytuacji, gdy jedynie rzadziej niż jedna 

osoba na tysiąc we współczesnej Polsce deklaruje, iż głównym źródłem utrzymania 

są dochody z własności, determinuje wysokość dochodów – bezpośrednio w przy-

padku osób jeszcze pracujących, pośrednio w przypadku osób poszukujących za-

trudnienia (prawo do zasiłku i jego wysokość) oraz emerytów i rencistów (prawo do 

świadczenia i jego wysokość). 

W przepisach prawnych regulujących rynek pracy zazwyczaj osoby starsze nie 

występują jako osobna kategoria, jednakże w przypadku niektórych ustaw wielo-

krotnie występują odwołania do wieku kalendarzowego jako kryterium uzyskania 

(bądź rzadziej utracenia) określonych praw i obowiązków. Wiek z reguły nie wystę-

puje zatem jako czynnik dyskryminujący (tj. związany z odmiennym traktowaniem 

niż pozostałe jednostki), lecz przede wszystkim jako wyznacznik przynależności do 

określonych docelowych grup polityki społecznej – czy w tym szczególnym przy-

padku polityki rynku pracy. Jednocześnie często możliwość wejścia do określonej 

docelowej grupy uwarunkowana jest spełnieniem nie tylko kryterium wieku, ale 

również i kryterium stażu pracy (w tym przypadku pamiętać należy, że zróżnicowa-

nie sytuacji prawnej pracowników z uwagi na staż nie jest uznawane za przejaw 

dyskryminacji). Pewnym wyjątkiem w tym względzie jest kategoria osób w wieku 

50 lat i więcej, w przypadku której w sytuacji bezrobocia stosuje się w Ustawie  

o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy termin ”osoby w szczególnej 

sytuacji na rynku pracy”, podobnie skądinąd jak do bezrobotnych do 25. roku życia, 

bezrobotnych długotrwale, bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych, bezrobot-

nych niepełnosprawnych i tych, którzy samotnie wychowują dziecko do 7. roku 

życia. Wspomniany brak dyskryminacji (tj. szczególnego traktowania) został 

wzmocniony w roku 2004, gdy wraz z przystąpieniem do UE Kodeks Pracy został 

rozszerzony o rozdział „antydyskryminacyjny” dotyczący przeciwdziałaniu poten-

cjalnej dyskryminacji ze względu na wiek, jak i również płeć, niepełnosprawność, 

rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, orientację seksualną, przekonania politycz-

ne i wyznanie religijne. Podkreślenia godne jest to, iż rząd RP nie starał się po przy-

stąpieniu do UE o wprowadzenie możliwego trzyletniego okresu na dostosowanie 

krajowego ustawodawstwa do prawa unijnego, wychodząc z założenia, iż takie do-

pasowanie – de iure i de facto – już w pełni nastąpiło.  

Fakt, iż brak jest wskazówek pozwalających na stwierdzenie innego traktowania 

osób starszych w przepisach prawa, nie oznacza, że w praktyce takie właśnie trak-

towanie – przybierające z reguły postać traktowania gorszego, choć niekiedy na 

bazie „szlachetnych pobudek” – nie występuje. Podkreślić jednakże należy, iż rów-

nież w przypadku przepisów prawa zmienia się ich interpretacja w kierunku coraz 
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szerszego rozumienia dyskryminacji (zob. np. podejście do rozwiązania stosunku 

pracy z powodu osiągnięcia przez kobietę wieku emerytalnego niższego niż wiek 

emerytalny przewidziany dla mężczyzn – por. wyrok Sądu Najwyższego Równe 

traktowanie w zatrudnieniu z 19 marca 2008 r., I PK 219/07, oraz uchwała siedmiu 

sędziów Sądu Najwyższego z 19 listopada 2008 r., I PZP 4/08; lub uchwała Sądu 

Najwyższego z dnia 21.01.2009 mówiąca, iż osiągnięcie wieku emerytalnego i na-

bycie prawa do emerytury nie może stanowić wyłącznej przyczyny wypowiedzenia 

umowy o pracę przez pracodawcę (II PZP 13/08), choć wcześniejsze orzecznictwo 

SN było inne). 

Generalnie, w ostatnich latach będąca jedną z najniższych w Europie aktywność 

zawodowa (odsetek osób chcących pracować – pracujących i bezrobotnych) osób na 

przedpolu starości wzrastała. Wzrastał również poziom wskaźnika zatrudnienia 

(udział pracujących w ogóle ludności w danym wieku) – rys. 1. 

 
Rysunek 1 

 
Współczynnik aktywności zawodowej i wskaźnik zatrudnienia dla osób w wieku  

45-59K/64M w latach 2003-2010 
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Źródło: (GUS, 2011) 

 

Po części ta korzystna ewolucja wynikała z znaczącego obniżania się w latach 

2005-2008 poziomu bezrobocia i wzrostu liczby osób pracujących w Polsce. Jed-

nakże wciąż aktywność zawodowa osób po 50. roku życia należy do najniższych  

w Europie, co wynika z powodów zlokalizowanych po stronie pracodawców i pra-

cobiorców, jak i czynników o charakterze makroekonomicznym i polityczno-

prawnym. Poniżej spróbuję przedstawić najważniejsze zagrożenia dla praw osób 

starszych na rynku pracy, patrząc na sprawę dwoiście – z punktu widzenia przeja-
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wów nierównego traktowania (a zatem dyskryminacji negatywnej lub pozytywnej) 

na poziomie mezo, czyli w przedsiębiorstwie, oraz na poziomie makro, na poziomie 

litery, a przede wszystkim „ducha prawa”. W tym ostatnim przypadku pamiętać 

należy, iż choć generalnie litera prawa nie wprowadza zróżnicowania statusu na 

rynku pracy w zależności od wieku, „duch prawa” kształtujący się pod wpływem 

celów bieżącej polityki gospodarczej i społecznej wpływać może na występowanie 

odstępstw od literalnie pojmowanych reguł polityki. 

 

 

 

2. Przejawy dyskryminacji ze względu na wiek na polskim rynku 
pracy – poziom mezo 

 

Dyskryminacja ze względu na wiek na rynku pracy na poziomie mezo, tj.  

w przedsiębiorstwie, przejawia się na 4 sposoby poprzez odmienne traktowanie  

w zależności od wieku pracowników w sferze: 1) rekrutacji, 2) inwestowania  

w ucieleśniony w nich kapitał ludzki, 3) awansowania, 4) zwalniania. 

Przyjrzymy się tym czterem elementom, choć z góry zaznaczyć trzeba, że  

w praktyce działania dyskryminacyjne ujawniają się przede wszystkim w przypadku 

przyjmowania do pracy i z niej zwalniania. 

 

 

2.1. Rekrutacja 
 

W przypadku rekrutacji najczęstszym przejawem dyskryminacji jest podawanie 

w ogłoszeniach o pracę maksymalnego wieku poszukiwanego pracownika („osobę 

w wieku do 40 lat”, „osobę młodą”). Choć sformułowanie takie jest niezgodne  

z prawem – a tym samym PUP i prasowe biura ogłoszeń nie przyjmują zgłoszeń 

pracodawców zawierających takie kryterium – czasami pojawia się w anonsach  

o pracę (praktyka wskazuje jednak, iż nawet w przypadku niewpisywania wymie-

nianego przez potencjalnego pracodawcę wieku pracownicy Urzędów Pracy, znając 

intencje zatrudniającego, nie kierują osób starszych na rozmowy nie chcąc rozbu-

dzać w nich niepotrzebnych nadziei). Zgodnie z badaniami z początku bieżącego 

stulecia wiek jest drugą – po płci – najczęściej wymienianą cechą w ogłoszeniach  

o poszukiwaniu pracobiorców spośród kryteriów dyskryminacyjnych niezgodnych  

z zapisami Kodeksu Pracy wprowadzonymi doń w 2004 r. (Jaroszewska-Ignatowska 

2005: 30). Badania świeższe, o bardziej niestety ograniczonym zakresie wskazują, iż 

np. w 15 przypadkach na 28 zastrzeżeń, jakie okresie lipiec 2007 – czerwiec 2009 

miała Państwowa Inspekcja Pracy wobec kontrolowanych agencji zatrudnienia, 

dotyczyło dyskryminacji ze względu na wiek w postaci nieuzasadnionego uwzględ-

niania wieku w ofertach pracy (Spurek 2009: 37). To samo badanie pokazało, iż ani 

Urzędy Wojewódzkie, ani Ministerstwo Sprawiedliwości nie prowadzi statystyk 
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umożliwiających oszacowanie skali zakłóceń procesu naboru pracowników poprzez 

umieszczanie dyskryminujących wymagań – w tym i wymagań odnośnie do wieku. 

Co gorsza, pracodawcy często kierują się kryterium wieku jako – jeśli nie głów-

ną, to pomocniczą – przesłanką do wyboru pracownika spośród starających się  

o zatrudnienie nawet w przypadku niepodawania wieku jako istotnego warunku. 

Przesłanka ta niekiedy jest wyraźnie artykułowana w trakcie rozmowy kwalifikacyj-

nej. Przykładowo, w jednym z badań aż 40% respondentów reprezentujących firmy  

i instytucje uznało, iż w przypadku naboru pracowników fizycznych posiadających 

odpowiednie kwalifikacje kierują się ich wiekiem (Szatur-Jaworska, Rysz-

Kowalczyk 2007: 42). 

Mówiąc o dyskryminowaniu osób starszych należy zdawać sobie sprawę, iż nie-

kiedy – ze względu np. na specyfikę miejsca pracy (kluby muzyczne, sklepy  

z odzieżą dla młodzieży) – trudno jest odrzucić zastrzeżenia pracodawców co do 

konieczności uwzględniania kryterium wieku jako podstawowego przy doborze 

zatrudnianych. W takim przypadku sformułowanie ogłoszenia zawierającego prefe-

rencje co do wieku może być usprawiedliwione ze względu na rodzaj pracy, warunki 

jej wykonywania czy wymogi zawodowe i wówczas nie narusza zakazu dyskrymi-

nacji. 

 

 

 

2.2. Inwestowanie w kapitał ludzki 
 

W praktyce dyskryminacja ze względu na wiek podczas trwania stosunku pracy 

przejawia się odmienną intensywnością i natężeniem inwestowania w kapitał ludzki 

pracowników. Ów kapitał to wiedza, kwalifikacje, stan zdrowia i hierarchia warto-

ści, zaś wspomniane inwestycje przybierają najczęściej postać różnorodnych szko-

leń. Dyskryminacja ze względu na wiek przejawia się w tym przypadku z jednej 

strony znacznie rzadszym delegowaniem starszych pracowników na kursy podno-

szące kwalifikacje, z drugiej zaś strony wybieraniem dla nich kursów krótszych, 

tańszych, znacznie częściej wynikających z konieczności dopasowania kwalifikacji 

do wymogów stanowiska pracy czy prawa niż szkoleń rozwijających kreatywność  

i innowacyjność pracownika. 

Różnica ta po części wynika z odmiennej struktury zatrudnionych według wieku 

w różnego typu firmach. Ponieważ występuje różnica pomiędzy częstością wysyła-

nia na szkolenia pracowników w przedsiębiorstwach koncentrujących się na „no-

wych technologiach” a tymi działającymi w tradycyjnych działach gospodarki  

(w 1999 r. w Polsce w tych pierwszych 25% pracowników uczestniczyło w szkole-

niach organizowanych lub finansowanych przez pracodawcę, a w tych drugich jedy-

nie 9%), a jednocześnie pierwsze firmy skupiają nadreprezentację młodych pracow-

ników, zapewne ogólny ogląd sytuacji jest po części wynikiem iluzji statystycznej 

(wpływ odmiennej struktury na różny poziom zjawiska przy braku większych różnic 

w przypadku wartości cząstkowych). 
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2.3. Zasady awansowania 
 

Kolejnym polem potencjalnego dyskryminowania osób starszych są zasady 

awansowania. Pierwszoplanowym wyznacznikiem awansu jest wysokość wynagro-

dzeń. W tym przypadku problemem jest dostępność danych. Rzut oka na dostępne, 

pochodzące sprzed ponad dekady, dane empiryczne dotyczące wysokości wynagro-

dzeń w Polsce w zależności od wieku wskazuje jednak, że w tym przypadku trudno 

jest mówić o negatywnej dyskryminacji. 

 

 
Tabela 1 

 
Relacja wynagrodzenia w poszczególnych podgrupach wieku w stosunku do średniej płacy  

osób danej płci w Polsce w 1998 r. (jako % przeciętnego wynagrodzenia) 
 

Płeć 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+ 

Kobiety 71,1 92,4 99,9 112,0 148,9 118,5 

Mężczyźni 67,0 93,6 103,7 111,1 143,0 152,3 

 

Źródło: (UN, 2000: 162) 

 

 

Patrząc na powyższe dane, pamiętać należy jednak, iż po części wynikają one  

z selektywności procesu wychodzenia z rynku pracy – w pierwszej kolejności jest 

on opuszczany przez osoby gorzej wykształcone i te mające problemy zdrowotne,  

a zatem z biegiem lat (czyli z przechodzeniem do coraz starszych grup wieku) wśród 

pracujących występuje coraz bardziej wyraźna nadreprezentacja osób dobrze wy-

kształconych i dobrze uposażonych (zob. (Szukalski, 2005)). 

Świeższe, pochodzące z 2008 r. dane
3
 wskazują, iż w przypadku osób po 50. ro-

ku życia nie odnotowywano już najwyższej wartości mediany wynagrodzeń – wiel-

kości maksymalne zauważalne były w wieku 31-35 lat lub w wieku 36-40 lat, co 

zapewne po części wynika z faktu, iż najdynamiczniej rozwijające się nowoczesne 

branże, oferujące najwyższe płace, przyciągają młodszych, dopiero szukających 

swego miejsca na rynku pracy i posiadających odpowiednie kwalifikacje. 

Z uwagi na pośrednie koszty związane z wiekiem – via staż pracy i dodatek sta-

żowy – oraz na obawę przed zdeprecjonowaniem się wartości kapitału ludzkiego 

(przede wszystkim stan zdrowia, w mniejszym stopniu kompetencje społeczne  

i kompetencje zawodowe) wielu pracodawców unika łączenia stażu pracy z mecha-

nizmami awansu w firmie. Z uwagi na odwoływanie się w takim przypadku do prze-

słanek merytorycznych, trudno uznać to za przejaw dyskryminacji, choć jednocze-

śnie pamiętać należy, że w przypadku jakichkolwiek wątpliwości pracownika – 

                                                           
3 Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak – zob. 

http://www.bankier.pl/wiadomosc/Wynagrodzenia-Polakow-w-roznym-wieku-1936682.html. 

http://www.bankier.pl/wiadomosc/Wynagrodzenia-Polakow-w-roznym-wieku-1936682.html
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podobnie jak w każdym przypadku domniemanej dyskryminacji ze względu na 

wiek, płeć, niepełnosprawność, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, orientację 

seksualną, przekonania polityczne i wyznanie religijne – począwszy od roku 2004 

ciężar dowodu przerzucony został na pracodawcę, który musi wykazać, że kierował 

się „obiektywnymi powodami”, nie dyskryminując osoby starszej. 

 

 

2.4. Zwalnianie z pracy 
 

W przypadku zwalniania z pracy oddzielnie należy rozpatrywać kwestię zwal-

niania pracownika nieposiadającego uprawnień do świadczeń emerytalnych i takie-

go posiadającego uprawnienia. 

W pierwszym przypadku warto wspomnieć o wprowadzonej w 2004 r. zmianie 

wydłużającej okres ochronny poprzedzający uzyskanie praw emerytalnych z 2 do  

4 lat (art. 39 Kodeksu Pracy). Tym samym pozytywne dyskryminowanie instytucjo-

nalne – polegające na lepszym traktowaniu starszych pracowników – może stać się 

zaczynem negatywnej dyskryminacji wśród pracodawców preferujących zwalnianie 

pracowników zbliżających się do „niebezpiecznego” wieku. Równocześnie wspo-

mniane rozszerzenie ochrony praw pracowniczych osób starszych wyraźnie zmniej-

sza szansę takich osób na znalezienie nowej pracy. 

Z kolei jeśli idzie o osoby posiadające uprawnienia emerytalne, pamiętać należy, 

że wiek przechodzenia na emeryturę uwarunkowany jest wieloma czynnikami,  

z których najważniejszymi niewątpliwie są obowiązujące regulacje prawne. Uregu-

lowania prawne wyznaczają z reguły trzy różne kategorie wieku przechodzenia na 

emeryturę (Urbaniak, 1998): wiek minimalny określający dolną granicę wieku, po 

przekroczeniu której uzyskać można – niepełne z reguły – świadczenie, wiek nor-

malny związany z uzyskaniem pełnych uprawnień emerytalnych oraz wiek maksy-

malny, w przypadku którego wyjście z rynku pracy ma charakter obligatoryjny. 

Wiek minimalny i wiek maksymalny określają przedział wieku, w ramach które-

go pracownik ma możność wyboru momentu zaprzestania pracy zawodowej.  

W ramach powyższego przedziału znajduje się rzeczywisty wiek przechodzenia na 

emeryturę, określający wiek, w jakim przeciętnie pracujący poddają się dezaktywa-

cji zawodowej. 

Wiek minimalny kształtuje się pod wpływem przepisów prawa, określających 

specyficzne warunki dopuszczające wcześniejsze zakończenie okresu pracy. Zwią-

zane są one z przywilejami emerytalnymi pewnych grup pracowniczych, uprawnie-

niami związanymi z płcią (kobiety), zasługami związanymi z pracą bądź nie (kom-

batanci) czy wreszcie z realizacją okresowych celów polityki gospodarczej lub spo-

łecznej (np. przeciwdziałanie bezrobociu). 

Wiek normalny stał się obecnie w Polsce równoznaczny wiekowi maksymalne-

mu. Sprzyjały temu zarówno wyroki Sądu Najwyższego stwierdzające, że osiągnię-

cie wieku emerytalnego i odpowiedniego stażu pracy (a tym samym uzyskanie 

uprawnienia do odpowiednio wysokiego świadczenia emerytalnego) może być przy-
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czyną wypowiedzenia umowy o pracę (zob. (Jaroszewska-Ignatowska 2005: 31-

32)), jak i opinie pojedynczych sędziów SN uznające, iż np. w przypadku osób za-

trudnionych na podstawie mianowania osiągnięcie wieku emerytalnego jest równo-

znaczne z koniecznością ustania stosunku pracy (zob. (Wagner 2002)). Zastanawia 

również występujący w polskim prawie pracy wiek „poemerytalny”, tj. uznanie, że 

osiągnięcie 70. roku życia przez seniora powoduje wygaśnięcie stosunku pracy albo 

zobowiązuje pracodawcę do rozwiązania stosunku pracy (Wagner 2002). Dalsze 

zatrudnianie takiej osoby – zgodnie z przepisami możliwe w sytuacji, gdy nie wy-

maga się spełnienia innych warunków – musi odbywać się na innej niż dotychcza-

sowa podstawie. Sytuacja w tym względzie zmieniła się, gdy SN w dniu 21.01.2009 

podjął uchwałę, że osiągnięcie wieku emerytalnego i nabycie prawa do emerytury 

nie może stanowić wyłącznej przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę przez pra-

codawcę (II PZP 13/08). 

Przedstawiona powyżej zmiana interpretacji prawa przez SN jest zgodna z du-

chem reformy ubezpieczeń społecznych z roku 1998, której istotą było wprowadze-

nie zachęt do jak najdłuższego pozostawania na rynku pracy również i dzięki wybo-

rowi elastycznych form pracy. 

Jednocześnie należy podkreślić niejednoznaczność – z punktu widzenia dyskry-

minacji ze względu na wiek – zapisu mówiącego o odmiennym wieku emerytalnym 

kobiet i mężczyzn. Niższy dla kobiet o 5 lat wiek emerytalny (w tym również szcze-

gólny i wcześniejszy) nie jest traktowany przez SN jako dyskryminujący mężczyzn, 

lecz jedynie jako przejaw „uprzywilejowania wyrównawczego” kobiet. Jednocze-

śnie jednak wielu prawników stoi na stanowisku, że rozwiązanie z uwagi na wiek 

stosunku pracy, a tym samym uzyskanie praw emerytalnych, przed osiągnięciem 

przez kobietę „męskiego” wieku emerytalnego jest przejawem dyskryminacji kobiet 

(Wagner 2002). Stanowisko takie popiera uchwała składu siedmiu Sędziów Sądu 

Najwyższego z dnia 19 listopada 2008 r. (I PZP 4/08), która mówi, że wypowiedze-

nie umowy o pracę na czas nieokreślony pracownicy wyłącznie z powodu nabycia 

przez nią prawa do emerytury jest przejawem dyskryminacji. 

Z kolei przejawem dyskryminacji starszych wiekiem mężczyzn na rynku pracy – 

zgodnie z wyrokiem TK z 23.10.2007 (P 10/07) – jest „pozbawienie mężczyzn pra-

wa do wcześniejszej emerytury w zakresie takim jak kobiety”. Jest to niczym nieu-

zasadnionym pominięciem ustawodawczym o cechach dyskryminujących, niezgod-

nym zdaniem TK z Konstytucją RP. 

Kwestie powyższe są o tyle ważne, że przekładają się na wysokość świadczenia 

emerytalnego już dzisiaj, a w przyszłości – wraz z osiąganiem wieku emerytalnego 

przez osoby uczestniczące w nowym systemie emerytalnym – wpływ ten będzie 

jeszcze bardziej wyrazisty. Za przejaw praktyk dyskryminujących ze względu na 

wiek pojawiających się w fazie zwalniania należy uznać również obniżenie wymiaru 

zatrudnienia (np. do połowy etatu) osobom w wieku bliskim wiekowi emerytalnemu 

przy jednoczesnym zapewnieniu pewnych uprawnień przewidzianych w aktach 

prawa wewnątrzzakładowego (układ zbiorowy pracy, regulamin pracy i regulamin 

wynagradzania) tylko pracownikom zatrudnionym na pełnym etacie. 
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2.5. Pozostałe formy dyskryminacji na poziomie mezo 
 

Oprócz powyższych czterech elementów odmiennego traktowania pracowników 

w firmie na bazie wieku wspomnieć należy o jeszcze jednej – kulturze organizacyj-

nej, która kształtuje dopuszczalne formy interakcji pomiędzy zatrudnionymi. W tym 

przypadku ważne jest stwierdzenie, że zgodnie z art. 18 pkt 3a paragrafu 5 Kodeksu 

Pracy przejawem dyskryminacji jest również zachęcanie innych osób do nierówne-

go traktowania w zatrudnianiu, prowadzącego do naruszania godności, poniżania, 

lub molestowania pracownika. Tym samym dopuszczanie przez kierownictwo za-

kładu pracy do swobodnego kursowania ageistowskich dowcipów, żartów ze współ-

pracowników jedynie na bazie ich wieku, gorszego traktowania starszych współza-

trudnionych pomimo ich wyraźnego sprzeciwu, może być traktowane jako dyskry-

minacja w miejscu pracy. 

Nieprzychylna wobec starszych współpracowników atmosfera w pracy – element 

kultury organizacyjnej – odbija się na niekorzystnie na świadomości osób starszych. 

Zgodnie z teorią społecznej kompetencji i wyłamywania się (zob. (Passuth, Be-

ngtson 1988; Hooyman, Kiyak 2002)) niekorzystne z punktu widzenia jakości życia 

i satysfakcji życiowej zachowania seniorów mogą być opisane za pomocą modelu 

sprzężenia zwrotnego pomiędzy społecznymi kompetencjami osób starszych a kry-

zysami wieku zaawansowanego. Kluczowym pojęcie jest w takim przypadku samo-

ocena seniora, a zwłaszcza podatność osoby starszej na uprzedzenia i etykiety for-

mułowane wobec niej. W przypadku silnego wpływu otoczenia na samoocenę okre-

ślenie osoby starszej jako niesamodzielnej prowadzić może do zaniku jej zdolności 

do podtrzymywania kontaktów z innymi. Dzieje się tak wskutek autodefiniowania 

siebie jako niezdolnej, w rezultacie wmówionej niesamodzielności do bycia interlo-

kutorem interesującym dla innych (z reguły pogarszanie się kompetencji społecz-

nych prowadzi do dalszego etykietowania seniora jako osoby jeszcze bardziej nie-

samodzielnej i ruch po spirali wmówionej niesamodzielności jest dalej podtrzyma-

ny). Tym samym podejście nacechowane niechęcią do starszych współpracowników 

w miejscu pracy samoczynnie przekłada się na niższą skłonność osoby starszej do 

kontynuowania pracy zawodowej z uwagi na „wiarę” w prawdziwość opinii otocze-

nia. Mamy w takich przypadkach z mechanizmem samospełniających się proroctw. 

Powyżej wspomniany niekorzystny wpływ kultury organizacyjnej przejawia się 

również inną formą zagrożenia – brakiem „zarządzania wiekiem” (age manage-

ment), tj. jasno sformułowanych reguł rozwoju zawodowego wraz z wydłużaniem 

się stażu pracy (a tym samym podnoszenia się wieku) pracowników. Przywołany 

wcześniej coraz częstszy przypadek merytorycznego awansowania pracowników –  

a tym samym mniej lub bardziej świadomego pomijania pracowników z dłuższym 

stażem i tym samym wyższymi kosztami pracy – oznacza brak jasnych perspektyw 

awansu zawodowego, jak i wyraźnie wyartykułowanych preferencji pracodawcy co 

do formy rozstania się z poddającym się trwałej dezaktywizacji zawodowej starszym 

pracownikiem (jednorazowość vs. proces, tj. przejście na emeryturę i opuszczenie 
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dotychczasowego zakładu pracy albo powolne wycofywanie się związane z prze-

chodzeniem na pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy). 

 

 

3. Przejawy dyskryminacji ze względu na wiek na polskim rynku 
pracy – poziom makro 

 

Jak wspomniano wcześniej, w przypadku poziomu makro chodzi przede wszyst-

kim o analizę kontekstu społecznego, ekonomicznego i politycznego, w jakim 

uchwalone prawo jest stosowane. 

W takim przypadku pierwszoplanowym czynnikiem niezbędnym do analizy za-

grożeń praw osób starszych na rynku pracy – a co za tym idzie, ich aktywności za-

wodowej – jest sytuacja na rynku pracy, tj. określenie, czy mamy na tym rynku  

z przypadkiem względnej równowagi popytu na pracę i jej podaży, czy z sytuacją 

nierównowagi. W trakcie ostatnich kilkunastu lat w Polsce występowało wysokie 

bezrobocie, zwłaszcza dotkliwe wśród osób młodych, dopiero co rozpoczynających 

karierę zawodową. Dlatego też w latach 1990. i na początku XXI wieku działania 

agend państwowych nastawione były głównie na ułatwianie wyjścia z bezrobocia 

młodzieży. Jednym z narzędzi prowadzących do tego celu było zachęcanie do dez-

aktywacji zawodowej osób starszych, których stanowiska pracy zająć mieli nowo 

wchodzący na rynek pracy. System emerytalny używany był do administrowania 

zasobami pracy poprzez modyfikację ich wielkości i struktury według wieku.  

W rezultacie wiek w momencie przechodzenia na emeryturę w trakcie ostatnich 

dwudziestu lat kształtował się na bardzo niskim poziomie, choć ostatnie lata przy-

niosły tendencję do jego podwyższania się (zob. rys. 2). 

Narzędziem mającym zachęcać do tego był (i jest nadal choć w mniejszym stop-

niu) system świadczeń przedemerytalnych. Osoby nie osiągające jeszcze wieku 

uprawniającego do emerytury, lecz przekraczające pewien próg wieku w przypadku 

niemożności znalezienia pracy otrzymują pewną część swego dotychczasowego 

wynagrodzenia aż do chwili osiągnięcia wymaganego wieku. 

Czynnikiem zachęcających do dezaktywizacji zawodowej była niechęć praco-

dawców do zatrudniania bezrobotnych w niemobilnym wieku produkcyjnym (45 lat 

i więcej)
4
. Choć dane empiryczne wskazują, że generalnie wraz z przechodzeniem 

do coraz starszych grup wieku poziom bezrobocia się zmniejsza, ten optymistyczny 

obraz wynika po części z podejmowania przez osoby starsze o najmniejszych szan-

sach na znalezienie pracy (nisko wykwalifikowani, chorowici, niepełnosprawni) 

starań o uzyskanie świadczeń rentowych
5
 i w mniejszym stopniu przedemerytal-

nych. 

 

                                                           
4 Notabene nie na darmo wiek ten nazywany jest przez środowiska lekarskie „przedpolem staro-

ści”. 
5 Powyższe tendencje pogłębiała słabość systemu rehabilitacji zawodowej. 
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Rysunek 2 
 

Wiek w momencie uzyskania pierwszego świadczenia emerytalnego z ZUS  
w Polsce w latach 1992-2010 
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Źródło: dane dostępne na stronie www.zus.gov.pl 

 

Oczywiście dostrzegano koszty – zwłaszcza finansowe – utrzymywania się takiej 

sytuacji. Stąd też – po części pod wpływem ustawodawstwa i celów UE – podejmo-

wano kroki mające wzmóc aktywność zawodową osób starszych. Przykładem takie-

go działania może być choćby rządowy „Program 50 Plus”, którego aktywność jed-

nakże w zasadzie ograniczyła się do pilotażowych projektów aktywizacji zawodo-

wej kierowanych od bezrobotnych powyżej 50. roku życia. Działania publicznych 

instytucji rynku pracy ukierunkowane na osoby starsze były jednak niekonsekwent-

ne i wielokrotnie ich praktyka była odmienna od głoszonych oficjalnie celów. 

Szczególnym przejawem specjalnego traktowania osób starszych na rynku pracy 

są przepisy mówiące o możliwości łączenia pracy zawodowej i świadczenia emery-

talnego lub rentowego. W niewielkim stopniu są one co prawda związane z określe-

niem wpływu wieku na traktowanie pracowników, lecz pośrednio na nie wskazują. 

Przepisy te podlegały zmianom pod wpływem sytuacji na rynku pracy, niemniej ich 

podstawowym założeniem było ustalenie pewnej równowagi poprzez z jednej strony 

określenie maksymalnej kwoty, jaką można „dorobić” do uzyskiwanego świadcze-

nia bez redukcji/zawieszenia świadczenia (z wyłączeniem osób w ustawowym wie-

ku emerytalnym), z drugiej strony – określenie przywilejów quasi-podatkowych dla 

pracodawców zatrudniających rencistów i emerytów. Bez wątpienia występowania 

możliwości łączenia świadczenia z pracą zawodową pogarszało zdolność innych 

osób w tym samym wieku niepobierających renty czy emerytury do skutecznego 

konkurowania na rynku pracy. 
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Patrząc na ścisły związek pomiędzy poziomem bezrobocia ogółem i popytem na 

pracę a zachętami do wycofywania się z rynku pracy, podejrzewać można, że po-

prawa sytuacji na rynku pracy samoczynnie przyczynia się do zaprzestania „zachę-

cania” osób starszych do dezaktywizacji zawodowej przez instytucje publiczne  

z uwagi na coraz mniejszą nośność haseł o konieczności „oczyszczenia” rynku pracy 

dla młodzieży. Tak było w latach 2006-2008 – tj. przed wystąpieniem spowolnienia 

gospodarczego – gdy pracodawcy byli bardziej skłonni do przyjmowania do pracy 

„osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy”, co oznaczało nie tylko ułatwienie 

znalezienia zatrudnienia dla całych kategorii potencjalnych pełnoetatowych pracow-

ników, lecz również łatwiejsze znalezienie pracy w niepełnym wymiarze czasu.  

W takim przypadku wówczas, gdy tempo wzrostu gospodarczego przybliży się do 

tego z lat 2006-2008 oczekiwać należy samoczynnego wzrostu aktywności zawo-

dowej osób w wieku 50 lat i więcej. 

Oprócz czynnika koniunkturalnego ważny jest dla traktowania osób starszych  

w Polsce czynnik strukturalny. Przejawia się on z jednej strony słabością sfery usług 

społecznych, jak i słabością rynku elastycznych form pracy.  

Decyzja o trwałym wycofaniu się z rynku pracy podejmowana jest w Polsce 

również pod wpływem niewystarczającego dostępu do usług społecznych w sferze 

opieki nad małym dzieckiem i usług opiekuńczo-pielęgnacyjnych nad osobami nie-

pełnosprawnymi i sędziwymi starcami. Niedostatek tych usług i ich niedostosowanie 

do potrzeb rodzinnych opiekunów dotyka przede wszystkim kobiety, które – w sytu-

acji nadmiernego obciążenia koniecznością pomagania swemu potomstwu w opiece 

nad wnukami lub opieki nad swymi zniedołężniałymi rodzicami/teściami i współ-

małżonkami – decydują się na wcześniejszą dezaktywizację w porównaniu do kobiet 

nie poddanych tym dodatkowym obowiązkom. Tak bowiem należy interpretować 

wyniki badań wskazujących na zdecydowanie szybszą dezaktywizację zawodową 

kobiet po 50. roku życia świadczących opiekę w porównaniu do ogółu kobiet w tym 

wieku (Wóycicka, Rurarz 2007), jak i badania mówiące o większym obciążeniu 

pracujących opiekunów osób starszych (opiekunów w dużej części będących na 

przedpolu starości) w stosunku do nieopiekunów i opiekunów niepracujących (Pe-

rek-Białas, Stypińska 2010). 

Innym czynnikiem, mającym istotny wpływ na gorsze położenie osób starszych 

na rynku pracy, jest niski poziom rozpowszechnienia innych form pracy niż trady-

cyjna, „stacjonarna”, pełnoetatowa postać. Niski poziom zwłaszcza pracy w niepeł-

nym wymiarze czasu jest dla wielu osób starszych chcących pracować, lecz ze 

względu na własny stan zdrowia lub obowiązki rodzinne niemogących wygospoda-

rować codziennie 9 godz. o stałej porze, antybodźcem lub przeszkodą nie do przej-

ścia w procesie poszukiwania pracy. 

 

 

 

 

 



23 

 

4. Czego nie wiemy? 
 

Podstawowym brakiem naszej wiedzy odnośnie do zagrożeń praw osób starszych 

na rynku pracy jest nieznajomość hierarchii czynników warunkujących wychodzenie 

z rynku pracy. W jakim stopniu decyzja ta odbywa się pod wpływem czynników 

zewnętrznych (przepisy prawa, zachęta/przymus ze strony pracodawcy, stosunek 

otoczenia społecznego), a w jakim pod wpływem czynników wewnętrznych (chęć 

wyjścia z rynku pracy)? 

W pierwszym przypadku mamy do czynienia z ewidentną dyskryminacją, prze-

jawiającą się ageizmem (Szukalski 2008). Wiek zazwyczaj związany jest z rozpo-

wszechnionymi przekonaniami co do „specyficznych ze względu na wiek” własno-

ści jednostek przynależących do danej kategorii. W najszerszym znaczeniu takie 

właśnie „zmienianie odczuć, przekonań i zachowań w odpowiedzi na chronologicz-

nie postrzegany wiek jednostki czy grupy” nosi nazwę ageizmu (Levy, Banaji 2002: 

50). Według Bythewaya (1995: 14) ageizm to zestaw przekonań, uprzedzeń i stereo-

typów mających swe podstawy w biologicznym zróżnicowaniu ludzi, związanym  

z procesem starzenia się, które dotyczą kompetencji i potrzeb osób w zależności od 

ich chronologicznego wieku. W rezultacie, wiek kalendarzowy używany jest do 

wyodrębniania grup, których dostęp do różnorodnych zasobów społecznych podlega 

systematycznej kontroli. Ów proces kontroli nazywany jest dyskryminowaniem 

(negatywnym bądź pozytywnym). 

Ageizm posiada przejawy z jednej strony indywidualne (podejście indywidual-

nych osób) i instytucjonalne (podejście instytucji), z drugiej zaś wyodrębnić można 

ageizm explicite (świadomy) i implicite (nieświadomy)
6
 (Levy, Banaji 2002).  

W przypadku zagrożeń praw osób starszych na rynku pracy podkreślić trzeba, iż 

zdecydowanie łatwiej jest stawiać czoła dyskryminacji instytucjonalnej, albowiem 

ona jest nie tylko explicite, lecz z reguły jest skodyfikowana w taki lub inny sposób. 

W przypadku ageizmu indywidualnego najczęściej – choćby z uwagi na to, iż często 

jest on nieuświadamiany sobie, choć głęboko tkwiący – jest trudny do udowodnie-

nia. 

W polskich realiach mamy do czynienia z niską percepcją występowania agei-

zmu wśród osób na przedpolu starości. Wyniki badania przeprowadzonego przez 

ISP na zlecenie ZUS na reprezentatywnej próbie dorosłych Polaków w wieku 45-64 

lata wskazują, iż w przypadku osób aktywnych zawodowo w tym wieku jedynie 

                                                           
6 Pierwszy z nich to uprzedzenia i praktyki dyskryminacyjne bazujące na świadomym, celowym, 

 a niekiedy racjonalnym, podłożu. Drugi rodzaj to ageizm „podskórny” – uczucia i zachowania 

wobec osób starszych, które „istnieją i działają nieświadomie, bezintencyjnie, poza kontrolą” 

(Levy, Banaji 2002: 51). Wiele wskazuje, iż w tym przypadku podłożem zaistnienia tej formy 

praktyk i uprzedzeń wobec seniorów są ukryty kulturowy kod, jakim posługujemy się bezwiednie 

na co dzień. Trudniejsze do wykrycia są uprzedzenia i dyskryminacja nieświadoma, aczkolwiek 

wiele wskazuje, iż jedynie wykorzenienie tego typu ageizmu zaowocuje skuteczną walką z gor-

szym traktowaniem osób starszych. O ile ageizm explicite może być zarówno pozytywny, jak  

i negatywny, o tyle odmiana implicite jest – jak pokazują badania psychologów – silnie negatyw-

na. 
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32,3% uważa, iż starsi pracownicy są traktowani gorzej niż młodsi, 7,5% uważa, że 

jest akurat odwrotnie, zaś 59,6% nie widzi różnic w traktowaniu pracowników  

w zależności od ich wieku. Ci, którzy uznali występowanie ageizmu, podawali rów-

nie często pracodawcę (55,8%) co i swych współpracowników (54,5%) jako pod-

miot dyskryminujący, zdecydowanie rzadziej klientów swej firmy (10,8%). Jedno-

cześnie relatywnie niewielka część przyznawała się do bycia świadkiem praktyk 

dyskryminacyjnych na bazie wieku – 10,1% wobec własnej osoby, zaś 25,5% wobec 

innych osób z nią pracujących. Co ciekawe, opinie na temat występowania w miej-

scu pracy dyskryminacji z powodu wieku były bardziej rozpowszechnione wśród 

byłych pracowników – emerytów i rencistów (35,8% uznających występowanie 

ageizmu), zwłaszcza gdy dotyczyło to nierównego traktowania ze strony pracodaw-

cy (aż 86,9% wskazań). Pośrednio może to wskazywać, iż jest to czynnik przyspie-

szający wychodzenie z rynku pracy (Szukalski 2009). Również i inne badania wska-

zują na niskie poziom „przyznawania się” do bycia ofiarą dyskryminacji ze względu 

na wiek, w tym i na rynku pracy (Stypińska 2010). 

Z kolei w przypadku czynników wewnętrznych problem ten może być sprowa-

dzony do pojęcia kulturowo zdefiniowanego przebiegu cyklu życia rozumianego 

jako wiązki karier. W antropologii kulturowej istnieje pojęcie cultural age deadline 

na oznaczenie maksymalnego wieku, w którym – zgodnie ze społecznie uznanym 

ideałem przebiegu życia – dokonać się powinny najważniejsze przejścia (np. zawar-

cie małżeństwa, wydanie na świat potomstwa, wycofanie się na emeryturę). Jeśli we 

współczesnej Polsce – na co wiele wskazuje – takie społeczne preferencje odnośnie 

do wczesnego wychodzenia z rynku pracy istnieją
7
, to taki osąd należy traktować 

jako czynnik samoistnie przekładający na gorsze, lecz przyjmowane przez bezpo-

średnio zainteresowanych ze zrozumieniem, traktowanie osób starszych na rynku 

pracy. Tym samym trudno mówić o dyskryminacji. 

Za tym drugim sposobem wyjaśniania przemawiają badania bezrobotnych na 

przedpolu starości, wskazujące ich zrozumienie dla pracodawców niechcących za-

trudniać osoby starsze (Niemczal 2006; Szatur-Jaworska, Rysz-Kowalczyk 2007). 

Z oczywistych względów dwa powyższe podejścia nie mogą być traktowane jako 

konkurencyjne, lecz jako komplementarne względem siebie. Chodzi zatem o ustale-

nie skali wpływu czynników zewnętrznych i wewnętrznych. 

Nie wiemy również o znaczeniu jeszcze jednego potencjalnego źródła zagrożeń 

dla sytuacji na rynku pracy dla osób na przedpolu starości – o skuteczności działań 

rehabilitacyjnych w przypadku pojawienia się długotrwałych problemów zdrowot-

nych, na ile działalność ta wzmaga wcześniejsze wychodzenie z rynku pracy. 

 

 

 

                                                           
7 Pośrednio wskazuje na to choćby bardzo niski udział osób starszych zgadzających się na zre-

kompensowanie wzrostu wydatków emerytalnych w Polsce podniesieniem wieku emerytalnego 

(zgodę na to wyraża tylko 9% badanych) (HSCB 2006: 13-14). 
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5. Podsumowanie – rekomendacje 
 

Jak wskazuje niniejsze opracowanie, prawa osób starszych są generalnie dobrze 

zabezpieczone w ustawodawstwie dotyczącym aktywności zawodowej. Pojawiające 

się braki można podsumować, cytując opinię Komisji Europejskiej, wydaną 

28.01.2010, która stwierdza, iż polskie prawo w przypadku dyskryminacji ze wzglę-

du na wiek osób starszych nie uwzględnia następujących dwóch kwestii (zob. 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=pl&catId=423&newsId=670&furtherNe

ws=yes): 

1) regulacje dotyczące dostępu do niektórych zawodów nie zawierają konkret-

nych przepisów zakazujących dyskryminacji ze względu na wiek;  

2) prawo regulujące warunki szkolenia zawodowego nie zawiera odpowiednich 

definicji bezpośredniej i pośredniej dyskryminacji oraz polecenia zakazującego dys-

kryminowanie.  

Rzeczywistym problemem nie jest zatem brak odpowiednich przepisów, lecz ich 

stosowanie i egzekwowanie. Patrząc z tego punktu widzenia, można sformułować 

następujące rekomendacje: 

1) Prowadzenie szerokiej akcji społecznej uświadamiającej koszty indywidualne 

i społeczne związane z ageizmem, koszty ponoszone nie tylko przez poddanych 

dyskryminacji, lecz również przez dyskryminujących (ci ostatni płacą np. wyższe 

składki na ubezpieczenia społeczne i podatki w celu sfinansowania wcześniejszej 

dezaktywizacji zawodowej tych pierwszych); 

2) prowadzenie akcji uświadamiającej pracodawcom, iż zarówno masowa emi-

gracja ludzi młodych, jak i zmniejszająca się szybko liczebność generacji wchodzą-

cych na rynek pracy w nadchodzących latach „skazują” ich na poleganie w coraz 

większym stopniu na starszych wiekiem pracownikach; 

3) uświadamianie osobom na przedpolu starości – podobnie jak i młodszym – co-

raz bardziej wyraźnego związku pomiędzy byciem aktywnym zawodowo i wysoko-

ścią wynagrodzenia a wysokością świadczeń emerytalnych; z tym uświadamianiem 

musi iść w parze promowanie idei „zarządzania wiekiem”, tj. planowania przebiegu 

kariery zawodowej, w tym również momentu i formy dezaktywizacji zawodowej 

(dążenie do zastąpienia zdarzenia procesem); 

4) rozwój form opieki instytucjonalnej nad małymi dziećmi oraz osobami star-

szymi i zniedołężniałymi, aby ograniczyć zakres dezaktywizacji zawodowej wymu-

szonej obowiązkami rodzinnymi; 

5) szersze uświadamianie zarówno pracownikom na przedpolu starości, jak i ich 

pracodawcom możliwości pozwania do sądu pracodawcy w sytuacji bycia dyskry-

minowanym na bazie wieku i procedury, w której główny nacisk kładziony jest na 

udowodnienie przez oskarżonego obiektywności przesłanek leżących u podstaw 

podjętego działania; 

6) zwiększanie pola wyboru pracownikom odnośnie do momentu wyjścia z ryn-

ku pracy. 

 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=pl&catId=423&newsId=670&furtherNews=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=pl&catId=423&newsId=670&furtherNews=yes
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Zagrożenia dla aktywności osób starszych na rynku pracy w Polsce 

 

Streszczenie: Aktywność zawodowa, zawód, wynagrodzenie to niezwykle ważne 

elementy identyfikujące pozycję społeczną jednostki i społeczne wyobrażenia o jej 

użyteczności i wartości. Celem niniejszego opracowania jest wskazanie obszarów 

zagrożeń dla bycia aktywnym zawodowo przez osoby w niemobilnym wieku pro-

dukcyjnym w Polsce. Przeanalizowano zarówno czynniki oddziałujące na aktyw-

ność zawodową osób starszych na poziomie firmy, w której pracują (rekrutacja, 

szkolenia, awans, zwolnienie, kultura organizacyjna), jak i na poziomie makro (sy-

tuacja na rynku pracy, polityka rynku pracy, dostępność usług społecznych dla nie-

formalnych opiekunów). 
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Obstacles to continuation of professional career by older workers in Poland 

 

Summary: Economic activity, profession, and enumeration are extremely important 

elements identifying social position of individuals and social imagination on their 

utility and value. The paper is aimed at analyzing what are the main obstacles to 

being economically active by non-mobile working-age Poles. Analysis is structured 

around factor determining their activity at firm level (recruitment, promotion, train-

ing, dismissal, organizational culture) and at macro level (labour market situation, 

labour market policy, accessibility to services for carers of dependants). 

Key-words: economic activity, non-mobile working-age population, age discrimi-

nation 
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1. Wprowadzenie 
 

W niniejszym opracowaniu uczestnictwo ludzi starszych w sferze publicznej zo-

stanie poddane analizie w następujących obszarach:  

- aktywność społeczna (w węższym rozumieniu, czyli aktywność poza relacjami 

rodzinnymi i towarzyskimi), 

- uczestnictwo w polityce, 

- obecność w kulturze masowej i w społecznej komunikacji, 

- obecność w przestrzeni publicznej. 

Pojęcie „sfera publiczna” jest zatem w tym tekście rozumiane wielowymiarowo, 

zaś pojęcie „uczestnictwo” zawiera zarówno wymiar aktywności, jak i wymiar bycia 

obecnym (w sensie fizycznym i symbolicznym). Diagnoza uczestnictwa ludzi sta-

rych w sferze publicznej zostanie przeprowadzona na podstawie danych z rozpro-

szonych i pochodzących z różnych lat badań sondażowych, na podstawie danych 

urzędowych (gromadzonych przez GUS) oraz niesystematycznych obserwacji. 

 

 

 

2. Aktywność społeczna 
 

Aktywność społeczna może być analizowana w badaniach socjologicznych dwo-

jako: jako aktywność indywidualna (rozumiana jako dobrowolna, nieodpłatna praca 

na rzecz innych prowadzona poza określonymi strukturami organizacyjnymi) i ak-

tywność zinstytucjonalizowana (prowadzona w ramach organizacji, stowarzyszeń). 

                                                           
 Tekst zmieniony i rozszerzony w stosunku do opublikowanego w pracy zbiorowej: Stan prze-

strzegania praw osób starszych w Polsce. Analiza i rekomendacje działań, pod red. B. Szatur-

Jaworskiej, „Biuletyn RPO. Materiały”, zeszyt 65, Warszawa 2008. 
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Nie zawsze jednak, na podstawie odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariu-

szach badań, można rozgraniczyć te dwa rodzaje aktywności; na przykład, na pyta-

nie o pracę na rzecz swojego środowiska lub osób potrzebujących pomocy, odpo-

wiedzieć mogą twierdząco i ci, którzy robią to indywidualnie, jak i ci, którzy robią 

to jako członkowie organizacji społecznej.  

Pamiętając o tym zastrzeżeniu, przejdźmy do analizy wyników sondaży Centrum 

Badania Opinii Społecznej (CBOS) z lat 2001-2009. Z badań tych wynika, że star-

szy wiek oraz bycie emerytem lub rencistą są cechami słabo skorelowanymi z zaan-

gażowaniem w pracę społeczną. Osoby z najstarszej grupy wieku (65 lat i w więcej) 

w ograniczonym zakresie uczestniczyły w działaniach na rzecz swojego środowiska 

i osób potrzebujących. Nieco większą, choć niższą od przeciętnej, aktywność wyka-

zywali ludzie starzy w ramach organizacji obywatelskich. Jeśli natomiast porówna-

my emerytów i (przeciętnie młodszych od nich) rencistów – to okazuje się, że  

w analizowanym okresie różnice pomiędzy nimi raz były większe, raz mniejsze,  

a ponadto raz kształtowały się na korzyść jednej, a raz na korzyść drugiej zbiorowo-

ści (tab.1). Nie pojawia się zatem stała zależność między aktywnością społeczną  

a statusem człowieka starego określanym poprzez jego źródło utrzymania – nie ma 

podstaw do twierdzenia, iż emeryci są aktywniejsi od rencistów, lub że renciści są 

aktywniejsi od emerytów. 

 

Tabela 1 

 

Osoby deklarujące pracę społeczną w latach 2001-2009 według wybranych cech  

społeczno-demograficznych (w %) 

 

Cechy społeczno-

demograficzne 

Pracujący na rzecz swojego środowi-

ska lub osób potrzebujących 

Pracujący w organizacjach obywatel-

skich 

2001 2003 2005 2007 2009 2001 2003 2005 2007 2009 

Ogółem 19 24 23 20 20 21 24 23 20 28 

W wieku 55-64 23 24 23 19 22 23 25 21 19 26 

W wieku 65+ 9 11 15 12 7 18 16 21 13 20 

Renciści 12 20 25 18 13 13 18 15 17 16 

Emeryci 16 11 18 12 14 18 19 21 15 26 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: CBOS 2010a, tab. 8. 

 

 

Część osób pracuje zarówno w organizacjach obywatelskich, jak i na rzecz swo-

jego środowiska, część tylko w organizacjach lub tylko w środowisku lokalnym. 

Eliminując dwukrotne liczenie osób pracujących na rzecz swojego środowiska  

i w na rzecz organizacji obywatelskich, badacze CBOS obliczyli zbiorczy wskaźnik 

zaangażowania w pracę społeczną. W latach 2001-2009 podlegał on wahaniom, 
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aczkolwiek i dla całej dorosłej populacji Polaków, i dla grupy wieku 65 lat i więcej 

analiza trendu wykazuje stały poziom aktywności społecznej. Stałym zjawiskiem 

była też najmniejsza – na tle innych grup wieku – aktywność społeczna najstarszej 

grupy wieku (rys. 1) 

 
Rysunek 1 

 
 

Zbiorczy wskaźnik zaangażowania w pracę społeczną według wieku w latach 2001-2009 (w %) 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie: CBOS 2010a, tab. 8. 

 

 

Badania Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego z 2000 roku (przeprowa-

dzone na próbie w wieku 65 lat i więcej) potwierdzają bardzo niski, w tamtym cza-

sie, poziom zaangażowania seniorów w życie społeczności lokalnych – czyniło tak 

tyko 8% badanych. Interesujące jest, jakie powody swojej bierności wskazywali 

seniorzy. Działo się tak dlatego, że nie byli zainteresowani sprawami najbliższego 

otoczenia (co trzeci) oraz z powodu braku sił (co czwarty) (Halicka, Halicki 2001). 

Wydaje się zatem, że w obszarze kontaktów sąsiedzkich i ze środowiskiem lokal-

nym ludzie starzy wyraźnie znajdują się na ich marginesie, bardzo często na skutek 

automarginalizacji. Trafność takiej hipotezy potwierdzają wyniki badań CBOS  

z 2004 r., które wskazują na dodatnią zależność pomiędzy przekonaniem, iż współ-

praca z innymi ludźmi to na ogół marnowanie czasu, a takimi cechami społeczno-

demograficznymi jak: starszy wiek, niski poziom wykształcenia, bierność zawodo-

wa. Z badań tych wynika też, że osoby w wieku 65 lat i więcej wykazywały naj-

mniejszą gotowość do współdziałania z innymi w każdej ze wskazanych dziedzin: 

pożyczenie wartościowej rzeczy, praca społeczna, działalność gospodarcza, działal-

ność polityczna. Wśród najstarszych respondentów najwyższy był też odsetek (53%) 



32 

 

osób, które nie wykazywały żadnej gotowości do współpracy z ludźmi spoza rodzi-

ny (CBOS 2004). 

Jednocześnie aż ¾ osób w wieku 65 lat więcej uważa, że w polskim społeczeń-

stwie trzeba umacniać solidarność międzyludzką, że potrzebne są zmiany postaw, 

aby ludzie byli bardziej wrażliwi i gotowi przyjść innym z pomocą (CBOS 2008). 

Mogłoby to wskazywać, iż wśród ludzi starych większe były oczekiwania dotyczące 

korzystania z pomocy niż gotowość do jej świadczenia. 

W ostatnich latach badacze CBOS zaobserwowali wzrost wiary Polaków w moż-

liwość niesienia pomocy lub rozwiązywania problemów dzięki wspólnemu działaniu 

w skali lokalnej. Dotyczy to także osób starszych (w wieku 65 lat i więcej) oraz 

emerytów i rencistów (tab. 2). Jednocześnie jednak odsetek ludzi starych dostrzega-

jących moc sprawczą we wspólnym działaniu jest najniższy na tle młodszych grup 

wieku. 

Co druga osoba w starszym wieku deklaruje jednocześnie doświadczenie w pra-

cy na rzecz środowiska lokalnego lub osób potrzebujących. Jak wynika z analiz 

CBOS dla lat 2002-2010, potencjał doświadczenia ludzi starych obniżał się do 2008 

roku, ale w 2010 odnotowano jego wzrost (tab. 3). 

 

Tabela 2 

 

Deklaracje dotyczące możliwości pomocy dzięki wspólnemu działaniu w latach 2002-2010 (w %) 

 

Cechy społeczno-

demograficzne 

Odsetet deklarujących, że ludzi tacy jak oni działając wspólnie z innymi 

mogą pomóc potrzebującym lub rozwiązać niektóre problemy swojego 

środowiska, osiedla, wsi lub miasta 

2002 2004 2006 2008 

 

2010 

Ogółem 50 54 63 65 66 

W wieku 55-64 lat 49 54 61 58 61 

W wieku 65 lat i więcej 39 39 53 50 57 

Renciści 44 41 53 53 51 

Emeryci 42 46 56 51 60 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie:  CBOS 2010 b, tab. 10 

 

 

Wyniki badań sondażowych znajdują potwierdzenie w obserwacjach poczynio-

nych w związku z rozpoczętym w 2005 r. pod auspicjami Akademii Rozwoju Filan-

tropii w Polsce programem „Łączymy pokolenia”. Jego celem było wypromowanie 

lokalnych inicjatyw wzmacniających w społecznościach lokalnych więź międzypo-

koleniową. Ujawnił on relatywnie małą aktywność starszego pokolenia, szczególnie 

w zakresie inicjatyw integrujących osoby w różnym wieku. Jednocześnie program 

„Łączymy pokolenia” dostarczył doświadczeń, jak powinny być realizowane mię-
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dzypokoleniowe projekty. Oto cechy dobrego projektu międzypokoleniowego, we-

dług opinii ekspertów UNESCO i polskich ekspertów współpracujących z ARFwP 

(ARFwP 2006: 15-18): 

 

 
Tabela 3 

 
Deklaracje dotyczące podejmowania kiedykolwiek pracy społecznej w latach 2002-2010 (w %) 

 

 

Cechy społeczno-

demograficzne - wiek 

Odsetki deklarujących, że zdarzyło się im dobrowolnie i nieodpłatnie 

pracować na rzecz swojego środowiska, kościoła, osiedla, wsi lub miasta 

albo też pracować społecznie na rzecz potrzebujących 

2002 2004 2006 2008 2010 

Ogółem 58 58 56 47 54 

18-24 lata 46 53 44 34 50 

25-34 lata 56 59 52 39 43 

35–44 lata 65 64 62 48 57 

45–54 lata 61 56 58 56 58 

55–64 lata 65 62 66 53 62 

65 lat i więcej 58 50 53 48 56 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: (CBOS 2010 b, tab. 5.) 

 

 

 Z jego rezultatów skorzystają obie uczestniczące grupy: młodzi i starzy. 

 Ustala nowe role dla seniorów i młodzieży. Pozwala wyjść poza stereotyp 

„przynudzającego staruszka” czy „niewychowanego młodego” i zbudować 

nowe relacje. 

 Angażuje przynajmniej dwa skrajne pokolenia i ludzi niepołączonych wię-

zami rodzinnymi. 

 Prowadzi do wzajemnego zrozumienia pomiędzy młodymi a seniorami  

i podnosi samoocenę obu grup. 

 Pomaga w rozwiązywaniu lokalnych problemów. 

 Tworzy trwałe więzi międzypokoleniowe. 

 Nie może utrwalać poczucia wyższości młodych wobec seniorów – osoby 

starsze mają być równoprawnymi partnerami, a nie „biorcami”. 

 Projekty musza wymagać aktywności obu stron. 

 Wymiana międzypokoleniowa powinna być wpisana w życie codzienne. 

 W projektach międzypokoleniowych każde pokolenie musi pozostać sobą. 

Nie chodzi o „odmładzanie na siłę” starszych i „postarzanie” młodych. 

Młodzi potrzebują mądrych partnerów, a nie „dziadków odgrywających lu-

zaków”. 



34 

 

 Wymiana międzypokoleniowa musi opierać się na wspólnych pasjach i zain-

teresowaniach. 

 Projekty muszą być realizowane w przestrzeni przyjaznej dla osób w róż-

nym wieku. 

 

 

3. Uczestnictwo w polityce 
 

Uczestnictwo w polityce może być analizowane na podstawie różnych wskaźni-

ków. Do najważniejszych z nich należy udział w wyborach. Udział w akcie wybor-

czym jest podstawowym przejawem zaangażowania obywatela w życie demokra-

tycznego społeczeństwa. Badacze zachowań wyborczych analizują różnorodne 

czynniki mające wpływ na partycypację wyborczą. Wśród tych czynników (związa-

nych z cechami struktury społecznej) są, między innymi, wiek i aktywność/bierność 

zawodowa. 

Z Polskiego Generalnego Studium Wyborczego
8
 wynika, że związek między 

wiekiem a uczestnictwem w wyborach ma charakter zależności krzywoliniowej. 

Oznacza to, że najchętniej głosują osoby z grupy wieku 46-65 lat, mniej chętnie 

osoby nieco młodsze (36-45 lat) i starsze (66 lat i więcej), zaś najmniejszy poziom 

partycypacji wyborczej występuje wśród najmłodszych wyborców (rys. 2). Na tle 

innych grup wieku poziom aktywności wyborczej ludzi starych jest zatem wysoki, 

tym bardziej, że w tej populacji relatywnie częściej występują sytuacje wywołujące 

absencję wyborczą, takie jak przewlekła choroba czy niepełnosprawność. W latach 

1997-2007 poziom partycypacji wyborczej osób w wieku 66 lat i więcej – pomimo 

wchodzenia w ten wiek nowych kohort – był stabilny. 

Analiza partycypacji wyborczej osób mających różny status na rynku pracy – ak-

tywnych i biernych zawodowo – wskazuje na wysoki poziom aktywności emerytów 

(rys. 3). Mając na uwadze fakt, że emeryci to kategoria składająca się nie tylko  

z osób  wieku 65 lat i więcej, ale i osób młodszych (np. w 2007 r. na 100 emerytów 

w ZUS blisko 40 nie przekroczyło 65. roku życia), wynik ten potwierdza wysoką 

aktywność wyborczą osób na przedpolu starości oraz (nieco mniejszą) ludzi starych. 

Najmniej aktywnymi wyborcami są osoby bezrobotne oraz osoby niepracujące, 

pozostające w domu (z wyjątkiem wyborów parlamentarnych w 2007 roku). 

Pośrednio z powyższym powiązane jest pytanie, czy wysoki poziom partycypacji 

wyborczej osób starszych skutkuje wysokim poziomem reprezentacji starszego po-

kolenia w organach przedstawicielskich? 

 

 

 

 

                                                           
8 Projekt badawczy prowadzony w Instytucie Studiów Politycznych PAN przez zespół pod kierun-

kiem R. Markowskiego. 
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Rysunek 2 

 

Wiek a uczestnictwo wyborcze w latach 1997-2007 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie: Cieślik 2009, s.17, ilustracja 9 

 

Rysunek 3 

 

Status jednostki na rynku pracy a uczestnictwo wyborcze w latach 1997-2007 (w %) 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie: (Cieślik 2009, s.23, ilustracja 12) 
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Analiza składu Sejmu, Senatu i organów kolegialnych samorządu terytorialnego 

wszystkich szczebli wskazuje na niewielki udział we władzy osób po 60. roku życia. 

Na przykład, w Sejmie VI kadencji (na początku kadencji) na 460 posłów tylko 42 

było w wieku 60 lat i więcej (9,1%). Największy udział posłów w wieku 60 lat  

i więcej (7 na 31) odnotowano w klubie poselskim Polskiego Stronnictwa Ludowe-

go. W Senacie VII kadencji zasiadało na początku kadencji zaledwie 17 senatorów 

(17%) w wieku 60 lat i więcej, zaś odsetek osób w takim wieku w populacji 30 lat  

i więcej (mającej bierne prawo wyborcze do Senatu) – to 29,3% (GUS 2007, GUS 

2008; obliczenia własne). Warto dodać, że w niektórych wcześniejszych kadencjach 

osoby starsze miały swoją proporcjonalną reprezentację w izbie wyższej parlamentu; 

podkreślmy, że statystyczną, ale nie polityczną. W Sejmie natomiast niedoreprezen-

towanie seniorów występuje stale. Z kolei wśród radnych w kadencji 2007-2011 

odsetek osób w starszym wieku wynosił (według stanu w grudniu 2007): w radach 

gmin – 9,0%, w radach miast na prawach powiatu – 12,4%, w radach powiatów – 

9,1%, w sejmikach województw – 10,6%. Dla porównania przypomnijmy, że pod 

koniec 2006 r. odsetek osób w wieku 60 lat i więcej w populacji dorosłych (19 lat  

i więcej) wynosił 22,4%, zaś w zbiorowości obywateli mających bierne prawo wy-

borcze do Sejmu (powyżej 21 lat) – 23,9%. (GUS 2007, GUS 2008; obliczenia wła-

sne). 

W wymienionych organach władzy ustawodawczej osoby starsze były zatem wy-

raźnie niedoreprezentowane. Pamiętać przy tym należy, że nie oznacza to, iż nie 

były w tych gremiach realizowane interesy ludzi starych. Mając bowiem na uwadze 

wiek aktywnego elektoratu, politycy różnych szczebli mogą, niezależnie od tego,  

w jakim sami są wieku, zabiegać o interesy starszego pokolenia. 

Formami aktywności publicznej ludzi starych, które są czymś pośrednim pomię-

dzy aktywnością polityczną w samorządzie lokalnym a aktywnością społeczną  

w ramach tzw. trzeciego sektora, są –  powstające w Polsce od stosunkowo niedaw-

na – Rady Seniorów. Warto podkreślić, że – w odróżnieniu od rad młodzieżowych – 

ich istnienia nie przewiduje ustawa o samorządzie gminnym
9
. Mimo to Rady Senio-

rów istnieją przy samorządach kilku miast (np. w Poznaniu od 2007 r., w Skiernie-

wicach od 2007 r., w Gdańsku od 2007 r., we Wrocławiu od 2009 r.) i niektórych 

województw (np. w województwie pomorskim od 2006 r.). Są one organem opinio-

dawczym i doradczym samorządu (niekiedy nadaje im się także funkcję inicjatyw-

ną). Z reguły w ich skład wchodzą przedstawiciele seniorskich organizacji pozarzą-

dowych oraz reprezentanci samorządu terytorialnego (sposób ich wyłaniania, czas 

trwania kadencji są różnie określone przez poszczególne samorządy). Na przykład, 

Uchwała Rady miasta Poznania w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów  

(w paragrafie 3) w następujący sposób określa zadania Rady (Poznań 2007): 

                                                           
9 W dniu 6 maja 2009 r. Komisja Ustawodawcza, Komisja Rodziny i Polityki Społecznej oraz 

Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej Senatu RP przyjęły projekt zmian 

w ustawie o samorządzie gminnym, w którym w art. 5b ustawy wprowadzono możliwość powo-

ływania gminnej rady seniorów (druk nr 434S). Jak dotychczas (wrzesień 2011 r.), Sejm nie 

uchwalił zaproponowanej nowelizacji. 
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1) ścisła współpraca w władzami Miasta przy rozstrzyganiu o istotnych oczekiwa-

niach i potrzebach ludzi starszych; 

2) przedstawianie propozycji w zakresie ustalania priorytetowych zadań w per-

spektywie krótko- i długookresowej oraz inicjowanie działań na rzecz seniorów; 

3) monitorowanie potrzeb poznańskich seniorów; 

4) wydawanie opinii i formułowanie wniosków, służących rozwojowi działalności 

na rzecz seniorów; 

5) zgłaszanie uwag do aktów prawa miejscowego; 

6) inicjowanie działań mających na celu upowszechnianie współpracy Miasta 

Poznania ze środowiskiem osób starszych; 

7) informowanie społeczności miasta o szczególnych kierunkach działalności 

podejmowanych przez służby miejskie i partnerów pozarządowych na rzecz środo-

wiska seniorów. 

 

 

 

4. Obecność w kulturze masowej i w społecznej komunikacji 
 

Ludzie starzy zbyt słabo są obecni w przekazach informacyjnych i w kulturze 

masowej. Jest to zauważalne głównie w potocznej obserwacji, gdyż brakuje badań 

na ten temat. Próbą systematycznej analizy są zlecone przez „Forum 50+” badania 

treści przekazów informacyjnych, pod kątem występowania w nich osób starszych  

i problemów starszego pokolenia. Zarówno potoczna obserwacja, jak i wspomniana 

analiza, prowadzą do wniosku, że obecność tej populacji w mediach jest niewspół-

miernie mała do jej liczebności. Jeżeli nawet ludzie starzy i ich sprawy występują  

w informacjach czy w publicystyce – to najczęściej „obsadzani” są w stereotypo-

wych rolach: Ubogiego, Schorowanego, Potrzebującego Opieki, Korzystającego  

z Publicznych Środków. Role te – nawet jeśli przyjmiemy dobre intencje dziennika-

rzy – są odzwierciedleniem negatywnego obrazu starości jako fazy w cyklu życia 

człowieka. 

Bardziej pozytywny obraz starszego człowieka można natomiast znaleźć w – 

skądinąd nielicznych – przekazach reklamowych, choć i tutaj ich autorzy odwołują 

się do stereotypu – tym razem Zażywnego Staruszka (lub Staruszki), dla którego 

właściwe są tylko trzy pola aktywności: rodzina, rekreacja oraz dbanie o własne 

zdrowie. Aktywność poznawcza i kulturalna, czy działalność starszych na rzecz 

innych ludzi, w zasadzie nie pojawiają się jako elementy społecznego wizerunku 

starości. O ile niedostatek przekazów pokazujących społeczną aktywność seniorów 

może usprawiedliwiać jej faktycznie niewysoki poziom, to pomijanie aktywności 

poznawczej i kulturalnej przy jednoczesnym dynamicznym rozwoju Uniwersytetów 

Trzeciego Wieku uznać należy za dowód kierowania się przez autorów owych spo-

łecznych komunikatów stereotypami, a nie rzetelną wiedzą na temat ludzi starych. 

Zbyt słabo starsi Polacy uczestniczą w nowym systemie społecznej komunikacji, 

jakim jest Internet. Z danych EUROSTATU dla 2006 roku wynika, że w Polsce 
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(podobnie jak w pozostałych nowych krajach członkowskich Unii Europejskiej) 

osoby starsze w znikomym stopniu korzystały z Internetu. W największym zakresie 

(w UE) z tego kanału społecznej komunikacji korzystali seniorzy mieszkający  

w krajach nordyckich (tab. 4). Wynika stąd, że w korzystaniu z nowych technologii 

osoby starsze ograniczane są przede wszystkim przez czynniki wobec nich ze-

wnętrzne i niezwiązane z wiekiem (rozwój technologiczny kraju, dostępność tech-

niczna sieci, dostępność finansowa komputerów, dostępność szkoleń, itd.). 

 

Tabela 4 

 

Częstotliwość korzystania z Internetu przez osoby w  wieku 55-74 lata w wybranych  

krajach europejskich w 2006 roku (w %) 

 

Kraj Codziennie lub prawie codziennie Przynajmniej raz w tygodniu 

Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni 

UE-25 9 18 15 26 

Polska 3 7 6 10 

Dania 36 49 51 60 

Islandia 34 57 48 70 

Francja 6 11 10 16 

 

Źródło: EUROSTAT 2008, s. 217.  

 

 

Zatem nie starość, lecz inne okoliczności decydują nie tylko o tym, czy ludzie 

starzy mają dostęp do komputerów i do Internetu, oraz o tym, czy w ogóle odczuwa-

ją taką potrzebę. I właśnie pobudzanie tej potrzeby wydaje się konieczne. Świadczą 

o tym wyniki odpowiedzi uzyskanych w gospodarstwach emeryckich uczestniczą-

cych w dwóch sondażach w 2009 roku: w Europejskim Badania Warunków Życia 

Ludności (EU-SILC) (GUS 2011) oraz w „Diagnozie społecznej” (Czapiński, Panek 

(red.) 2009). Z badań EU-SILC wynika, że w Polsce komputer był w 23% emeryc-

kich gospodarstw domowych. W pozostałych nie było go w domu z powodu braku 

środków (14%) oraz z innych powodów (63%). Z kolei dostęp do Internetu miało 

19% tej kategorii gospodarstw, 13% nie miało dostępu z powodu braku środków,  

a 68% z innych powodów (GUS 2011). Owe „inne powody” – to brak potrzeby 

korzystania z komputera i Internetu. Świadczą o tym odpowiedzi na pytanie (z kwe-

stionariusza gospodarstw domowych) zadawane przez autorów „Diagnozy społecz-

nej 2009”. Zapytano w tym badaniu o przyczyny braku dostępu do Internetu.  

W gospodarstwach domowych emerytów uzyskano, jako najczęściej wskazywane, 

następujące odpowiedzi: nie jest potrzebny – 63%, brak umiejętności korzystania – 

38%, brak odpowiedniego sprzętu – 33%, zbyt duże koszty dostępu – 20% (Czapiń-

ski, Panek (red.) 2009). 
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5. Obecność w przestrzeni publicznej 
 

Osoby starsze – poza szczególnymi miejscami, jakimi są przychodnie czy szpita-

le – są relatywnie rzadko obecne w przestrzeni publicznej. Z badań przeprowadzo-

nych przez CBOS w 2009 roku wynika, że dominującą postawą, z jaką seniorzy 

spotykają się w miejscach publicznych, jest obojętność. Znacznie rzadsze, ale nie 

marginalne, są sytuacje, w których traktowani są z niechęcią – głównie w placów-

kach ochrony zdrowia, ze strony ludzi młodych, w środkach komunikacji, w urzę-

dach. Z największą życzliwością spotykają się w rodzinie, w środowisku sąsiadów 

oraz w parafii (tab. 5). 

 

Tabela 5 

 

Postrzeganie postaw różnych środowisk społecznych wobec osób starszych (w %) w 2009 r. 

 

Środowisko Życzliwość 
Obojętność, brak 

zainteresowania 
Niechęć 

Trudno 

powiedzieć 

Rodzina 82 12 2 4 

Sąsiedzi 71 23 2 4 

Parafia 69 18 1 12 

Sklepy 48 40 7 5 

Byłe miejsce pracy 45 27 5 23 

Placówki służby zdrowia 38 39 15 8 

Urzędy  35 42 13 10 

Młodzi ludzie 30 49 14 7 

Na ulicy 28 58 7 7 

W środkach komunikacji 26 51 14 9 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: CBOS 2009, rys. 6, 7, 8. 

 

 

W przestrzeni publicznej ludzie starzy napotykają na różnego rodzaju bariery. 

Najczęściej mówi się o barierach architektonicznych, utrudniających dostęp do waż-

nych dla mieszkańców miejsc, ale to nie wyczerpuje problemu nieprzyjaznej senio-

rom organizacji publicznej przestrzeni. W polskich miastach, na przykład, brakuje 

ławek przy ciągach handlowych i na przystankach komunikacji publicznej, nie dba 

się o tworzenie placyków, skwerów, na których osoby w różnym wieku – w tym  

i starsze – mogłyby bezpiecznie (!) odpoczywać i nawiązywać kontakty. Warto pa-

miętać też o barierach, które można by nazwać poczuciem kulturowej „nieprzysta-

walności”. Na przykład, w pierwszej połowie lat 1990. pod moim kierunkiem grupa 

studentów przeprowadzała obserwację bezpośrednią klienteli jednego z nowych 

warszawskich supermarketów, położonego w bliskim sąsiedztwie starej i dość ubo-



40 

 

giej dzielnicy. Udział ludzi starych wśród kupujących był wówczas bardzo mały, 

choć mieszkali „tuż za rogiem”, a ceny towarów w tym sklepie były niższe niż  

w małych, starych sklepach, w jakich zaopatrywali się seniorzy. Obecnie – po upły-

wie kilku lat – w wyniku upowszechnienia się tej formy sprzedaży, w supermarke-

tach i centrach handlowych można spotkać znacznie więcej starszych osób. Mimo to 

wydaje się, że nadal nowe komercyjne przestrzenie – czy to handlowe, czy usługo-

we (np. kina wielosalowe) – nie są projektowane z myślą o starszych konsumentach, 

lecz jedynie o młodzieży i – ewentualnie – rodzinach z małymi dziećmi. 

Za syntetyczny wskaźnik ukazujący pozycję ludzi starszych w polskim społe-

czeństwie uznać można opinie Polaków na temat szacunku dla osób starszych. Ba-

dacze CBOS dwukrotnie – w sondażach z 1998 i 2009 roku – zadali pytanie: „Czy, 

Pana (i) zdaniem, ogólnie rzecz biorąc, obecnie w polskim społeczeństwie szanuje 

się osoby starsze, doświadczone życiowo, czy też raczej ich nie szanuje?”. W 2009 

roku tylko 13% respondentów wyrażało zdecydowane przekonanie, iż szanuje się 

ludzi starszych, 51% uważało, że są raczej szanowane. Dwie trzecie badanych uwa-

żało zatem, że szanujemy naszych seniorów. Co trzeci badany dostrzegał brak sza-

cunku dla nich. W ciągu ostatniej dekady przekonanie Polaków, iż ludzi starszych 

darzy się w naszym kraju szacunkiem, w zasadniczy sposób umocniło się – z 35% 

do 64% respondentów (CBOS 2009).  

 

 

 

6. Wnioski i rekomendacje  
 

Uczestnictwo ludzi starych w szeroko rozumianej sferze publicznej jest nieza-

dowalające. Wyjątkiem jest wysoki poziom partycypacji wyborczej. Zastrzeżenia 

budzą natomiast inne wymiary uczestnictwa ludzi starych w życiu publicznym: ak-

tywności w strukturach politycznych i w strukturach społeczeństwa obywatelskiego, 

otwartości na problemy innych ludzi i gotowości do podejmowania na ich rzecz 

jakichś działań, obecności w mediach, przebywania w publicznej przestrzeni. Nale-

ży spodziewać się, że w związku z osiąganiem wieku emerytalnego przez coraz 

lepiej wykształcone roczniki, do których ponadto należą liczne osoby dobrze radzą-

ce sobie w obecnych realiach społeczno-ekonomicznych, słaba pozycja ludzi starych 

w sferze publicznej nie będzie trwałą cechą starszego pokolenia w Polsce.  

Przyczyn niskiej aktywności społecznej jest bardzo wiele i nie sposób je wszyst-

kie wymienić. Warto jednak przyjrzeć się wybranym danym empirycznym, podsu-

wającym niektóre wyjaśnienia.  

Po pierwsze, ludzie starzy relatywnie nisko oceniają własną pozycję społeczną. 

W 2007 roku zespół kierowany przez prof. Marię Jarosz przeprowadził badanie 

„Obszary wykluczenia” (sondaż zrealizowało CBOS) (Kozarzewski 2008). Wynika 

z nich, że osoby starsze częściej niż młodsze (zwłaszcza z grupy wieku  26-35 lat) 

czują się obywatelami drugiej kategorii ze względu na politykę rządzących. Ponadto 

znacznie częściej niż młodsi postrzegają się na dole „społecznej drabiny”, zaliczając 
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siebie do niższej warstwy społecznej (tab. 6). Ta druga odpowiedź jest w znacznym 

stopniu zdeterminowana relatywnie niskim poziomem wykształcenia ludzi starych 

oraz przynależnością znacznej ich części do gorzej wykwalifikowanych kategorii 

społeczno-zawodowych (robotnicy, rolnicy). Nie bez znaczenia może też być su-

biektywne poczucie gorszej sytuacji materialnej. Skoro czują się wykluczeni z życia 

społecznego, to ich gotowość do społecznej aktywności jest stosunkowo mała. 

 
Tabela 6 

 
Respondenci odczuwający wykluczenie według wieku (w %) 

 

Grupa wieku Odsetek czujących się obywate-

lami drugiej kategorii 

Odsetek zaliczających siebie do 

warstwy niższej 

Do 25 lat 25,0 6,4 

26-35 lat 20,6 11,9 

36-45 lat 30,6 21,0 

46-60 lat 28,8 31,6 

61 lat i więcej 32,6 39,1 

 
Źródło: Kozarzewski 2008, s.159. 

 

Po drugie, barierą dla społecznej aktywności ludzi starych może też być obecny 

w świadomości polskiego społeczeństwa wizerunek wolontariusza jako osoby mło-

dej. W jednym z badań CBOS (2011), w odpowiedzi na pytanie o cechy wolontariu-

sza aż 73% respondentów uznało, że jest to osoba młoda, 13%, że wiek nie ma zna-

czenia i tylko 3% respondentów kojarzyło wolontariat z osobami starszymi. Wydaje 

się zatem, że dobrowolna, nieodpłatna praca starszego pokolenia w trzecim sektorze 

wymaga intensywnej promocji, zarówno wśród starszych, jak i młodszych członków 

naszego społeczeństwa. 

Po trzecie, aktywność starszego pokolenia ogranicza zły stan zdrowia. Polacy 

przedwcześnie się starzeją, przedwcześnie stają się niepełnosprawni. 

Po czwarte, potrzebne są propozycje nowych form aktywności ludzi starych  

w życiu publicznym. Na przykład, upowszechnienia i stworzenia podstaw prawnych 

wymaga tworzenie przez samorząd terytorialny lokalnych i regionalnych Rad Senio-

rów, będących ciałami doradczo-konsultacyjnymi władz terenowych. W związku  

z tym, iż niektóre polskie samorządy utworzyły już takie gremia, można zatem ko-

rzystać nie tylko z zagranicznych, ale i z polskich doświadczeń. 

Przechodząc od aktywności społecznej do innych wymiarów funkcjonowania lu-

dzi starych w sferze publicznej, podkreślić należy konieczność tworzenia nowego 

wizerunku starości, zawierającego z jednej strony cechy świadczące o aktywności 

ludzi starych i ich niezbędności dla prawidłowego funkcjonowania społeczeństwa,  

z drugiej zaś strony uświadamiającego społeczeństwu, że starość jest niejednorodną 

fazą życia, a ludzie starzy stanowią bardzo zróżnicowaną zbiorowość i w myśleniu  

o życiu społecznym, o przestrzeni publicznej trzeba o tej różnorodności pamiętać. 
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Uczestnictwo osób starszych w sferze publicznej 

 

Streszczenie: Uczestnictwo ludzi starszych w sferze publicznej poddano analizie  

w czterech obszarach: aktywność społeczna, uczestnictwo w polityce, obecność  

w kulturze masowej i w społecznej komunikacji, obecność w przestrzeni publicznej. 

Aktywność społeczna ludzi starych jest najmniejsza na tle innych grup wieku, choć 

połowa osób w starszym wieku (podobnie jest w całej dorosłej populacji) deklaruje, 

iż zdarzało im się pracować na rzecz środowiska lokalnego lub osób potrzebujących. 

Poziom partycypacji wyborczej osób starszych (także emerytów) jest wysoki  

w porównaniu z młodymi i nieco mniejszy w porównaniu z osobami w wieku 46-65 

lat. Niezadowalające jest natomiast uczestnictwo ludzi starych w organach władzy 

(parlament, samorząd terytorialny). 

 W mediach i reklamach wizerunek człowieka starego jest stereotypowy i nie odpo-

wiada faktycznemu obrazowi ich społecznego uczestnictwa. Starsi Polacy bardzo 

rzadko bardzo rzadko korzystają z Internetu. W miejscach publicznych seniorzy 

http://www.poznan.pl/
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najczęściej spotykają się z obojętnością. Najgorzej traktowani są w placówkach 

ochrony zdrowia, ze strony ludzi młodych, w środkach komunikacji, w urzędach.  

Z największą życzliwością spotykają się w rodzinie, w środowisku sąsiadów oraz  

w parafii. 

 

 

 

Participation of the elderly in the public sphere 

 

Summary: The participation of aged people in public sphere has been subject to 

analysis in four dimensions: social activity, political participation, presence in mass 

culture and social communication, presence in public space. The social activity of 

aged people is the lowest among all age groups, however, half of aged people (re-

flective of the whole adult population) declare to have been working for local com-

munity or people in need. 

The level of political participation of the elderly (including retirement pensioners) is 

high when compared to the young and slightly lower when compared with persons 

aged 46 to 65. However, the level of participation of the aged in public authorities 

(parliament, local self-government) leaves a lot to be desired.  

The image of an aged person in media and advertising is stereotypical and does not 

comply the actual portrait of their social participation. Elderly Poles very rarely use 

the Internet. When in public places, seniors are most often faced with indifference. 

Their treatment is the worst in healthcare facilities, in means of public transport, in 

offices. They are also relatively often faced with aversion by young people. They are 

treated with most kindness within their families, among their neighbours and in their 

congregations. 

Keywords: aged people, social activity, political participation, social 

communication 
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1. Wprowadzenie 
 

 

1.1. Bezpieczeństwo socjalne a aktywność ludzi starych 
 

Bezpieczeństwo socjalne jest jedną z kluczowych kategorii polityki społecznej. 

Najczęściej jest ono definiowane jako stan wolności od zagrożeń (nazywanych ryzy-

kami socjalnymi), których skutkiem jest brak lub niedostatek środków zaspokojenia 

potrzeb (Księżpolski 2001: 239-240). Stan bezpieczeństwa socjalnego jest cechą 

jednostek, choć podleganie lub niepodleganie przez jednostkę ryzykom socjalnym 

rzutuje na sytuację całej jej rodziny (gospodarstwa domowego). System świadczeń 

społecznych (pieniężnych, w naturze, w formie usług), mających na celu zapew-

nienie jednostkom i rodzinom bezpieczeństwa socjalnego, określa się zbiorczym 

pojęciem zabezpieczenia społecznego. Typowymi ryzykami socjalnymi, uwzględ-

nianymi w różnych systemach zabezpieczenia społecznego, są: choroba, wypadek 

przy pracy i choroba zawodowa, niepełnosprawność, starość (osiągnięcie wieku 

emerytalnego), bezrobocie, posiadanie dzieci (macierzyństwo, rodzicielstwo), zgon 

żywiciela rodziny, ubóstwo, straty materialne związane z klęskami żywiołowymi 

lub innymi destrukcyjnymi zdarzeniami, bezdomność. 

Związki między bezpieczeństwem socjalnym a aktywnością ludzi starych są zło-

żone. Historia zabezpieczenia społecznego pokazuje, że potrzeba uzyskania wspar-

cia przez starzejące się osoby, które nie mogły kontynuować pracy zarobkowej i za-

razem nie mogły otrzymać wystarczającego wsparcia ze strony rodzin, stała się jed-

ną z kluczowych przesłanek budowania podstaw zabezpieczenia społecznego w po-

staci instytucji opiekuńczych (najwcześniej) oraz emerytur i rent. Zatem państwo 

                                                           
 Tekst stanowi nową, zmienioną wersję rozdziału pracy zbiorowej: Stan przestrzegania praw 

osób starszych w Polsce. Analiza i rekomendacje działań, pod red. B. Szatur-Jaworskiej, „Biuletyn 

RPO. Materiały”, zeszyt 65, Warszawa 2008. 
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stopniowo przejmowało na siebie troskę o bezpieczeństwo socjalne nieaktywnych 

zawodowo ludzi starych. Współcześnie, w krajach o rozwiniętych systemach emery-

talnych, osoby w starszym wieku mają powszechnie zapewnione (rzecz jasna, na 

bardzo zróżnicowanym poziomie) bezpieczeństwo socjalne nie dzięki bieżącym do-

chodom z pracy zawodowej, ale dzięki zabezpieczeniu społecznemu. Uzyskanie 

uprawnień do świadczeń z zabezpieczenia społecznego, z jednej strony, zapewnia 

bezpieczeństwo socjalne, a drugiej zaś – przyczynia się do zawodowej dezaktywi-

zacji ludzi starych. Nie jest to jednak związek bezwyjątkowy, gdyż wiele zależy od 

tego, czy ustawodawstwo danego kraju przewiduje możliwość łączenia pracy zawo-

dowej z emeryturą lub rentą, czy też nie. Związki między bezpieczeństwem socjal-

nym a aktywnością ludzi starych – gdy ograniczymy ją do aktywności zawodowej – 

nie są zatem jednoznaczne. System zabezpieczenia społecznego może aktywność 

zawodową zmniejszać, może ją zwiększać (np. poprzez podnoszenie granicy wieku 

emerytalnego), może być także wobec niej neutralny (np. dając możliwość łączenia 

emerytury z pracą zawodową). 

Podobnie niejednoznaczne są związki pomiędzy poziomem aktywności społecz-

nej (pozazawodowej) ludzi starych a poziomem ich bezpieczeństwa socjalnego. Nie 

ma dowodów na to, że wysokie dochody stymulują społeczną aktywność starszych 

osób, ale z pewnością ubóstwo nie sprzyja otwartości na sprawy społeczne i goto-

wości do niesienia innym pomocy. Niski poziom życia stanowi zatem – oczywiście 

nie jedyną, gdyż ważniejsze wydają się np. zły stan zdrowia i niski poziom 

wykształcenia – barierę aktywności ludzi starych. 

Celem dalszej analizy będzie w związku z tym przeanalizowanie, jak wybrane 

świadczenia pieniężne z zabezpieczenia społecznego chronią w Polsce ludzi starych 

przed ryzykiem ubóstwa. 

 

 

 

1.2. Zakres przedmiotowy analizy 
 

Pieniężne świadczenia społeczne to dochody osób i gospodarstw domowych, 

które nie stanowią wynagrodzenia za pracę i pochodzą ze środków publicznych 

(budżet państwa, budżety samorządów, fundusze wydzielone np. Fundusz Ubezpie-

czeń Społecznych). Specyficzną (pośrednią) formą świadczeń pieniężnych, których 

w niniejszym opracowaniu nie uwzględniam, są różnorakie ulgi w opłatach (np. te-

lekomunikacyjnych, za przejazdy komunikacją miejską, koleją, za abonament radio-

wo-telewizyjny itd.), wynikające zarówno z ustaw, jak i przepisów prawa lokalnego 

(uchwały rad poszczególnych miast), oraz ulgi (w tym podatkowe) z tytułu nie-

pełnosprawności, która bardzo często związana jest z zaawansowanym wiekiem. 

W polskim systemie zabezpieczenia społecznego wśród świadczeń dla osób 

starszych wyróżnić można: 

1. Świadczenia pieniężne, do których uprawnienia wynikają – zazwyczaj obok 

innych warunków – od spełnienia kryterium wieku, a zatem takie, które są bez-
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pośrednio związane z tzw. ryzykiem starości, lub starość jest jednym z ryzyk zabez-

pieczanych przez dane świadczenie;  

2. Świadczenia pieniężne niezwiązane z ryzykiem starości (rozumianym jako 

osiągnięcie wieku emerytalnego), ale wypłacane osobom starszym jako 

najliczniejszej grupie beneficjentów; 

3. Świadczenia pieniężne, z których korzystają – między innymi – osoby 

starsze, ale nie są najliczniejszą grupą beneficjentów. 

Do świadczeń pierwszego typu należą przede wszystkim: 

 emerytury, 

 świadczenia przedemerytalne, 

 zasiłki stałe z pomocy społecznej, 

 zasiłki (dodatki) pielęgnacyjne. 

Do świadczeń drugiego typu należą przede wszystkim renty rodzinne. 

Do najważniejszych świadczeń trzeciego typu należą: 

 renty z tytułu niezdolności do pracy 

 zasiłki okresowe z pomocy społecznej; 

 zasiłki celowe z pomocy społecznej; 

 dodatki mieszkaniowe, 

 renta socjalna. 

Do emerytur i rent (z tytułu niezdolności do pracy i rodzinnych) osobom 

starszym przysługują – oczywiście po spełnieniu wymaganych prawem warunków – 

liczne dodatki (w nawiasach podano ich wysokość obowiązującą od 1 marca  

2011 r.) (ZUS 2011): 

1. Dodatek pielęgnacyjny (186,71 zł lub 271,65 zł/259,65 zł – dla inwalidy 

wojennego całkowicie niezdolnego do pracy i samodzielnej egzystencji);  

2. Dodatek kombatancki (186,71 zł); 

3. Dodatek za tajne nauczanie (186,7 zł); 

4. Świadczenie pieniężne dla byłych żołnierzy górników (od 9,36 zł do 186,71 zł – 

zależnie od liczby pełnych miesięcy pracy); 

5. Świadczenie pieniężne dla osób deportowanych do pracy przymusowej oraz 

osadzonych w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR (od 9,36 zł do 186,71 zł – 

zależnie od liczby pełnych miesięcy pracy); 

6. Świadczenie pieniężne dla osób będących cywilnymi niewidomymi ofiarami 

działań wojennych, które – nie wchodząc w skład formacji wojskowych, 

zmilitaryzowanych służb państwowych lub formacji zbrojnych ruchu oporu – 

doznały naruszenia sprawności organizmu, powodującego całkowitą niezdolność do 

pracy, poprzez utratę wzroku w wyniku działań wojennych w okresie wojny 1939-

1945 lub też eksplozji niewypałów lub niewybuchów pozostałych po wojnie 1939-

1945, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (611,67 zł); 

7. Dodatek kompensacyjny (28,01 zł – 15% dodatku kombatanckiego);  

8. Ryczałt energetyczny dla kombatantów i ofiar represji wojennych i okresu 

powojennego; 
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9. Ekwiwalenty pieniężne dla byłych pracowników kopalni i pracowników 

kolejowych; 

10. Dodatek dla osób, które ukończyły 100 lat. 

Poniżej analizie poddane zostaną tylko wybrane świadczenia społeczne. Są one 

wypłacane techniką ubezpieczeniową lub zaopatrzeniowa lub opiekuńczą
10

. 

Szczególnie dużo uwagi poświęcam świadczeniom długookresowym, gdyż mają one 

decydujące znaczenie dla poziomu bezpieczeństwa socjalnego ludzi starych. 

 

 

 

1.3 Charakterystyka wykorzystanych źródeł 
 

Analiza poziomu bezpieczeństwa socjalnego ludzi starych – ze szczególnym 

uwzględnieniem zagrożenia ubóstwem – zostanie przeprowadzona na podstawie 

aktów prawnych oraz w oparciu o dane instytucji zabezpieczenia społecznego 

(Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego), 

statystyki Głównego Urzędu Statystycznego, analizy prowadzone w Instytucie Pracy 

i Spraw Socjalnych, statystyki Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. 

Istotnym ograniczeniem poniższej analizy jest fakt, że w wielu źródłach – 

wykorzystywanych w tym opracowaniu – w informacjach o świadczeniach nie 

uwzględnia się wieku świadczeniobiorców, a jeżeli wiek jest uwzględniany to  

w sposób niepozwalający opisać wyłącznie populacji ludzi starych. Podkreślić 

bowiem należy, że nawet w przypadku świadczeń powiązanych wprost z ryzykiem 

starości (jak emerytury) zawsze jakaś część ich beneficjentów nie przekroczyła 

granicy wieku emerytalnego (60 lat – kobiety, 65 lat – mężczyźni). Wnioski 

dotyczące sytuacji beneficjentów różnych świadczeń społecznych będą zatem 

najczęściej dotyczyć zbiorowości, których tylko pewną część – raz większą, raz 

mniejszą – stanowią ludzie starzy. W związku z charakterem dostępnych źródeł  

w poniższej diagnozie nie udało się ponadto opisać sytuacji, w których dochodzi do 

kumulacji świadczeń społecznych wypłacanych ludziom starym z różnych tytułów 

lub zbiegu dochodów ze świadczeń społecznych i z pracy. Nie sposób nawet ustalić, 

jak dużo ludzi starych utrzymuje się obecnie tylko z jednego źródła (emerytury lub 

renty), a jak dużo z dwóch lub większej liczby źródeł utrzymania. Warto 

przypomnieć, że z przeprowadzonego w 2002 r. Narodowego Spisu Powszechnego 

wynika, iż 95% mężczyzn i 93% kobiet w wieku 65+ jako główne źródło 

utrzymania wskazało emeryturę lub rentę (GUS 2003). 

Ze względu na cykl zbierania, opracowywania i publikacji danych statystycz-

nych, przedstawione poniżej dane liczbowe będą najczęściej pochodziły z różnych 

                                                           
10 Technika ubezpieczeniowa – świadczenie obligatoryjne (roszczeniowe), warunkiem uzyskania 

świadczenia po wystąpieniu ryzyka jest wcześniejsze opłacenie składek. Technika zaopatrzeniowa 

– świadczenie obligatoryjne (roszczeniowe), prawo do świadczenia określone przez prawo, bez 

obowiązku opłacenia składek. Technika opiekuńcza – świadczenie fakultatywne (uznaniowe), 

niezwiązane z obowiązkiem wcześniejszego opłacenia składek. 
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lat. W części analiz ostatnie wykorzystywane dane dotyczą 2008 roku, gdyż na tym 

roku kończą się publikacje ZUS pozwalające na przeprowadzenie analiz 

dotyczących poszczególnych zbiorowości ubezpieczonych. 

 

 

 

2. Emerytury 
 

W Polsce emerytury (także renty i inne świadczenia) są wypłacane przy 

zastosowaniu dwóch technik zabezpieczenia społecznego: 

1. Ubezpieczeniowej – emerytury (tzw. pracownicze) z Funduszu 

Ubezpieczeń Społecznych (ok. 5 mln świadczeniobiorców pod koniec 2010 

roku), emerytury dla rolników z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 

Społecznego (ok. 1,1 mln osób); 

2. Zaopatrzeniowej – emerytury służb mundurowych (łącznie ponad 250 tys. 

osób, w tym wojsko – ok. 100 tys., policja – ok. 100 tys. oraz ABW, CBA, 

BOR, Służba Więzienna). 

Warto też wspomnieć o tym, że są – nieliczne – grupy zawodowe (prokuratorzy  

i sędziowie – łącznie ok. 4 tys. osób), których członkowie nie przechodzą na 

emerytury, lecz w stan spoczynku. 

Jak wynika z danych ZUS, emeryci są najstarszą grupą świadczeniobiorców tej 

instytucji. W 2010 roku w wieku emerytalnym było 72% mężczyzn – emerytów (65 

lat i więcej) oraz 82% kobiet – emerytek (60 lat i więcej) (ZUS 2011). 

W opinii wielu specjalistów zakres podmiotowy świadczeń emerytalnych w Pol-

sce uznać należy za wystarczający, gdyż de facto wszyscy legalnie zatrudnieni są 

objęci ubezpieczeniem lub zaopatrzeniem emerytalnym. Wątpliwości budzi nato-

miast ogromne zróżnicowanie zasad korzystania przez obywateli z tych świadczeń. 

Czynnikami różnicującymi uprawnienia emerytalne obywateli – pobierających 

świadczenie lub jeszcze aktywnych zawodowo – są na przykład: 

 płeć, 

 staż pracy (okresy składkowe i nieskładkowe), 

 rok urodzenia, 

 deklaracja w sprawie wyboru pomiędzy starym a nowym systemem emery-

talnym (dotyczy to osób ubezpieczonych w ZUS urodzonych w latach 

1949-1968); 

 przynależność do grupy zawodowej (jak w przypadku służb mundurowych, 

emerytur kolejowych, górniczych, nauczycielskich, nauczycieli akade-

mickich, pracowników państwowych i samorządowych); 

 zatrudnienie w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze; 

 sprawowanie opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem; 

 posiadanie statusu inwalidy wojennego lub wojskowego; 

 posiadanie statusu kombatanta lub przymusowo zatrudnionego żołnierza; 
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 posiadanie uprawnień do renty z tytułu niezdolności do pracy z powodu 

wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. 

W celu oceny adekwatności wysokości emerytur do potrzeb ludzi starych, zosta-

nie przeprowadzona poniżej analiza sytuacji w 2008 roku. Zostaną w niej porów-

nane kwoty wybranych świadczeń do wartości minimum socjalnego i minimum eg-

zystencji
11

. Pod uwagę będą brane wartości minimum dla gospodarstw emeryckich 

(zdefiniowanych jako gospodarstwa jednej lub dwóch osób w wieku 60 lat i więcej). 

Obliczone w Instytucie Pracy i Spraw Socjalnych (IPiSS 2011) wartości minimum 

socjalnego i minimum egzystencji (w przeliczeniu na 1 osobę) w 2008 roku 

wynosiły: 
 minimum socjalne dla jednoosobowego gospodarstwa emeryckiego (MS/1) 

– 871,6 zł; 

 minimum socjalne (na 1 osobę) dla dwuosobowego gospodarstwa 

emeryckiego (MS/2) – 713,5 zł; 

 minimum egzystencji dla jednoosobowego gospodarstwa emeryckiego 

(ME/1) – 389,5 zł; 

 minimum egzystencji (na 1 osobę) dla dwuosobowego gospodarstwa 

emeryckiego (ME/2) – 321,6 zł
12

. 

Dla porządku należy zaznaczyć, że minima porównujemy z emeryturami brutto, 

a więc przed opodatkowaniem (PIT). W zasadzie owo opodatkowanie wynosi aktu-

alnie w I grupie podatkowej – obejmującej ponad 95% emerytów – 18% przy-

chodów (wcześniej 19%), ale z uwagi na rosnącą kwotę wolną od podatku, wspólne 

rozliczanie małżonków, z których niekiedy drugi nie posiada prawa do emerytury, 

lub pobiera ją w wyraźnie mniejszej wysokości, i nieliczne już ulgi podatkowe, 

szacuje się, że tzw. efektywne (rzeczywiste) opodatkowanie przychodów w 

większości przypadków nie przekracza progu 10%. Od kwot świadczeń brutto 

można by zatem odjąć po 10%. Uwaga ta odnosi się także do dalszych fragmentów 

niniejszej analizy: rent rodzinnych i rent z tytułu niezdolności do pracy.  

Przeciętna emerytura z systemu pozarolniczego w 2008 roku pozwalała –  

w przypadku obu analizowanych typów gospodarstw domowych – zaspokoić 

potrzeby osoby starszej na poziomie o prawie 70% wyższym od minimum 

socjalnego, ale pod warunkiem, że w gospodarstwie emeryckim każdy ma własną 

emeryturę. Natomiast przeciętna emerytura rolnicza oscylowała wokół minimum 

socjalnego, a minimalna emerytura nie pozwalała nawet na zaspokojenie potrzeb na 

poziomie minimum socjalnego (72%), choć była istotnie wyższa od minimum 

egzystencji dla jednej osoby starszej (162%) (tab. 1). 

                                                           
11 Minimum socjalne wyznacza granicę wydatków gospodarstw domowych, mierzącą minimalny 

godziwy poziom życia. Nie jest więc linią ubóstwa, lecz linią określającą zaspokojenie potrzeb na 

niskim, ale wystarczającym dla społecznego funkcjonowania poziomie. Minimum egzystencji 

(nazywane też biologicznym) jest natomiast miarą skrajnego ubóstwa. Dochody poniżej tej grani-

cy zagrażają niezaspokojeniem podstawowych biologicznych potrzeb (Kurowski 2002). 
12 Dla porównania, w 2010 roku były to następujące wartości: MS/1 – 943,52 zł, MS/2 – 776,69 zł, 

ME/1 – 447,53 zł, ME/2 – 371,92 zł (IPiSS 2011). 
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Tabela 1 
 

Wybrane emerytury a minimum socjalne i minimum egzystencji – 2008 r. 
 

Rodzaj świadczenia 
Kwota 

świadczenia 

Relacja świadczenia do minimum socjalnego lub 

egzystencji (na 1 osobę). Wartość minimum = 100% 

MS /1 MS/2 ME/1 ME/2 

Minimalna emerytura z FUS 

(rozliczona proporcjonalnie)13 
630 zł 72% 88% 162% 196% 

Przeciętna emerytura z FUS14 1471 zł 169% 206% 378% 457% 

Przeciętna emerytura 

nauczycielska 
1629 zł 187% 228% 418% 507% 

Przeciętna emerytura górnicza 2937 zł 337% 412% 754% 913% 

Przeciętna emerytura rolnicza15 896 zł 103% 126% 230% 279% 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: ZUS 2011; KRUS 2011; IPiSS 2011 
 
 

Nie mniej istotnym (i często przywoływanym) wskaźnikiem poziomu życia eme-

rytów jest relacja pomiędzy ich aktualną emeryturą brutto a aktualnymi wynagro-

dzeniami brutto w gospodarce (tzw. stopa zastąpienia). Statystyczna emerytura 

brutto z FUS stanowiła w 2010 roku 60,2% przeciętnego wynagrodzenia brutto 

pomniejszonego o obligatoryjną składkę na ubezpieczenie społeczne płaconą przez 

ubezpieczonego. W 2004 roku stopa zastąpienia była wyższa – sięgała 65% wyna-

grodzenia, ale w 2008 roku wynosiła 57%. Zatem nawet w stosunkowo krótkim 

okresie wartość tego wskaźnika podlegała znacznym wahaniom, ale – pomimo 

trendu spadkowego – nie spadła poniżej 50% (rys. 1). 

Obserwujemy znaczne zróżnicowanie wysokości świadczeń emerytalno-rento-

wych zależnie od przynależności do grupy zawodowej. Prawie dwukrotnie wyższe 

od wypłacanych przez ZUS są świadczenia wypłacane bezpośrednio z budżetu 

państwa (MON, MSWiA, Ministerstwo Sprawiedliwości). Różnice występują także 

w ramach świadczeń wypłacanych z ZUS: na przykład w 2008 roku emerytura gór-

nicza była dwukrotnie wyższa od przeciętnej emerytury wypłacanej z FUS. Wyższe 

od średniej emerytury były także świadczenia wypłacane nauczycielom i koleja-

rzom. Niskie natomiast są świadczenia osób prowadzących działalność gospodarczą 

oraz ajentów. Wynika to z faktu, że osoby te zazwyczaj deklarują jako podstawę do 

                                                           
13 Od 1 marca 2006 r. do końca lutego 2008 r. najniższa emerytura z FUS wynosiła 597,46 zł, a od 

1 marca 2008 r. 636,29 zł (ZUS 2011). 
14 W 2010 roku – 1589 zł (ZUS 2011). 
15 W 2010 roku – 840 zł (KRUS 2011). 
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obliczenia składki na ZUS bardzo niski dochód. Jak się powszechnie uważa, są to 

kwoty zaniżone, nie odpowiadające wysokości faktycznie uzyskiwanych dochodów. 

Niemniej jednak skutkuje to niskim poziomem emerytur. Emerytury rolnicze są 

generalnie niższe od przeciętnych świadczeń pracowniczych (rys. 2). 

 
Rysunek 1 

 

Stopa zastąpienia przeciętnej emerytury z ZUS w latach 2004-2010 (w %) 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie: ZUS 2011 
 

Rysunek 2 
 

Przeciętna emerytura w różnych grupach ubezpieczonych w 2008 roku (w zł) 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie; ZUS 2009; KRUS 2011. 
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3. Renty rodzinne 
 

Renta rodzinna jest świadczeniem przysługującym uczestnikom wszystkich ist-

niejących w Polsce systemów emerytalno-rentowych – ubezpieczeniowych i zaopa-

trzeniowych. Zakres podmiotowy tego świadczenia uznać zatem należy za wystar-

czający. W systemie pracowniczym przysługuje uprawnionym członkom rodziny 

osoby, która w chwili śmierci miała ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu 

nie-zdolności do pracy, albo spełniała warunki wymagane do uzyskania jednego z 

tych świadczeń. Świadczenie to przysługuje także uprawnionym członkom rodziny 

osoby, która w chwili śmierci pobierała zasiłek przedemerytalny lub świadczenie 

przedemerytalne. Do uprawnionych członków rodziny zalicza się: 

 dzieci (własne, drugiego małżonka, przysposobione); 

 wnuki i rodzeństwo, 

 wdowy i wdowców, 

 rodziców. 

Prawo do renty rodzinnej przysługuje wdowie lub wdowcowi, jeśli w chwili 

śmierci męża ukończyli 50 lat lub byli niezdolni do pracy, albo wychowywali co 

najmniej jedno z dzieci, wnuków lub rodzeństwa uprawnionych do renty rodzinnej 

po zmarłym mężu lub żonie, które nie ukończyły 16. roku życia, a jeżeli uczą się − 

18. roku życia, lub są całkowicie niezdolne do pracy. Uprawnienie do renty rodzin-

nej przysługuje również wdowie lub wdowcowi, jeśli spełni warunek dotyczący 

wieku lub niezdolności do pracy w okresie nie dłuższym niż 5 lat od śmierci męża 

lub żony lub od zaprzestania wychowywania tychże dzieci. Granica wieku, powyżej 

której przysługuje to świadczenie, jest więc stosunkowo niska. 

Małżonkowie rozwiedzeni oraz wdowa lub wdowiec niepozostający przed śmier-

cią ubezpieczonego we wspólności małżeńskiej, mają prawo do renty rodzinnej, 

jeżeli oprócz spełnienia ww. warunków wymaganych od wdowy lub wdowca,  

w dniu śmierci męża lub żony mieli prawo do alimentów ze strony osoby zmarłej, 

ustalone wyrokiem sądowym lub ugodą sądową. Osoby owdowiałe, które nie speł-

niają żadnego z warunków wymaganych do przyznania renty rodzinnej i nie posia-

dają niezbędnych źródeł utrzymania, mają prawo do okresowej renty rodzinnej przez 

jeden rok od dnia śmierci współmałżonka albo przez okres uczestniczenia w zorga-

nizowanym szkoleniu mającym na celu uzyskanie kwalifikacji do wykonywania 

pracy zarobkowej, nie dłużej jednak niż przez 2 lata od śmierci osoby ubezpie-

czonej. Z kolei rodzice mają prawo do renty rodzinnej, jeżeli ubezpieczony (emeryt 

lub rencista) bezpośrednio przed śmiercią przyczyniał się do ich utrzymania, a po-

nadto spełniają warunki, takie jak dla wdowy/wdowca (dotyczące wieku, niezdol-

ności do pracy lub wychowywania małoletnich osób). 

W 2010 roku renty rodzinne pobierało: z ZUS ponad 1260 tys. osób, z KRUS 

ponad 40 tys. i ponad 70 tys. z systemów zaopatrzeniowych. Osoby starsze upraw-

nione to tego świadczenia – to, zwłaszcza wśród kobiet, przede wszystkim osoby 

owdowiałe. Na przykład, pod koniec 2010 roku wśród mężczyzn uprawnionych do 

renty rodzinnej z ZUS 21% stanowiły osoby w wieku 50 lat i więcej, natomiast 
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wśród kobiet pobierających to świadczenie aż 86% należało do grupy wieku 50 lat  

i więcej (ZUS 2011). 

W celu oceny wysokości rent rodzinnych z punktu widzenia możliwości 

zaspokojenia dzięki nim potrzeb osoby owdowiałej zostanie przeprowadzone 

porównanie wysokości minimalnych oraz przeciętnych niektórych rent rodzinnych  

z wartościami minimum socjalnego i egzystencji dla jednoosobowego gospodarstwa 

emeryckiego. Obliczenia IPiSS dla 2008 roku zostały wcześniej przytoczone. 
Przeciętna renta rodzinna (brutto) z ZUS wystarczała, aby zaspokoić potrzeby 

osoby starszej na poziomie ok. 150% minimum socjalnego (przy rozpiętości od 

108% w przypadku rodzin osób prowadzących działalność gospodarczą do ok. 

260% w przypadku rodzin górniczych), a z KRUS na poziomie ok. 100% tego mini-

mum. Nie zapewniała tego natomiast minimalna (gwarantowana) renta rodzinna, 

która jednak w 160% zaspokajała potrzeby jednej osoby starszej na poziomie 

minimum egzystencji (tab. 2). 

Renta rodzinna jest świadczeniem relatywnie wysokim w porównaniu  

z przeciętnym wynagrodzeniem, gdyż – pomimo wahań w ostatnich latach – jej 

wartość przekracza 50%. Aczkolwiek w analizowanym okresie wystąpiła tendencja 

do obniżania wartości stopy zastąpienia (rys. 3). 

 
Tabela 2 

 
Relacja pomiędzy rentami rodzinnymi (brutto) a minimum socjalnym i minimum egzystencji 

 – 2008 r. 
 

Rodzaj świadczenia 

Kwota 

świadczenia  

w zł 

Relacja świadczenia do minimum 
socjalnego i egzystencji (na osobę). 

Wartość minimum = 100% 

MS /1 ME/1 

Min. renta rodzinna z FUS (proporcjonalnie)16 630 zł 72% 162% 

Minimalna renta rodzinna wypadkowa z FUS 
756 zł 87% 194% 

Przeciętna renta rodzinna z FUS17 1292 zł 148% 332% 

Przeciętna renta rodzinna górnicza 2267 zł 260% 582% 

Przeciętna renta rodzinna kolejowa 1235 zł 142% 317% 

Przeciętna renta rodzinna rolnicza18 
886 zł 102% 228% 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie: ZUS2011; KRUS 2011; IPiSS 2011. 

                                                           
16 Do końca lutego 2008 r. minimalna renta rodzinna z FUS wynosiła 597,46 zł, a od 1 marca 

636,29 zł. 
17 W 2010 roku – 1475 zł. 
18 W 2010 roku – 878 zł. 
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Rysunek 3 
 

Stopa zastąpienia przeciętnej renty rodzinnej z ZUS w latach 2004-2010 (w%) 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie: (ZUS 2011) 
 

Rysunek 4 
 

Przeciętna miesięczna wysokość renty rodzinnej w 2008 r.  
w różnych grupach ubezpieczonych (w zł) 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie: (ZUS 2009; KRUS 2011) 

 

Podobnie jak w przypadku emerytur, wysokość rent rodzinnych wypłacanych 

różnym grupom ubezpieczonych jest bardzo zróżnicowana. W ZUS najwyższe 

wypłaty trafiają do rodzin górników (w 2008 roku – 175% przeciętnej renty 

rodzinnej), zaś najniższe do rodzin ajentów i osób prowadzących działalność 

gospodarczą. Niższe niż w pracowniczym systemie ubezpieczeniowym świadczenia 

wypłaca KRUS (rys. 4). 



55 

 

4. Renty z tytułu niezdolności do pracy (inwalidzkie) 
 

Renta z tytułu niezdolności do pracy (inwalidzka) jest świadczeniem związanym 

z wystąpieniem ryzyka niezdolności do pracy spowodowanej chorobą, niepełno-

sprawnością, naruszeniem sprawności organizmu. Przysługuje uczestnikom 

wszystkich istniejących w Polsce systemów emerytalno-rentowych, a więc jej zakres 

podmiotowy uznać należy za wystarczający. Wypłacana jest techniką 

ubezpieczeniową lub zaopatrzeniową. 

Generalnie świadczenie to w systemie ubezpieczeniowym (pracowniczym  

i rolniczym) przysługuje osobie, która spełniła łącznie następujące warunki: 

1. Jest całkowicie lub częściowo niezdolna do pracy (co zostało stwierdzone 

orzeczeniem odpowiedniego organu); 

2. Ma wymagany ustawą okres składkowy i nieskładkowy – jego długość uzależ-

niona jest od tego, w jakim wieku wystąpiła niezdolność do pracy; 

3. Niezdolność do pracy powstała w okresach składkowych i nieskładkowych 

określonych ustawą albo nie później niż w określonym w ustawie czasie od 

ustania tych okresów. 

W służbach mundurowych renta inwalidzka jest przyznawana funkcjonariuszom 

zwolnionym ze służby, którzy stali się inwalidami w czasie służby lub w okreś-

lonym czasie po odejściu z niej, jeśli inwalidztwo jest następstwem urazów lub wy-

padków powstałych w związku z pełnieniem służby. W odróżnieniu zatem od 

pracowników i rolników indywidualnych w tzw. służbach mundurowych nie wyma-

gany jest określony czas odbywania służby, by uzyskać uprawnienia do renty 

inwalidzkiej. 

W systemach ubezpieczeniowych i zaopatrzeniowych określa się trzy stopnie 

niezdolności do pracy (służby), co stanowi podstawę do zróżnicowania wysokości 

wypłacanych świadczeń. Im większy stopień niezdolności do pracy, tym wyższe 

świadczenie. Ponadto wyższe są renty z tytułu niezdolności do pracy, gdy powstała 

ona w związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową. 

W 2010 roku renty z tytułu niezdolności do pracy pobierało z ZUS ponad 1200 

tys. osób, a z KRUS – ponad 230 tys. Świadczeniobiorcy ci są zbiorowością rela-

tywnie młodą. Na przykład, w 2010 roku wśród mężczyzn pobierających renty z ty-

tułu niezdolności do pracy było 13% osób w wieku 65 lat i więcej, a wśród kobiet – 

21% w wieku 60 lat i więcej (ZUS, 2011). Tak niski udział ludzi starych w tej gru-

pie ZUS-owskich rencistów wynika stąd, iż – od 2006 roku – osobom pobierającym 

rentę z tytułu niezdolności do pracy przyznaje się z urzędu emeryturę, gdy osiągną 

wiek emerytalny (od 2008 roku taka zmiana formy świadczenia może dotyczyć 

mężczyzn, którzy ukończyli 60 lat, o ile spełnią pewne dodatkowe warunki). 

W celu oceny wysokości rent z tytułu niezdolności do pracy z punktu widzenia 

potrzeb osób starszych zostanie przeprowadzone – jak poprzednio – porównanie 

minimalnych oraz przeciętnych rent z tytułu niezdolności do pracy (brutto)  

z wysokością minimum socjalnego dla gospodarstw emerytów. Wartości minimum 

socjalnego i minimum egzystencji w 2008 roku zostały wcześniej podane. 
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Przeciętna pracownicza renta z tytułu niezdolności do pracy zapewniała w 2008 

roku zaspokojenie potrzeb jednej osoby starszej na poziomie ok. 125% minimum 

socjalnego. Wyraźnie uprzywilejowanymi grupami zawodowymi byli górnicy oraz 

nauczyciele. Świadczenia z ZUS znacznie lepiej niż świadczenia z KRUS 

zapewniają bezpieczeństwo socjalne rencistom z tytułu niezdolności do pracy  

(tab. 3). 
 

Tabela 3 
 

Renty z tytułu niezdolności do pracy (brutto) a minimum socjalne  
i minimum egzystencji – 2008 r. 

 

Rodzaj świadczenia 
Kwota 

świadcze
nia 

Relacja świadczenia do minimum. 
Wartość minimum = 100 % 

MS /1 MS/2 ME/1 ME/2 

Minimalna renta z tytułu całkowitej niezdolności 
do pracy (proporcjonalnie)  

630 zł 72% 88% 162% 196% 

Minimalna renta z tytułu częściowej niezdolności 
do pracy (proporcjonalnie) 

484 zł 56% 68% 124% 151% 

Minimalna renta z tytułu całkowitej niezdolności 
do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą 
zawodową  

756 zł 87% 106% 194% 235% 

Minimalna renta z tytułu częściowej niezdolności 
do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą 
zawodową  

581 zł 67% 81% 149% 181% 

Przeciętna renta z FUS19 1096 zł 126% 154% 281% 341% 

Przeciętna renta nauczycielska 2001 zł 230% 280% 514% 622% 

Przeciętna renta górnicza 2845 zł 326% 399% 730% 885% 

Przeciętna renta rolnicza20 679 zł 78% 95% 175% 211% 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie: ZUS 2011; KRUS 2011; IPiSS 2011 
 
 

Renta z tytułu niezdolności do pracy – to świadczenie dające znacznie niższą 

stopę zastąpienia niż emerytury czy renty rodzinne. W latach 2004-2010 wartość 

tego wskaźnika wahała się między 42,5% a 48%, wykazując trend malejący (rys. 5). 

Podobnie jak emerytury i renty rodzinne, renty z tytułu niezdolności do pracy 

wypłacane różnym grupom ubezpieczonych różnią się znacznie pod względem 

wysokości. Renta z KRUS stanowiła w 2008 roku 62% renty z ZUS. W ramach 

ZUS najwyższe świadczenia otrzymywali: górnicy (260% przeciętnej renty z ZUS), 

inwalidzi wojenni i kombatanci (214% przeciętnej renty z ZUS) i nauczyciele 

                                                           
19 W 2010 roku – 1216 zł (ZUS 2011). 
20 W 2010 roku – 747 zł (KRUS 2011). 
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(183% przeciętnej renty z ZUS). Najniższe świadczenia przypadły w udziale 

ajentom i osobom prowadzącym działalność gospodarczą (rys. 6). 

 

Rysunek 5 
 

Stopa zastąpienia renty z tytułu niezdolności do pracy z ZUS w latach 2004-2010 (w %) 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie: (ZUS 2011)  

 

Rysunek 6 

 
Przeciętna miesięczna wysokość renty z tytułu niezdolności do pracy w 2008 r. w różnych grupach 

ubezpieczonych (w zł) 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie: (ZUS 2009; KRUS 2011) 
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5. Zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny 
 

Zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych zasiłek pielęgnacyjny przysłu-

guje: 
 niepełnosprawnemu dziecku; 
 osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku życia, jeżeli legitymuje 

się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności; 

 osobie, która ukończyła 75 lat. 

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje także osobie niepełnosprawnej w wieku po-

wyżej 16. roku życia, legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu nie-

pełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała do ukończenia 21. roku życia. 

Świadczenie to nie przysługuje: 
 osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego do emerytury lub renty, 
 osobie przebywającej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, jeżeli 

pobyt osoby i udzielane przez tę instytucję świadczenia częściowo lub w całości 

finansowane są z budżetu państwa albo z Narodowego Funduszu Zdrowia. 

Dodatek pielęgnacyjny to świadczenie dla osób, które zostały uznane za całko-

wicie niezdolne do pracy oraz samodzielnej egzystencji, albo ukończyły wiek 75 lat. 

Przyznawany jest na podstawie orzeczenia lekarza orzecznika ZUS stwierdzającego 

całkowita niezdolność do pracy i niezdolność do samodzielnej egzystencji. Dla 

osób, które ukończyły 75 lat, dodatek pielęgnacyjny przyznawany jest przez organ 

rentowy z urzędu. 

Jak można ocenić to świadczenie z punktu widzenia poziomu życia ludzi 

starych? Oto analiza dla 2010 roku. 

Od 1 marca 2010 r. do końca lutego 2011 r. dodatek pielęgnacyjny i zasiłek pie-

lęgnacyjny wynosił 181,1 zł, a dla inwalidy wojennego całkowicie niezdolnego do 

pracy i samodzielnej egzystencji 271,65 zł. Podstawowa kwota dodatku i zasiłku 

pielęgnacyjnego odpowiadały w 2010 r. ok. 11% przeciętnej emerytury z ZUS  

i 22% emerytury z KRUS; 15% przeciętnej renty z tytułu niezdolności do pracy  

z ZUS i 24% takiej renty z KRUS; 13% renty rodzinnej z ZUS i 20% renty rodzin-

nej z KRUS. Z punktu widzenia dochodów osób starszych stanowiły więc odczu-

walny dla gospodarstwa domowego dodatkowy dochód. Jeśli jednak weźmie się pod 

uwagę sytuację, w której faktycznie występuje potrzeba opłacenia usług opiekuń-

czych według stawek rynkowych czy doposażenia mieszkania, by dostosować je do 

potrzeb osoby niepełnosprawnej, świadczenie to uznać należy za niewystarczające. 

 

 

 
6. Zasiłki z pomocy społecznej 
 

Świadczenia z pomocy społecznej podlegają dystrybucji na podstawie techniki 

opiekuńczej zabezpieczenia społecznego.  
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Zasiłek stały jest świadczeniem obligatoryjnym przysługującym na podstawie 

ustawy o pomocy społecznej osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu 

wieku (60 lat i więcej – kobiety, 65 lat i więcej – mężczyźni) lub niepełnospraw-

ności, spełniającym kryterium dochodowe. Stanowi on uzupełnienie dochodu tych 

osób do kryterium ustawowego. Świadczenie to jest zadaniem zleconym gminie, 

finansowanym z budżetu państwa 

Wysokość zasiłku stałego ustala się zależnie od liczby osób w gospodarstwie do-

mowym. W przypadku osoby samotnie gospodarującej zasiłek odpowiada różnicy 

między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej oso-

by, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 444 zł miesięcznie; w przypad-

ku osoby w rodzinie – wysokość zasiłku odpowiada różnicy między kryterium do-

chodowym na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie. Od 01.10.2009 r. 

kryterium dochodowym dla osoby samotnie gospodarującej jest nie wyższy niż 477 

zł, natomiast dla osoby w rodzinie – kwota 351 zł
21

. Rada gminy, w drodze uchwały, 

może podwyższyć kwoty uprawniające do zasiłków okresowego i celowego. 

Kwota zasiłku nie może być niższa niż 30 zł miesięcznie. Od dnia 1 października 

2006 r. maksymalna kwota zasiłku stałego – bez zmian – wynosi 444 zł. W porów-

naniu z wartościami minimum dla jednoosobowego gospodarstwa emeryckiego  

w 2010 roku maksymalny zasiłek stały stanowił: 99% minimum egzystencji i 47% 

minimum socjalnego. 

Zasiłek okresowy przysługuje na podstawie ustawy o pomocy społecznej i adre-

sowany jest do osób i rodzin bez dochodów lub o dochodach niższych niż ustawowe 

kryterium oraz o zasobach pieniężnych niewystarczających na zaspokojenie nie-

zbędnych potrzeb życiowych, zwłaszcza ze względu na długotrwałą chorobę, niepeł-

nosprawność, bezrobocie, możliwość nabycia uprawnień do świadczeń z innych 

systemów zabezpieczenia społecznego. Wypłata zasiłku również jest zadaniem 

własnym gminy, dotowanym z budżetu państwa. 

Zasiłek okresowy ustala się zależnie od wielkości gospodarstwa domowego.  

W przypadku osoby samotnie gospodarującej kwota zasiłku nie może być wyższa 

od wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospoda-

rującej a dochodem tej osoby. Osoba samotna może otrzymać miesięcznie z tytułu 

zasiłku okresowego nie więcej niż 418 zł. W przypadku rodziny zasiłek okresowy 

może być ustalony w kwocie nie większej niż wartość różnicy między kryterium 

dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny. Kwota zasiłku okresowego nie może 

być niższa niż 20 zł. Okres, na jaki przyznawane jest świadczenie, ustala ośrodek 

pomocy społecznej na podstawie przeprowadzonego rozpoznania sytuacji świadcze-

niobiorcy. Może być ono przyznane w szczególnie uzasadnionych przypadkach 

osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe, ale pod 

warunkiem zwrotu części lub całości kwoty zasiłku.  

                                                           
21 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2009 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów 

dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, Dz.U. nr 127 z 2009 r., poz. 

1055 
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Zasiłek celowy jest świadczeniem fakultatywnym przyznawanym na zaspokoje-

nie niezbędnej potrzeby życiowej, a w szczególności na pokrycie części lub całości 

kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przed-

miotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także 

kosztów pogrzebu. Osobom bezdomnym i innym osobom nieposiadającym dochodu 

oraz możliwości uzyskania świadczeń zdrowotnych może być przyznany zasiłek 

celowy na pokrycie części lub całości wydatków na świadczenia zdrowotne. Zasiłek 

celowy może być przyznany również w formie biletu kredytowanego.  

Szczególnymi rodzajami zasiłków celowych są: 

 zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowe-

go (może być przyznany niezależnie od dochodu i może nie podlegać zwrotowi); 

 zasiłek celowy na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub eko-

logiczną (może być przyznany niezależnie od dochodu i może nie podlegać 

zwrotowi); 

 specjalny zasiłek celowy (może być przyznany w szczególnie uzasadnionych 

przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium usta-

wowe – w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego 

osoby samotnie gospodarującej lub rodziny); 

 zasiłek celowy na zasadach zwrotu. 

W publikowanych statystykach pomocy społecznej nie umieszcza się informacji, 

jaka jest struktura wieku świadczeniobiorców. Nie wiadomo zatem, ile osób star-

szych korzysta z pomocy, ani z jakich korzystają świadczeń. Na stronie internetowej 

Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej publikowane jest sprawozdanie MPiPS-03, 

w którym – między innymi – podawana jest liczba rodzin emerytów i rencistów 

korzystających z pomocy (bez podziału na jej formy). Należy przypomnieć, że ren-

ciści (zwłaszcza z tytułu niezdolności do pracy) otrzymują wyraźnie niższe świad-

czenia niż emeryci, a zatem można przypuszczać, że wśród klientów pomocy spo-

łecznej więcej jest gospodarstw rencistów niż gospodarstw emeryckich. Jeżeli tak, to 

i wiek osób tworzących omawianą niżej kategorię gospodarstw jest zapewne stosun-

kowo niski, wyraźnie poniżej granicy wieku emerytalnego. Poniższe dane zatem 

tylko częściowo dotyczą ludzi starych. Nie wiadomo, jak duża jest to część, bowiem 

– jak była o tym mowa – na podstawie publikowanych informacji nie można ustalić 

wieku świadczeniobiorców. 

Z informacji MPiPS wynika, że w 2010 r. z pomocy społecznej skorzystało blis-

ko 300 tys. rodzin emerytów i rencistów, do których należało ponad 600 tys. osób. 

Liczba rodzin emerytów i rencistów, podobnie jak liczba rodzin ogółem objętych 

pomocą społeczną zmniejsza się od 2004 roku (rys. 7 i 8). Rodziny emerytów  

i rencistów stanowią – oczywiście z wahaniami w różnych latach – 1/5 rodzin 

otrzymujących świadczenia z pomocy społecznej (rys. 9). 
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Rysunek 7 

 
Rodziny korzystające z pomocy społecznej w latach 2001-2010 (w tys.) 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie: (MPiPS 2011) 

 

 

Rysunek 8 

 
Dynamika zmian liczby rodzin emerytów i rencistów oraz liczby osób w tych rodzinach  

korzystających z pomocy społecznej w latach 2001-2010 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie: (MPiPS 2011) 
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Rysunek 9 

 
Udział rodzin emerytów i rencistów w ogólnej liczbie rodzin korzystających  

z pomocy społecznej w latach 2001-2010 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie: (MPiPS 2011) 

 

 

 

7. Renta strukturalna 
 

W Polsce istnieją dwa rodzaje rent strukturalnych dla rolników: tzw. renty 

„krajowe” i renty „unijne” – wypłacane w ramach Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich. Renty „krajowe” zostały wprowadzone na podstawie ustawy o rentach 

strukturalnych w rolnictwie z dnia 26 kwietnia 2001 roku. Są to świadczenia 

finansowane z budżetu państwa, obsługiwane przez KRUS. Drugi rodzaj rent 

strukturalnych – cieszących się większym zainteresowaniem niż renty „krajowe” – 

został wprowadzony na podstawie ustawodawstwa UE, zaś w polskim systemie 

prawnym jego podstawami prawnymi są: Ustawa z dnia 28 listopada 2003 roku  

o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków ze środków pochodzących  

z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji Gwarancji Rolnej, 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004 r. (dla okresu 2004-2006) 

oraz Ustawa z dnia 7 marca 2007 o wspieraniu obszarów wiejskich ze środków 

Europejskiego Funduszu Rolnego i Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi z 19 czerwca 2007 r. (dla okresu 2007-2013). „Unijne” renty strukturalne są 

przyznawane – w ramach obowiązującego limitu środków – przez Agencję 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Obecnie nowe wnioski o renty 

strukturalne są przyjmowane przez ARiMR i dotyczą rent „unijnych”. 



63 

 

Renta strukturalna jest wypłacanym co miesiąc świadczeniem pieniężnym, które 

ma zapewnić bezpieczeństwo socjalne rolnikom w wieku przedemerytalnym, którzy 

decydują się na przekazanie (lub długoletnie wydzierżawienie) swojego 

gospodarstwa rolnego osobom mającym kwalifikacje rolnicze. Jest świadczeniem 

okresowym – przysługującym do osiągnięcia przez beneficjenta wieku wskazanego 

w odpowiednich aktach prawnych. Celem makroekonomicznym tego świadczenia 

jest scalenie gruntów uprawnych i powiększenie powierzchni gospodarstw, na rzecz 

których przekazano grunty, przyspieszenie procesu wymiany międzypokoleniowej 

w rolnictwie oraz unowocześnienie jego struktury i uczynienie bardziej rentownym  

i konkurencyjnym. 

Prawo do „krajowej” renty strukturalnej przysługuje wyłącznie rolnikowi, którzy 

spełnia wszystkie wymienione niżej warunki: 

1. Ma ukończone 55 lat, lecz nie osiągnął 60 lat (kobieta), albo ma ukończone 60 

lat, lecz nie osiągnął 65 lat (mężczyzna); 

2. Podlegał ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu rolników przez okres wymagany 

do uzyskania emerytury rolniczej z chwilą ukończenia 55 lat, jeżeli jest kobietą, 

albo 60 lat, jeżeli jest mężczyzną, 

3. Prowadził nieprzerwanie działalność rolniczą w okresie 10 lat bezpośrednio 

poprzedzających zgłoszenie wniosku o rentę strukturalną i działalność ta była 

jedynym lub głównym źródłem jego utrzymania,  

4. Zaprzestał prowadzenia działalności rolniczej,  

5. Przekazał (odpłatnie lub nieodpłatnie) gospodarstwo rolne o łącznej powierzchni 

wynoszącej co najmniej 3 ha.  

Uznaje się, że działalność rolnicza była jedynym lub głównym źródłem 

utrzymania rolnika, jeżeli w okresie 10 lat podlegał on rolniczemu ubezpieczeniu 

emerytalno-rentowemu przez co najmniej 5 lat, z czego co najmniej 2 lata tego 

ubezpieczenia przypadały na okres bezpośrednio przed zgłoszeniem wniosku o rentę 

strukturalną. Gospodarstwo rolne może być przekazane, jeżeli przez okres co 

najmniej ostatnich 5 lat przed złożeniem wniosku o przyznanie renty strukturalnej 

stanowiło własność rolnika lub jego małżonka lub współwłasność małżonków.  

Jeżeli rolnik pozostaje w związku małżeńskim, postępowanie w sprawie 

„krajowej” renty strukturalnej dotyczy obojga małżonków.  

Prawo do „krajowej” renty strukturalnej nie przysługuje rolnikowi, który ma 

ustalone prawo do emerytury lub renty z ubezpieczenia społecznego lub 

zaopatrzenia emerytalnego, albo który jest objęty innym niż rolnicze 

ubezpieczeniem społecznym lub zaopatrzeniem emerytalnym.  

W przypadku „unijnych” rent strukturalnych rolnik musi spełnić następujące 

warunki: 

1. Być posiadaczem gospodarstwa rolnego o określonej powierzchni; 

2. Mieć ukończone 55 lat, lecz mieć mniej niż 65 lat (mężczyźni) lub 60 lat 

(kobiety); 
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3. Prowadzić działalność rolniczą na własny rachunek co najmniej przez 10 lat 

przed złożeniem wniosku i przez co najmniej 5 lat podlegać ubezpieczeniu 

rolniczemu (w KRUS); 

4. Podlegać ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu w dniu złożenia wniosku; 

5. Przekazać gospodarstwo rolne; 

6. Nie prowadzić żadnej towarowej działalności rolniczej; 

7. Nie być emerytem ani rencistą. 

Wysokość rent strukturalnych ustalana jest następująco: 

 renty „krajowe”: wysokość renty stanowi 150% najniższej emerytury; jeżeli do 

renty uprawniony jest małżonek – to przysługuje mu świadczenie w takiej samej 

wysokości jak rolnikowi; rentę pobiera się do osiągnięcia ustawowego wieku 

emerytalnego; 

 renty „unijne” w okresie 2007-2013: wysokość renty stanowi 150% najniższej 

emerytury; może być ona powiększona o kwotę odpowiadającą 100% najniższej 

emerytury w formie dodatku na małżonka oraz o 15% minimalnej emerytury, 

jeżeli gospodarstwa o powierzchni większej niż 10 ha zostało przekazane osobie 

mającej mniej niż 40 lat; łączna wysokość świadczenia nie może przekroczyć 

265% minimalnej emerytury; rentę tę pobiera się do ukończenia 65. roku życia. 

W porównaniu w emeryturą wypłacaną przez KRUS, wysokość renty 

strukturalnej jest uznawana za atrakcyjną dla rolników. Jej wysokość jest zbliżona 

do kwoty świadczenia przedemerytalnego wypłacanego przez ZUS. 

 

 

 

8. Zagrożenie ludzi starych ubóstwem 
 

W statystyce społecznej jedną z najpopularniejszych metod badania ubóstwa jest 

wyznaczanie tzw. linii (granic) ubóstwa. Są to wartości dochodów lub wydatków 

(wyrażone w jednostkach monetarnych, w Polsce – w złotych), poniżej których 

rozpoczyna się tzw. strefa ubóstwa. Jej zasięg określany jest poprzez liczbę osób lub 

gospodarstw domowych nieosiągających dochodów (lub wydatków) określonych 

jako linia ubóstwa. Ta liczba osób lub gospodarstw domowych odnoszona do liczby 

osób lub gospodarstw domowych w kraju (lub w wybranej subpopulacji) pozwala na 

opisanie zasięgu ubóstwa w odsetkach. 

Poniżej przedstawiona zostanie analiza uwzględniająca dwie spośród wielu 

możliwych granic ubóstwa: minimum egzystencji i relatywną linię ubóstwa.  

Minimum egzystencji jest granicą ubóstwa skrajnego. Jego wartość ustalana jest 

przez ekspertów na podstawie koszyka dóbr i usług niezbędnych dla 

funkcjonowania człowieka w zakresie podstawowych, biologicznych potrzeb. 

Wykorzystane niżej dane GUS dotyczą minimum egzystencji ustalonego na 

podstawie wartości wyliczonej przez IPiSS dla jednoosobowego gospodarstwa 

pracowniczego i przemnożonej przez skalę ekwiwalentności. Z danych dla ostatnich 

5 lat (podobnie jak dla całego okresu od końca lat 1990.) wynika, że gospodarstwa 
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emerytów są w najmniejszym stopniu zagrożone skrajnym ubóstwem – i wówczas, 

gdy porównamy je z gospodarstwami, na których czele stoją osoby aktywne 

zawodowo (pracownicy, rolnicy), jak i w porównaniu z rencistami. Znajdują zatem 

potwierdzenie wcześniejsze wnioski, iż świadczeniem społecznych najlepiej 

chroniącym człowieka starego przed ubóstwem jest emerytura. Należy także 

zauważyć, że w latach 2006-2010 poziom zagrożenia ubóstwem skrajnym spadał we 

wszystkich analizowanych typach gospodarstw domowych, choć w najmniejszym 

stopniu spadek ten dotyczył gospodarstw emeryckich (rys. 10). 

 

Rysunek 10 
 

Zagrożenie skrajnym ubóstwem w wybranych typach gospodarstw domowych  

w latach 2006-2010 (w %) 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie: (GUS 2011) 

 

 

Nieco inaczej wygląda sytuacja materialna ludzi starych, gdy przeanalizujemy 

zjawisko ubóstwa relatywnego. Relatywna linia ubóstwa jest miernikiem poziomu 

życia ludności i jednocześnie pokazuje zróżnicowanie poziomu życia różnych grup. 

W odróżnieniu od minimum egzystencji, będącego miarą tzw. ubóstwa 

bezwzględnego, ta miara nie pokazuje skali zagrożenia podstawowych potrzeb, lecz 

ukazuje jak dużo osób (lub gospodarstw domowych) żyje wyraźnie gorzej niż tzw. 

przeciętni członkowie danego społeczeństwa. 

Poniższa analiza będzie dotyczyła relatywnej granicy ubóstwa obliczanej przez 

Główny Urząd Statystyczny według metodologii EUROSTAT, jako 60% mediany 

ekwiwalentnych dochodów do dyspozycji. Wskaźnik zagrożenia ubóstwem to 
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odsetek osób, których dochody (po uwzględnieniu transferów społecznych) są 

niższe od granicy ubóstwa. Obliczenia te są przeprowadzone na podstawie danych 

zgromadzonych podczas badań ankietowych ogólnopolskiej reprezentacyjnej próby 

gospodarstw domowych, nazywanych w skrócie EU-SILC (Europejskie Badanie 

Warunków Życia Ludności). Z badań tych wynika, że w ostatnich latach wzrósł 

odsetek ludzi starych (także emerytów) zagrożonych względnym ubóstwem.  

W 2006 roku, w porównaniu z osobami pracującymi, emeryci i osoby po 65. roku 

życia w stosunkowo niewielkim stopniu byli zagrożeni tak rozumianym ubóstwem. 

W 2009 roku ta sytuacja uległa zmianie, gdyż odsetek emerytów (12,3%) 

zagrożonych ubóstwem relatywnym przekroczył odsetek ubogich pracujących 

(11%). W całym tym okresie w gorszej sytuacji niż mężczyźni w wieku 65 lat  

i więcej były stare kobiety (rys. 11). 

Mimo iż w populacji ludzi starych rośnie zagrożenie ubóstwem relatywnym, 

nadal jest ono mniejsze niż w młodszych grupach wieku, zwłaszcza, gdy 

porównamy osoby w wieku 65 lat i więcej z dziećmi i młodzieżą do lat 17 (rys. 12). 

Ludzie starzy uzyskują ze świadczeń społecznych, w przeliczeniu na jedną osobę, 

wyższe dochody niż rodziny wychowujące dzieci. W ich przypadku dochody  

z pracy w połączeniu ze świadczeniami społecznymi znacznie gorzej chronią przed 

relatywnym ubóstwem, niż w przypadku emerytur i rent, z których utrzymują się 

ludzie starzy. 

 

Rysunek 11 

 

Zagrożenie ubóstwem relatywnym emerytów, pracujących oraz osób w wieku 65 lat i więcej  

w latach 2006-2009 według badań EU-SILC (w %) 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie: (GUS 2009; GUS 2010) 
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Rysunek 12 
 

Zagrożenie ubóstwem relatywnym różnych grup wieku w latach 2006-2009  
według badań EU-SILC (w %) 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie: (GUS 2009; GUS 2010) 

 

 

9. Wnioski 

 

 Poziom bezpieczeństwa socjalnego ludzi starych w Polsce jest – generalnie 

– zadowalający. Oczywiście nie brakuje wśród nich ludzi żyjących w biedzie, ale  

w porównaniu z młodszymi grupami wieku zagrożenie ludzi starych skrajnym 

ubóstwem jest stosunkowo niewielkie. Na niekorzyść zmienia się natomiast  

w ostatnich latach sytuacja ludzi starych pod względem zagrożenia ubóstwem 

relatywnym. W porównaniu z 2006 rokiem, wzrósł odsetek emerytów i osób po 65. 

roku życia, których dochody są niższe niż 60% mediany dochodów w przeciętnej 

rodzinie. 

 Poziom bezpieczeństwa socjalnego ludzi starych można mierzyć przy 

wykorzystaniu różnych wskaźników. Z racji przedmiotu powyższych rozważań, 

jakim były wybrane świadczenia pieniężne, miarą wykorzystywaną przez autorkę 

były bieżące dochody ludzi starych ze świadczeń społecznych. Emerytury i renty 

trafiające do ludzi starych na wsi są przeciętnie niższe od tych, jakie uzyskują 

mieszkańcy miast. Z tego punktu widzenia bezpieczeństwo socjalne starszych 

mieszkańców wsi jest zapewniane na niższym poziomie niż z przypadku 

mieszkańców miast. Jednocześnie jednak należy pamiętać, że wysokość bieżących 

dochodów ze świadczeń pieniężnych nie jest doskonałym wskaźnikiem poziomu 

zaspokojenia potrzeb. Obok pieniędzy do gospodarstw domowych trafiają bowiem 

„dochody w naturze”, do których należy np. żywność pozyskiwana z własnej działki 

lub gospodarstwa rolnego. Strumień tych dóbr jest większy na wsi niż w miastach. 
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Ponadto podkreślić należy, że w zaprezentowanej analizie nie odniesiono się do 

wydatków gospodarstw domowych, a koszty utrzymania są na wsi niższe niż  

w miastach. Jak się wydaje, te dodatkowe czynniki łagodzą różnice między sytuacją 

materialną starych mieszkańców wsi i miast, co jednak nie zmienia faktu, iż 

dysproporcje – niekorzystne dla wsi – występują. 

 Nierówności pod względem poziomu bezpieczeństwa socjalnego obserwuje 

się także między kobietami i mężczyznami w starszym wieku. Kobiety są bardziej 

niż mężczyźni narażone na względne ubóstwo. 

 Poziom bezpieczeństwa socjalnego w znacznym stopniu zależy od tego, 

jakie świadczenie społeczne jest źródłem dochodów. Emerytury znacznie lepiej niż 

renty – zwłaszcza renty z tytułu niezdolności do pracy – chronią poziom życia ludzi 

starych. 

 Pamiętając o zróżnicowanym – i nie zawsze wystarczającym – poziomie 

bezpieczeństwa socjalnego, nie sposób nie zauważyć, że bez transferów socjalnych 

ludzie starzy albo byliby zmuszeni do pracy zawodowej do końca życia, albo 

pozostawaliby na utrzymaniu rodziny i tylko do jej kręgu ograniczaliby swoją 

aktywność. System zabezpieczenia społecznego daje zatem podstawy do rozwoju 

aktywności społecznej ludzi starych – podejmowanej poza pracą zawodową i poza 

rodziną. Choć, oczywiście, ani nie są to równe szanse, ani nie są jednakowo przez 

wszystkich wykorzystywane. Jak wynika z niektórych badań, dla gotowości do 

podejmowania społecznej aktywności istotniejsze może być nie to, jaki jest 

obiektywny poziom życia zapewniany przez system zabezpieczenia społecznego, 

lecz to, jak subiektywnie ludzie oceniają swoje bezpieczeństwo socjalne. Im lepsza 

ocena sytuacji materialnej, tym większa otwartość na sprawy innych ludzi  

i gotowość do podejmowania wspólnych z innymi ludźmi działań. 
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Bezpieczeństwo socjalne – wybrane pieniężne świadczenia społeczne 

 

Streszczenie: Niski poziom bezpieczeństwa socjalnego stanowi jedną z barier 

pozazawodowej aktywności społecznej ludzi starych. Celem artykułu jest ustalenie, 

jak wybrane pieniężne świadczenia społeczne chronią w Polsce ludzi starych przed 

ryzykiem ubóstwa. Świadczenia te to: emerytury, renty rodzinne, renty z tytułu 

niezdolności do pracy, zasiłki z pomocy społecznej oraz renty strukturalne dla 

rolników. Najwyższy poziom bezpieczeństwa socjalnego zapewniają emerytury oraz 

renty rodzinne. Najniższy poziom życia zapewniają zasiłki z pomocy społecznej. 

Poziom bezpieczeństwa socjalnego ludzi starych jest bardzo zróżnicowany, ze 

względu – między innymi – na rodzaj otrzymywanego świadczenia, przynależność 

do grupy zawodowej, płeć. Niemniej jednak podstawowe źródła dochodów na 

starość stosunkowo dobrze chronią ludzi starych, w tym szczególnie emerytów, 

przed skrajną biedą. W ostatnich latach wzrasta natomiast zagrożenie ludzi starych 

ubóstwem relatywnym (co odzwierciedla narastania różnic dochodowych), jednak 

nadal jest ono mniejsze wśród ludzi starych niż w młodszych grupach wieku. 

 

 

Social Security – the selected financial social benefits 

 

Summary: A low level of social security constitutes one of the barriers preventing 

extraprofessional social activity for aged people. The purpose of this article is to 

define how particular monetary social benefits protect aged people in Poland from 

the risk of poverty. These benefits are: retirement pensions, family pensions, 

incapacity benefits, social assistance benefits and structural pensions for farmers. 

The highest level of social security is provided by retirement pensions and family 

pensions. The lowest level of living is provided by social assistance benefits. The 

level of social security among aged people is very varied, according to, among 

others, the type of benefit, assignment to a particular employment category and 

gender. Nevertheless, the basic sources of income in old age are relatively efficient 

in protecting aged people, retirement pensioners in particular, from acute poverty. 

However, the threat of relative poverty has risen among aged people (which reflects 

the growth of income differences), yet it is still less strong among aged people than 

in younger age groups. 

Keywords: retirement pension, pension, allowance, social security, aged people 
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1. Wprowadzenie 
 

W ostatnich dwóch dekadach poszukiwania nowych ról społecznych dla senio-

rów zaowocowały m.in. wzrostem świadomości znaczenia, jaki seniorzy mają jako 

konsumenci. Przyczyniły się do tego nie tylko wzrost liczby osób starszych i wzrost 

wartości zasobów znajdujących się w ich dyspozycji, lecz również fakt, iż kon-

sumpcja dużej części dóbr i prawie wszystkich usług charakteryzuje się czasochłon-

nością, a zatem bazuje na zasobie, którym seniorzy dysponują. Co więcej, konsump-

cja osób starszych traktowana jest jako czynnik stabilizujący – dzięki swej lojalności 

i swym przyzwyczajeniom – wiele tradycyjnych branż i produktów w sytuacji, gdy 

młodsi konsumenci – pod wpływem zmieniających się mód i reklamy – nie odzna-

czają wysoką zmiennością preferencji nabywczych. 

W efekcie rola konsumenta staje się ważną charakterystyką przypisywaną senio-

rom, wchodzącą w skład zmodyfikowanego, rozszerzonego rozumienia aktywnego 

starzenia się. Niestety, wypełnianie roli konsumenta – podobnie jak w przypadku 

każdej roli społecznej – napotyka po drodze różne zagrożenia, zarówno wewnętrzne 

(mentalność, nawyki, wiedza, posiadane zasoby), jak i zewnętrzne (reguły postępo-

wania innych, system prawa). 

Mówiąc o zagrożeniach praw osób starszych na rynku dóbr i usług konsumpcyj-

nych, zdawać sobie należy sprawę, iż niezwykle trudno znaleźć jest przykłady jaw-

nych praktyk dyskryminacji ze względu na zaawansowany wiek. Z reguły przejawy 

nierównego traktowania konsumentów w różnym wieku związane są nie tyle z bez-

pośrednio procesem zakupu, ile z pośrednimi etapami związanymi z zakupem – 

znajomością swych praw wobec producenta i sprzedawcy, dostępem do informacji, 

poziomem obsługi posprzedażowej. W dalszej części niniejszego opracowania 

przyjrzymy się kilku sferom związanym z procesem nabywania i użytkowania dóbr  
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i usług konsumpcyjnych, w których to sferach pojawić się może inne – w domyśle 

gorsze – traktowanie osób starszych
22

. 

 

 

 

2. Najważniejsze akty prawne chroniące konsumentów 
 

Polskie prawo obecnie zabezpiecza prawa konsumenckie w stopniu wysokim,  

z uwagi bowiem na konieczność dostosowania do europejskich standardów przy 

staraniach o wejście do UE przyjęto wiele obowiązujących na terenie Unii dyrek-

tyw. Do najważniejszych aktów prawnych w tym względzie należą: 

Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.  

U. 2007 r. Nr 50, poz. 331 ze zm.); 

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (wyciąg, Dz. U. Nr 16, poz. 

93 ze zm.); 

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego, (wyciąg, 

Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.); 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.  

U. 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.); 

Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenc-

kiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176, ze zm.);  

Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz.U. 2001 r. Nr 55, 

poz. 578. ze zm.); 

Ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o 

odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. Nr 22, 

poz. 271 ze zm.); 

Ustawa z dnia 5 lipca 2002 r. o ochronie niektórych usług świadczonych drogą 

elektroniczną opartych lub polegających na dostępie warunkowym (Dz.U. Nr 126, 

poz. 1068 ze zm.); 

Ustawa z dnia 13 lipca 2000 r. o ochronie nabywców prawa korzystania z bu-

dynku lub pomieszczenia mieszkalnego w oznaczonym czasie w każdym roku oraz  

o zmianie ustaw Kodeks cywilny, Kodeks wykroczeń i ustawy o księgach wieczystych 

i hipotece (Dz.U. 2000 Nr 74, poz. 855 ze zm.); 

Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. 

U. 2002 Nr 144, poz. 1204); 

Ustawa z dnia 20 lipca 2001 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. Nr 100, 

poz.1081 ze zm.); 

Ustawa z dnia 28 lipca 2005 o zmianie Ustawy Kodeks Postępowania Cywilnego 

w art. 1154 do art. 1217. (Dz.U. 2005 Nr 178, poz. 1478 ze zm.); 

                                                           
22 Niniejszy tekst to zmodyfikowana wersja opracowania przygotowanego na zlecenie Biura 

Rzecznika Praw Obywatelskich (Szukalski 2008). 
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Ustawa z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom 

rynkowym (Dz.U. 2007, nr 171, poz. 1206); 

Ustawa z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz.U. Nr 97 Poz. 1050); 

Regulamin Organizacji i Działania Stałych Polubownych Sądów Konsumenc-

kich, stanowiący załącznik do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 

września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych 

polubownych sądów konsumenckich (Dz.U. Nr 113, poz.1214); 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2000 r. w sprawie wzoru reje-

stru postanowień wzorców umowy uznanych za niedozwolone (Dz.U. Nr 62, poz. 

723); 

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie właściwości miejscowej  

i rzeczowej delegatur Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (Dz.U. 2009 r. 

Nr 107, poz. 887); 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 

stycznia 2003 r. w sprawie terminów zawiadomienia sprzedawcy o stwierdzeniu 

niezgodności towaru żywnościowego z umową (Dz.U. 2003 r., Nr 31, poz. 258). 

Najważniejszym problemem nie jest zatem ochrona prawna, ale to jak w prakty-

ce normy prawne przekładają się na praktyki stosowane przez producentów i sprze-

dawców. Drugim ważnym obszarem są kwestie zwyczajowo nie regulowane przepi-

sami, lub regulowane bardzo ogólnie, dotyczące np. jakości obsługi. Tym zagadnie-

niom poświęcona jest dalsza część – z wyjątkiem punktu trzeciego – niniejszego 

opracowania.  

 

 

 

3. Wydatki konsumpcyjne polskich seniorów 
 

Punktem wyjścia niniejszego opracowania powinno być stwierdzenie, iż pomimo 

niższych dochodów uzyskiwanych przez osoby starsze średnie wydatki na osobę  

w gospodarstwach domowych, w których seniorzy pełnią funkcję głowy (tj. osoby 

dostarczającej największej części dochodów), są wyższe niż dla ludności ogółem 

(rys. 1). Do takich gospodarstw bez wątpienia zaliczyć można te, w których głowa 

gospodarstwa jest emerytem, oraz zapewne część takich, w których głową jest renci-

sta, choć w tym ostatnim przypadku dane wskazują na niższe od przeciętnych wy-

datki. 

Ta relatywnie dobra sytuacja jest wynikiem odmiennej wielkości gospodarstw 

domowych osób starszych i młodszych – w gospodarstwach domowych seniorów 

jest generalnie mniej osób zależnych, tj. pozostających na utrzymaniu innych (do tej 

kategorii należą przede wszystkim dzieci i młodzież). 
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Rysunek 1 

 

Wydatki konsumpcyjne w gospodarstwach domowych według ich kategorii w przeliczeniu  

na osobę w latach 1998-2009 (w złotych) 
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Od roku 2005 z wydatków konsumpcyjnych wyłączono wydatki na fundusz remontowy, które 

włączono do grupy wydatków kapitałowych 

Źródło: GUS, Budżety gospodarstw domowych z odpowiednich lat 

 

 

Jednakże zaznaczyć warto, iż ostatnich latach badanego okresu
23

 ta dobra sytua-

cja gospodarstw emerytów ulega relatywnemu pogorszeniu jako rezultat niedotrzy-

mywaniu kroku przez indeksację świadczeń emerytalnych i rentowych tempu wzro-

stu wynagrodzeń (przypomnijmy, że średnia płaca nominalna w latach 2007-2008 

wzrastała o ponad 10%). 

Z punktu określenie profilu konsumenckiego osób starszych przydatne będzie 

określenie różnic w wydatkach typowego gospodarstwa domowego i gospodarstwa 

osób utrzymujących się głównie ze świadczeń emerytalnych (a zatem utożsamia-

nych z gospodarstwami seniorów). Dwa kolejne rysunki (rys. 2 i 3) informują od-

powiednio o rozkładzie wydatków konsumpcyjnych (a zatem wydatków z wyłącze-

niem wszelkich danin publicznych, wydatków o charakterze inwestycyjnym, osz-

czędności, spłat pożyczek oraz prywatnych transferów między gospodarstwami 

domowymi) w latach 1998-2008. W obu przypadkach dla ułatwienia dokonywania 

porównań posłużono się rozkładem wyrażonym w odsetkach wydatków ogółem. 

                                                           
23 Prezentowane dane zaczynają się od roku 1998, albowiem wówczas GUS w badaniach budże-

tów gospodarstw domowych począł publikowanie danych oddzielnie dla gospodarstwa emerytów  

i rencistów, co w przypadku pierwszej kategorii umożliwia w miarę jednoznaczne wyodrębnienie 

gospodarstw domowych osób starszych. 
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Profil konsumpcyjny mieszkańca typowego polskiego gospodarstwa domowego  

i takiego jego podtypu, w którym najważniejszą część dochodów przynoszą świad-

czenia emerytalne jednego z jego mieszkańców, różni się w kilku przynajmniej 

miejscach. Gospodarstwa emeryckie wydają przede wszystkim znacznie więcej na 

zdrowie – przy czym różnica ta w badanym okresie narastała z 2,5 do 3,6 punktu 

procentowego ogółu wydatków (ta niewielka w ujęciu bezwzględnym różnica prze-

kłada się na wydatki w ujęciu względnym o 2/3 wyższe). Większa część wydatków 

w gospodarstwach emerytów ponoszona jest również na użytkowanie mieszkania 

(choć w tym przypadku różnice się zmniejszały z 4,6 na 3,3 pkt proc.), żywność  

i napoje bezalkoholowe (wzrost z 0,9 do 2,4 pkt proc.) i pozostałe wydatki (stabilna 

różnica). Jednocześnie wśród wydatków emeryckich mniejszą wagę posiadają wy-

datki na odzież i obuwie, rekreację i kulturę oraz na edukację, przy czym w każdym 

z powyższych trzech przypadków różnica jest z grubsza stała. Czwartą kategorią 

wydatków, w których ogół ludności wydaje więcej w ujęciu względnym niż emery-

ci, są wydatki na transport i łączność, w przypadku których różnica narasta (z 3 do 

3,8 pkt proc.). 

 

 
Rysunek 2 

 

Rozkład wydatków konsumpcyjnych w gospodarstwach domowych emerytów  

w latach 1998-2009 (jako % wydatków ogółem) 
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Źródło: GUS, Budżety gospodarstw domowych z odpowiednich lat 

 

 

 

 



75 

 

Rysunek 3 

 

Rozkład wydatków konsumpcyjnych w gospodarstwach domowych ogółem  

w latach 1998-2009 (jako % wydatków ogółem) 
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Źródło: GUS, Budżety gospodarstw domowych z odpowiednich lat 

 

 

Patrząc na powyższe różnice powiedzieć można, iż wbrew wyższym wydatkom 

w przeliczeniu na osobę gospodarstwa domowe emerytów odznaczają się strukturą 

wydatków, którą zgodnie z prawem Engela należy uznać za bardziej typową dla 

jednostek uboższych w porównaniu z ogółem gospodarstw. Większe znaczenie 

wśród wydatków mają bowiem te ukierunkowane na zakup dóbr i usług „prostych”, 

„tradycyjnych” (żywność, mieszkanie), zdecydowanie mniejsze zaś wydatki skiero-

wane na rekreację, edukację, kulturę i wypoczynek. Powyższa różnica jednak kształ-

tuje się wskutek odmiennych potrzeb i preferencji związanych z odmiennym etapem 

cyklu życia gospodarstw domowych i osób je tworzących. Przykładem najlepiej 

ilustrującym wpływ cyklu życia są wydatki związane z zaspokajaniem potrzeb 

zdrowotnych, w największym stopniu różnicujące gospodarstwa emeryckie i ogół 

polskich gospodarstw domowych. 

W dalszej części niniejszego opracowania chciałbym się skupić na tym, w jaki 

sposób w przedstawionych powyżej wydatkach następuje ograniczanie praw osób 

starszych jako konsumentów. Stąd też kolejne punkty poświęcone będą tym płasz-

czyznom życia gospodarczego, które oddziałują na stopień usatysfakcjonowania 

osób starszych jako nabywców i użytkowników. 
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4. Nieuwzględnianie potrzeb osób starszych w fazie projektowania 
produktów 

 

Najważniejszym polem dyskryminacji osób starszych jako konsumentów w Pol-

sce jest nieuwzględnianie specyficznych potrzeb osób starszych przy projektowaniu 

produktu, tj. określaniu jego fizycznych właściwości i sposobu użytkowania. Specy-

fika osób starszych przejawia się najsilniej poprzez społeczno-ekonomiczno-

zdrowotne cechy tej grupy, zaś przejawy niedopasowania designu do tychże potrzeb 

polegają przede wszystkim na: 

a) nieuwzględnianiu fizycznych ograniczeń możliwości wykonywania niektó-

rych czynności związanych z użytkowaniem nabytego produktu (np. skomplikowa-

ne opakowanie uniemożliwiające otwarcie, słabo widoczne z uwagi na małą czcion-

kę oznakowania, zbyt małe przyciski i przełączniki) – niekiedy rozwiązanie tego 

problemu jest bardzo proste i w zasadzie bezkosztowe, jak np. w przypadku interfej-

sów internetowych, w których bez większego problemu można wprowadzić opcję 

posługiwania się większą czcionką; 

b) nieuwzględnianie specyficznych dla fazy życia warunków rodzinno-

bytowych (zbyt mała dostępność produktów konfekcjonowanych w opakowania 

odpowiednie do potrzeb jednoosobowych gospodarstw domowych, rzadkie przygo-

towywanie wersji produktów dostosowanych do specyfiki lokali mieszkaniowych 

zajmowanych relatywnie częściej przez osoby starsze); 

c) nieuwzględnianie kulturowych preferencji osób starszych co do wyglądu  

i sposobu obsługi produktów – w pewnej fazie życia człowiek staje się mniej ela-

styczny, a tym samym mniej skłonny do dostosowania do nowych produktów; 

d) nieuwzględnianie technicznych możliwości obsługi produktów z wbudowa-

ną elektroniką – w większości dóbr elektronicznych seniorzy nabywają urządzenia  

z rozbudowanymi funkcjami, z których zdecydowanej większości nigdy nie skorzy-

stają; w efekcie płacą z jednej strony za zbędne gadżety, z drugiej zaś pojawiają się 

dodatkowe trudności z obsługą urządzeń wyposażonych z zbyt dużą liczbę przyci-

sków, gałek, przełączników. 

Przyczyną nieuwzględniania w fazie projektowania produktu/usługi specyficz-

nych potrzeb seniorów, jest brak póki co w Polsce powszechnej świadomości warto-

ści seniorów jako samoistnej grupy konsumentów. Wynika to z jednej strony z rela-

tywnie niskich dochodów większości polskich seniorów, z drugiej zaś z niskiego 

poziomu świadomości specyficznych ze względu na wiek potrzeb tej subpopulacji 

tak wśród producentów, jak i samych seniorów (w tym ostatnim przypadku chodzi  

o nieuświadamianie sobie występowania potrzeb lub możliwości ich innego niż 

ogólnie dostępne zaspokajania lub też niechęci do pokrycia kosztów takiego dosto-

sowanego do szczególnych potrzeb produktu). Choć podręczniki marketingu wy-

mieniają „rynek zaspokajający potrzeby ludzi starszych” i „rynek dóbr i usług służą-

cych zdrowiu” jako nowe, szybko rozwijające się sektory ukierunkowane na osoby 

prowadzące „drugie życie po czterdziestce” (Mazurek-Łopacińska, 1997: 21-22),  

w praktyce – pomijając rynki niszowe (dla osób bardzo zamożnych, bądź dla wyse-
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lekcjonowanych podgrup osób starszych – np. potencjalni uczestnicy pielgrzymek) – 

brak jest wyszczególnienia takiego sektora. 

Istnieją jednakże przypadki firm, które kierując swą ofertę do osób o najniższych 

dochodach, a zatem najbardziej wrażliwych na cenę zakupu, „dostosowują” do ni-

skiej ceny swoją jakość. Z uwagi na bardzo silne uwzględnianie w wyborach ryn-

kowych przez osoby starsze ceny, stanowią one z reguły nadreprezentację wśród 

klientów takich właśnie przedsiębiorstw. Z reguły w takich przypadkach mamy do 

czynienia z mniejszym poszanowaniem praw konsumenckich, a niekiedy z jawnym 

ich pogwałceniem (zob. upadające punkty płatności pośredniczące pomiędzy klien-

tami a firmami dostarczającymi wodę, gaz, elektryczność czy telefon, co zmusza ich 

– kierujących się niższymi prowizjami – klientów do ponownego opłacenia rachun-

ków). 

Pośrednio wybór osób starszych jako docelowej grupy nabywców dokonuje się 

w sytuacji połączenia oferowania dóbr o niskiej cenie i techniki sprzedaży bezpo-

średniej. Obserwacje życia codziennego wskazują bowiem, iż ludzie starsi są zdecy-

dowanie bardziej podatni na namowy domokrążców i „przedstawicieli handlowych” 

do nabycia od tych osób „atrakcyjnych towarów po okazyjnej cenie”. Z uwagi na to, 

że oferowane dobra nie są dobrami codziennego użytku – a zatem takimi, których 

normalną cenę się zna – osoby starsze pod wpływem namowy dają się skusić na 

„okazję”. 

 

 

 

5. Kształtowanie ceny 
 

Kształtowanie ceny przez producentów uwzględnia z reguły wiek na dwa od-

mienne sposoby. 

Z jednej strony, mamy do czynienia w przypadku niektórych dóbr i usług z na-

dawaniem osobom przekraczającym pewien wiek przywilejów polegających na 

udzielaniu im rabatów czy ulg handlowych, prowadzących do obniżenia faktycznej 

ceny (ulgi przy zakupie biletów PKS czy PKP, niższa cena świadczona w niektórych 

godzinach w określone dni tygodnia przez zakłady fryzjerskie). Trudno jest jednak 

bezsprzecznie uznać, na ile stosowane przez wspomniane organizacje gospodarcze 

rabaty i ulgi są narzędziami zachęcającymi do korzystania z usług skierowanymi do 

grup „targetowych” relatywnie rzadko korzystających z możliwości ich nabycia,  

a na ile jest to narzędzie uwzględniania mniej korzystnej sytuacji materialnej osób 

starszych. Niekiedy, w przypadku dóbr dostarczanych przez instytucje publiczne, 

zwłaszcza samorządy lokalne, występuje całkowite zwalnianie seniorów – zwłasz-

cza tych najbardziej zaawansowanych wiekiem – z konieczności uiszczania opłat za 

korzystanie z niektórych dóbr i usług (np. nadanie uprawnień osobom mających 

przynajmniej 70 lub 75 lat do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miej-

skiej). 
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Drugim przejawem uwzględniania wieku przy ustalaniu ceny rynkowej jest jej 

podwyższanie dla osób starszych. Tendencja ta widoczna jest przy ustalaniu ceny 

zakupu ubezpieczeń zdrowotnych czy ubezpieczeń na życie, oraz niekiedy przy 

zaciąganiu kredytu w sytuacji, gdy jego zaciągnięcie związane jest z koniecznością 

wykupienia polisy na życie. W tym przypadku – choć występuje nierówne trakto-

wanie z uwagi na wiek – trudno jest jednak mówić o niesprawiedliwości, albowiem 

zachodzi „obiektywna sytuacja” różnicująca, tj. odmienne prawdopodobieństwo  

u jednostek w różnym wieku wystąpienia zdarzeń takich jak zgon czy choroba. Do-

póki zatem zmiana ceny oferowanego dobra wynika tylko z zastosowania zasady 

sprawiedliwości aktuarialnej (tj. uwzględnienia prawdopodobieństwa wystąpienia 

zdarzeń losowych uniemożliwiających terminową spłatę zaciągniętych zobowiązań), 

nie można uznać odmiennego traktowania przy wyznaczaniu ceny zakupu za nieu-

zasadnione i świadczące o dyskryminacji. Podejrzewać jednakże można, iż w więk-

szości przypadków dyskryminacja jednak występuje, albowiem większość instytucji 

finansowych stosuje uśrednioną procentową marżę na składkę ubezpieczeniową 

wynikającą z rachunku aktuarialnego, zamiast posługiwać się uśrednioną co do war-

tości bezwzględnej marżą. Tym samym seniorzy oprócz – uzasadnionej wyższym 

prawdopodobieństwem zgonu i choroby – wyższej ceny płacą dodatkowy narzut. 

Niekiedy – z uwagi na nadmierny zdaniem instytucji dostarczającej dany produkt 

na rynek poziom ceny lub poziom ryzyka – mamy do czynienia z odrzuceniem osób 

starszych jako konsumentów. Jeśli decyzja taka podjęta jest na podstawie negatyw-

nej oceny zdolności kredytowej osób starszych – tj. na bazie uniwersalnych kryte-

riów – trudno jest uznać ją za dyskryminującą. Sytuacja jest jednak całkowicie od-

mienna w przypadku, gdy podstawowym kryterium odrzucenia jest wiek. 

Inną przyczyną faktycznego odrzucania – a z pewnością utrudniania dostępu do 

swej oferty – osób starszych jako klientów w przypadku firm świadczących usługi 

może być przekonanie o większej czasochłonności seniorów jako klientów wymaga-

jących powtórzenia zapytań i wyjaśnień oraz dłuższego czasu do zastanowienia się. 

W takim przypadku, gdy usługodawca pracuje „na akord” i posługuje się zestanda-

ryzowaną (tj. nie zindywidualizowaną, uwzględniającą zróżnicowanie kosztów ob-

sługi klienta) ceną lub też występuje „zgęszczenie” klientów seniorzy bywają „zby-

wani” przez usługodawców jako klient kosztowniejszy. 

 

 

 

6. Dostęp do informacji 
 

Podejrzewać można, że osoby starsze – z uwagi zarówno na niekiedy ograniczo-

ną sprawność motoryczną i intelektualną, jak i generalnie niższy od ogółu ludności 

poziom wykształcenia – mają gorszy dostęp do informacji handlowej odnośnie do 

warunków sprzedaży (akcje promocyjne), eksploatacji, gwarancji i reklamacji. Gor-

szy dostęp wynika z jednej strony z tego, iż wiele instrukcji obsługi, umów i ulotek 

informacyjnych napisanych jest trudnym do zrozumienia – z powodów technicznych 
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bądź prawnych – żargonem, z drugiej zaś – z coraz częstszego odwoływania się do 

Internetu jako środka przekazu niezbędnych informacji. W tym ostatnim przypadku 

istniejące bariery o charakterze emocjonalno-psychicznym (strach przed nową tech-

nologią), materialnym (brak dostępu do komputera bądź łączy internetowych), 

umiejętnościowym (nieumiejętność obsługi niektórych funkcji i programów) pogar-

szają pozycję osób starszych w porównaniu z młodszymi (Drabowicz, 2006). 

Dostęp do informacji utrudniany jest również przez nagminne wśród producen-

tów ograniczanie kosztów opakowania poprzez drukowanie ważnych informacji 

małą czcionką. Być może warto zastanowić się nad zdefiniowaniem w polskim pra-

wie wielkości minimalnej czcionki, jaką drukowane być winny podstawowe infor-

macje (skład, termin ważności) w przypadku lekarstw i niektórych artykułów spo-

żywczych. Problem małej czcionki jest dodatkowo widoczny w przypadku usług 

finansowych, gdzie umowy pomiędzy klientem a instytucją świadczącą usługi finan-

sowe przyjmują długą postać, zaś normą jest nagminne odwoływanie się do małej 

czcionki jako elementu zniechęcania klienta do zapoznawania się ze szczegółowymi 

informacjami o mniej korzystnych elementach oferty. 

Innym wymiarem braku dostępu do informacji jest powszechna nieznajomość 

wśród osób starszych symboli bezpieczeństwa oraz symboli i nagród jakościowych, 

a tym samym niemożność uwzględnienia przy okazji wyborów rynkowych tych 

ważnych czynników. 

 

 

 

7. Znajomość praw konsumenckich 
 

Jak pokazuje przygotowana na zlecenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsu-

mentów publikacja Konsumentów obraz własny – raporty z badań, największa część 

polskich seniorów (rozumianych w tym przypadku jako osoby w wieku 60 lat i wię-

cej) została zakwalifikowana do kategorii konsumentów nazwanych „wycofani”.  

W cytowanym badaniu do wyodrębnienia jednorodnych grup konsumentów zasto-

sowano następujące kryteria: 

• wzory i mechanizmy podejmowania decyzji zakupowych; 

• miejsce zakupów; 

• znaczenie marki; 

• postawy wobec jakości; 

• świadomość praw konsumenckich; 

• korzystanie z praw konsumenckich. 

Osoby zakwalifikowane do grupy „wycofani” kupują tylko najpotrzebniejsze, 

podstawowe produkty i nie interesują się zakupami ani prawami konsumenta. Pod-

czas zakupów kierują się prawie wyłącznie ceną produktów. Nie czytają informacji 

na opakowaniach towarów, nie zwracają uwagi na ich skład czy znaki jakości. Mar-

ka i producent także nie mają dla nich znaczenia. Uważają, że produkty markowe 

nie są lepsze od innych i nie warto za nie dodatkowo płacić. Nie oglądają oraz nie 
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czytają reklam i przyznają, że nie wiedzą, które informacje w nich zawarte są praw-

dziwe, a które nie. Tym jednak, co jest niezwykle ważne z punktu widzenia przed-

miotu niniejszego opracowania, jest fakt, iż „wycofani” nie znają swoich praw kon-

sumenckich i przyznają się do tego. Uważają, że nie można mieć zaufania do sprze-

dawców i producentów oraz że posiadają oni przewagę nad klientami. Ta niepew-

ność w połączeniu z biernością sprawia, że rzadko składają reklamacje i dochodzą 

swoich praw. Nie zgłaszają się także po pomoc do organizacji konsumenckich, które 

zresztą rzadko znają. 

Przeciwko osobom starszym przemawia również specyfika ich form zakupów – 

generalnie Polacy po 60. roku życia zdecydowanie rzadziej niż pozostałe grupy 

wieku korzystają z każdego typu sklepu (UOKiK 2007: 11). Wyjątkiem są w tym 

względzie bazary i targowiska, gdzie skądinąd najtrudniej w przypadku nabycia 

towaru z defektem udowodnić swoją rację i wyegzekwować należne prawa konsu-

menckie. 

Co więcej, sami seniorzy posiadają przeświadczenie o swej gorszej pozycji na 

rynku w sytuacji konfliktu ze sprzedającym (UOKiK 2009), co może samoistnie 

zniechęcać ich do podejmowania dopuszczalnych przez prawo – lub nawet przez nie 

wspieranych – prób uzyskania od dostawcy produktu obiecanej jakości. 

 

 

 

8. Zgłaszanie i rozstrzyganie reklamacji 
 

Z problematyką znajomości praw konsumenckich związana ściśle jest tematyka 

zgłaszania i rozstrzygania reklamacji. Jak wspomniano wyżej, osoby starsze rzadziej 

są świadome swych praw, stąd też rzadziej niż pozostałe grupy wieku zgłaszają 

reklamacje. Podejrzewać można, iż w przypadku bezpośredniego kontaktu organu 

przyjmującego reklamację z osobą starszą (a zatem wówczas gdy dochodzi do usta-

lenia wieku zgłaszającego reklamację), częściej spotkać się można z lekceważeniem 

jej praw, próbą jej ograniczania, o ile wręcz nie z próbą jej oszukania co do obo-

wiązków producenta/sprzedającego. Częściej zapewne przekonuje się, iż wada jest 

wynikiem winy nabywcy lub normalnego procesu zużycia się produktu. Bezradność 

osób starszych – wynikająca ze wspomnianego wcześniej utrudnionego dostępu do 

informacji o swych uprawnieniach – sprawia, że rzadziej „stawiają się”, a zdecydo-

wanie częściej poddają w nierównej walce ze świadomym swej przewagi organem 

przyjmującym reklamacje. 

Co więcej, seniorzy częściej niż inni konsumenci łączą możliwość złożenia re-

klamacji z posiadaniem jasno określonej gwarancji od sprzedawcy, nie wiedząc  

o możliwości odwołania się do reklamacji z tytułu niezgodności towaru z umową  

u producenta. 
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9. Zaufanie do kontrahentów 
 

Wspomniany utrudniony dostęp do informacji w połączeniu z częstym przeko-

naniem o generalnie uczciwości innych sprawiają, że osoby starsze posiadają wyż-

szy poziom zaufania do kontrahentów. Przejawia się on większą wiarą w umowę 

ustną i ustnie przekazywane informacje (zapewnienia) o właściwościach dobra  

i usługi, ich efektach ubocznych i zewnętrznych, serwisie posprzedażowym. 

Zaufanie do kontrahenta przejawia się w specyficznym przypadku nabywania 

usług medycznych zawierzeniem w nakaz lekarza do odwiedzenia go po raz kolejny, 

jak i przeprowadzenia kosztownych niekiedy badań. Jak wiadomo, usługi medyczne 

są przykładem usług, na które popyt jest samoistnie kreowany przez ich wytwórców. 

Osoby starsze mogą być w takim przypadku – podobnie jak w przypadku innych 

usług dostarczanych przez wysoko wykwalifikowanych usługodawców – „naciąga-

ne” na zakup innych, zbędnych lub mało przydatnych w rzeczywistości, usług.  

W przypadku usług medycznych dochodzi jeszcze jeden czynnik – częste wśród 

seniorów przekazywanie „uprawnień” do zarządzania zdrowiem i problemami 

zdrowotnymi specjalistom, a w konsekwencji bezrefleksyjne poddawanie się ich 

zaleceniom. 

 

 

 

10. Dostęp do usług publicznych 
 

Osobnym punktem jest zapewnienie seniorom prawa do korzystania z konsump-

cji zbiorowej, tj. dóbr i usług finansowanych ze źródeł publicznych. W tym przy-

padku ponownie najważniejsze jest ograniczenie dostępu do informacji. Prawdopo-

dobnie jest ono ważniejsze niż brak środków finansowych instytucji publicznych. 

Osoby starsze nie znają swych praw co do możliwości korzystania z różnorod-

nych przywilejów. Przykładem mogą być badania nad najstarszymi łodzianami (75 

lat i więcej) korzystającymi z usług opiekuńczych organizowanych i współfinanso-

wanych przez MOPS, z których wynika bardzo niski stopień wiedzy o możliwości 

uzyskania wsparcia i przypadkowość uzyskania informacji w tym względzie, pro-

wadzący do występowania nadreprezentacji osób dobrze wykształconych, a tym 

samym relatywnie zamożnych wśród korzystających z usług opiekuńczych ofero-

wanych przez samorząd lokalny (Szukalski, 2005). 

 

 

 

11. Reklama 
 

W przypadku upowszechniania informacji o produkcie i zachęcania do jego na-

bycia seniorzy rzadko postrzegani są jako specyficzna grupa docelowa. W większo-

ści przypadków istnieje przekonanie, iż nie są warci formułowania szczególnych 



82 

 

strategii promocji. W sytuacji gdy z uwagi na właściwości produktu stanowią głów-

ną grupę docelową mamy – jak się wydaje zdecydowanie częściej niż w przypadku 

innych grup wieku – z promocją obiecującą występowanie cudownych rozwiązań,  

a zatem z silniejszym skupianiem się na przekazie emocjonalnym niż racjonalnym. 

Jednakże, prowadzone badania wskazują, iż ponad połowa polskich seniorów nie 

potrafi podać przykładu reklamy produktu skierowanego do tej subpopulacji (Świta-

ła 2009). 

 

 

 

12. Dostęp przestrzenny do produktów 
 

Seniorzy to osoby, które preferują dokonywanie zakupów artykułów zarówno 

żywnościowych, jak i pozostałych, w niewielkiej odległości od miejsca zamieszki-

wania (UOKiK, 2009). Tymczasem, choćby z uwagi na koszt wynajęcia lokali, 

sklepy oferujące towary o niższej cenie z reguły zlokalizowane są na obrzeżach 

większych skupisk ludzkich. 

Jeszcze kilka lat temu zdecydowana większość seniorów były to osoby nie po-

siadające własnego samochodu. Dziś ta sytuacja zmienia się bardzo szybko pod 

wpływem dwóch nakładających się czynników – potanienia samochodów (przede 

wszystkich tych dostępnych seniorom, a zatem używanych) oraz efektu kohortowe-

go (do starszego wieku dochodzą roczniki, które na wcześniejszych fazach życia 

były właścicielami własnego pojazdu). 

W rezultacie zmniejsza się kłopot z dostępem przestrzennym do szeregu usług  

i produktów, choć jednocześnie wciąż istnieje liczna grupa seniorów, która z uwagi 

na ograniczenia w dostępie do łatwego dojazdu do miejsc sprzedaży ma mniejsze 

możliwości wyboru lub korzystania z promocji, serwisu posprzedażowego, itp. 

Jedną z możliwości rozwiązania problemów z powyższymi ograniczeniami jest 

rozwój usług dostawczo-wysyłkowych, jednakże wciąż są one relatywnie rzadkie, 

dotyczą firm zapewniających dobra co najmniej średniej klasy (a zatem nie tych 

najtańszych), a w przypadku firm oferujących dobrej jakości produkty po konkuren-

cyjnych cenach zamówienie dokonać można z reguły za pośrednictwem Internetu, 

co samoczynnie wyklucza wielu seniorów z roli klienta. 

Ograniczony dostęp przestrzenny dotyczy również i osób mieszkających w cen-

trum skupisk ludzkich, o ile osoby te odznaczają się problemami zdrowotnymi.  

W tym przypadku warto zaznaczyć, iż prowadzone badania empiryczne wskazują na 

znaczący zasięg zakupów „zastępczych”, dokonywanych przez rodzinę, sąsiadów, 

znajomych (Świtała 2009). Działanie takie, co oczywiste, ogranicza zdolność senio-

ra do dokonywania wyboru marek nabywanych produktów. 
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13. Podsumowanie 
 

Według H. Meenan (2006) – przygotowującej kilka lat temu raport dotyczący 

Europy w ramach projektu poświęconego globalnemu spojrzeniu na ageizm – 

współcześnie w Europie Zachodniej organizacje i osoby walczące z dyskryminacją 

osób starszych dostrzegają prawa konsumenckie jako nowe, mało rozpoznane,  

a jednocześnie niezwykle ważne pole działań
24

. 

Dokonany powyżej przegląd wskazuje, iż również i w naszym kraju istnieją licz-

ne przejawy innego, z reguły mniej korzystnego traktowania osób starszych jako 

klientów-nabywców dóbr i usług konsumpcyjnych. Jednocześnie podkreślić należy, 

iż ogląd ten jest w dużym stopniu intuicyjny, albowiem brak jest wciąż badań na ten 

temat. Jedno z nielicznych na ten temat opracowań bazujących na badaniach jako-

ściowych wskazywało, iż np. w warunkach Torunia sytuacja seniorów jako konsu-

mentów – pomijając wysokość dochodów – nie jest tak zła, biorąc pod uwagę do-

stępność oferty dostosowanej do ich potrzeb (Duży 2010). Jednakże należy 

uwzględnić w tym przypadku fakt, iż badanie to dotyczyło dwustutysięcznego mia-

sta, będącego znaczącym ośrodkiem akademickim, w którym i seniorzy są lepiej 

wykształceni, świadomi praw, i rynek jest lepiej rozwinięty, uwzględniając potrzeby 

grup niszowych. 

Dobrze, iż z uwagi na fakt, że osoby starsze są w praktyce dyskryminowane  

w procesie dokonywania wyborów konsumpcyjnych również i w Polsce, w roku 

2008 Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów podjął się przeprowadzenia akcji 

zatytułowanej „Bądź świadomym konsumentem. Kampania dla konsumentów  

w wieku 60+”. Choć kampania ta nie odbiła się szerszym echem w mediach, zainte-

resowani mogą po dziś dzień na stronie internetowej Urzędu znaleźć przyjazne czy-

telnikowi – tj. opracowane łatwym językiem – zalecenia, ułatwiające bycie świado-

mym swych praw konsumentem. Mieć należy nadzieję, iż jest to element zmiany 

świadomości UOKiK co do rozumienia swej misji. Zgodnie z oficjalnymi dokumen-

tami postrzeganie osób starszych w ramach tej wizji nie uległo zmianie, albowiem 

zarówno w strategii działania tej instytucji na lata 2004-2006, jak i nowszej na lata 

2007-2009 osoby starsze wymienione były – wraz z niepełnosprawnymi – jako 

osobna grupa konsumentów jedynie w kontekście dostosowania „taktyki przekazu 

informacji”, lub bycia adresatem kampanii edukacyjno-informacyjnych (UOKiK 

2004, 2007a). 

Najprawdopodobniej wraz ze wzrostem liczebności polskich seniorów – a tym 

samym ich znaczenia jako konsumentów – oraz ich poziomu wykształcenia niektóre 

z podanych powyżej pól zagrożeń ich praw jako konsumentów zostaną ograniczone. 

Oczekiwać jednak można, iż ograniczenie praw będzie w coraz większym stopniu 

związane z rozwojem nowych technologii przekazu informacji, zaś coraz ważniej-

                                                           
24 Przykładem słabego zainteresowania zagrożeniami, przed jakimi stoją osoby starsze na rynku 

dóbr i usług, może być fakt, iż wydana w 2005 r. Encyclopedia of Ageism (Palmore i wsp. (eds.) 

2005) pośrednio zajmuje się tym problemem jedynie w dwóch spośród ponad 100 haseł – naduży-

cia finansowe i zwolnienia podatkowe. 
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szym środkiem zaradczym będzie przygotowywanie prostych i przyjaznych dla osób 

starszych aplikacji oprogramowania. 
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Zagrożenia praw osób starszych na rynku dóbr i usług konsumpcyjnych 

 

Streszczenie: Jednym z obszarów codziennej aktywności osób starszych jest ak-

tywność jako konsumenta. Celem niniejszego opracowania jest wskazanie podsta-

wowych występujących we współczesnej Polsce zagrożeń praw osób starszych na 

rynku dóbr i usług. Uwaga została skupiona na (nie)uwzględnianiu potrzeb seniorów 

w fazie projektowania produktu, kształtowaniu ceny, dostępności do informacji 

handlowej, znajomości praw konsumenckich, podejściu do reklamacji, reklamy  

i kontrahenta, dostępności przestrzennej do poszukiwanych produktów. 

Dodatkowo przeanalizowano wysokość i strukturę wydatków konsumpcyjnych osób 

starszych w latach 1998-2009. 

 

The elderly as consumers – obstacles to the role realization 

 

Summary: Consumption is one of the most important activities of the todays elder-

ly. The paper is aimed at indicating the most common obstacles to realization the 

activity in contemporary Poland. The following elements are analyzed: product de-

sign to meet the elderly’ needs, pricing, access to product information, being ac-

quainted with consumer protection law, senior’s attitudes towards reclaim, adver-

tisement, and contractors, spatial access to products. 

Additionally, extent and structure of the consumption expenditure of the Polish el-

derly, 1998-2009, is analyzed. 

Key-words: the elderly, consumption, consumer protection, market behaviors 
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Ludzie starzy jako ofiary przemocy  
 

 

Słowa kluczowe: ludzie starzy, rodzina, przemoc, wycofywanie się, zapobieganie 

 

 

1. Wprowadzenie 
 

Znamienne wydają się słowa P. Sztompki (2009: 44) na temat czasów współcze-

snych, które charakteryzują się niezwykłym przyśpieszeniem, zintensyfikowaniem 

się i rozszerzeniem zmian społecznych w skali jednego pokolenia. Jego zdaniem nie 

tylko rodzimy się, ale także umieramy w zupełnie innych światach.  

W warunkach współczesnych demokracji coraz częściej spotyka się opinie, że 

największymi zagrożeniami dla społecznej spójności jest dyskryminacja ze względu 

na płeć, rasę i wiek (Szukalski 2009: 59). Jeśli chodzi o osoby starsze, to mają one 

szczególne problemy z odnalezieniem się w tym nowym świecie. Nie nadążając za 

współczesnymi zmianami społecznymi i nie radząc sobie z wieloma problemami 

życiowymi, są narażone na wykluczenie z wielu obszarów życia społecznego. Te 

różnorodne przejawy ageizmu indywidualnego i instytucjonalnego mogą prowadzić 

do nadużyć i zaniedbań wobec osób starszych (Halicki: 1997; Szatur-Jaworska: 

2005; Szukalski: 2009). 

Niniejsza praca dotyczy osób starszych jako ofiar przemocy w przestrzeni życia 

codziennego. Chodzi o pokazanie niepomyślnej przestrzeni życia osób starszych,  

a konkretnie przejawianej wobec nich przemocy. Sytuacja przemocy wymusza na 

osobach starszych wycofanie się nie tylko z przestrzeni społecznej, ale często także 

z życia rodzinnego. Jakie przedsięwziąć kroki, aby krzywdzeni starsi ludzie mieli 

odwagę upominać się o swoje prawa i doprowadzić do ich egzekwowania? Co nale-

żałoby zrobić, aby w tym obszarze życia codziennego wpłynąć na aktywność osób 

starszych – ofiar przemocy? Jakie rekomendacje należałoby zaproponować, aby 

poprawić sytuację życiową ofiar przemocy? Tym problemom poświęcony jest ni-

niejszy artykuł. 
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1.1. Przemoc – wyjaśnienia terminologiczne 
 

W literaturze polskiej przemoc, to najogólniej narzucenie komuś swojej woli lub 

wymuszenie czegoś na kimś. Najczęściej chodzi o wymuszanie określonych zacho-

wań lub postaw (Dubisz: 2003). Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy  

w Rodzinie Niebieska Linia mówi o przemocy w rodzinie i traktuje ją jako zamie-

rzone i wykorzystujące przewagę sił działanie przeciw członkowi rodziny, narusza-

jące prawa i dobra osobiste, powodujące cierpienie i szkody. Przemoc w rodzinie 

charakteryzuje się tym, że:  

 jest intencjonalna, a to oznacza, że jest zamierzonym działaniem człowieka, któ-

re ma na celu kontrolowanie i podporządkowanie ofiary 

 siły są nierównomierne, tj. jedna ze stron ma przewagę nad drugą. Ofiara jest 

słabsza, a sprawca silniejszy 

 narusza prawa i dobra osobiste – sprawca wykorzystuje przewagę siły, narusza 

podstawowe prawa ofiary (np. prawo do nietykalności fizycznej, godności, szacun-

ku, itd.) 

  powoduje cierpienie i ból – sprawca naraża zdrowie i życie ofiary na poważne 

szkody. Doświadczanie bólu i cierpienia sprawia, że ofiara ma mniejszą zdolność do 

samoobrony (Ogólnopolskie…: 2009). 

W literaturze gerontologicznej (McDonald 1996) przemoc rozumiana jest jako 

złe traktowanie ludzi starych, które przejawia się pod postacią nadużyć i zaniedbań 

(pod pojęciem ludzie starzy rozumie się zazwyczaj osoby po 65. roku życia). 

Przemoc wobec ludzi starszych może przejawiać się jako akt popełniony lub też 

jako zaniechanie działania. W skrajnej formie przemoc wobec osób starszych wy-

stępuje pod postacią zachowań agresywnych, szkodliwych dla zdrowia (np. okale-

czeniach), a nawet bezpośrednio przyczyniających się do śmierci. Przemoc wobec 

ludzi starych jest zróżnicowana, przybiera różną postać i przejawia się na różne 

sposoby (tab. 1).  

 
Tabela 1 

 
Przemoc wobec ludzi starych 

 

Rodzaj przemocy Przejawy Skutki 

przemoc fizyczna: celowe użycie 

siły fizycznej, której następstwem 

jest uszkodzenie ciała, ból albo 

osłabienie (nadwyrężenie) 

uderzanie, policzkowanie, gryzienie, 

popychanie, obezwładnianie, kopa-

nie, duszenie, bicie pięścią, rzucanie 

w kogoś przedmiotami 

potłuczenia, złamania, 

zwichnięcia, rany cięte, 

wyrwane włosy, strach, 

niepokój, depresja 

przemoc psychiczna:  

używanie groźby, upokarzania, 

znęcanie się, przeklinanie i inne 

werbalne zachowania i/albo inne 

obwinianie, przeklinanie, zastrasza-

nie, grożenie z użyciem siły, izolowa-

nie, traktowanie osoby starszej jak 

dziecko, agresja słowna, wyzwiska 

strach, depresja, zaże-

nowanie, bezsenność, 

utrata apetytu 
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formy psychicznego okrucieństwa, 

których rezultatem jest strapienie 

fizyczne i psychiczne 

przemoc finansowa: nielegalne i 

nieodpowiednie użycie funduszy, 

własności lub innych zasobów 

osoby starszej 

sprzeniewierzenie pieniędzy, rzeczy 

wartościowych albo własności, kra-

dzież, odmawianie osobie starszej 

prawa dostępu do własnych funduszy 

utrata pieniędzy, nie-

możność opłacenia 

rachunków, pogorsze-

nie stanu zdrowia  

i standardu życia, brak 

poczucia bezpieczeń-

stwa 

przemoc seksualna: bezpośred-

nie lub pośrednie mieszanie się do 

aktywności seksualnej bez zgody 

odnośnej osoby 

patrzenie, obnażanie, fotografowanie, 

gwałt, wymuszanie stosunków seksu-

alnych, sugestywne rozmowy, doty-

kanie  

dyskomfort fizyczny  

i psychiczny, wyrzuty 

sumienia 

przemoc symboliczna: wymu-

szanie na ludziach starych zacho-

wania, które jest wygodne grupom 

dominującym 

dyskredytacja własnego dorobku 

kulturowego, wymuszanie noszenia 

odpowiedniego stroju i posługiwania 

się odpowiednim językiem 

naruszanie praw, osa-

motnienie, izolowanie 

się 

zaniedbania: powtarzająca się 

deprywacja (powtarzające się 

pogarszanie) opieki, pomocy, 

która jest potrzebna człowiekowi 

staremu w ważnych czynnościach 

dnia codziennego 

zaniechanie dostarczania jedzenia, 

schronienia, odzieży, opieki medycz-

nej, opieki osobistej, kontaktów 

społecznych, nieprawidłowe używa-

nie medykamentów albo używanie 

nadmiaru medykamentów 

niedożywienie, odleży-

ny, nie leczone pro-

blemy medyczne, 

depresja 

 

opuszczenie strata zranienie, cierpienie 

 

Źródło: (Halicka, Halicki 2010: 26-27) 

 
 
1.2. Prawne aspekty przemocy wobec osób starszych 
 

Najważniejszym aktem prawa wewnętrznego w Polsce jest Konstytucja RP z ro-

ku 1997, a także regulacje zawarte w prawie karnym. Jednak „(…) nigdzie w przepi-

sach kodeksu karnego ludzie starzy nie stanowią wyodrębnionego przedmiotu 

ochrony karnoprawnej. „Ukrywają” się (…) pod określeniami: osoba najbliższa 

(przy znęcaniu się), bezradna (przy wykorzystywaniu seksualnym), osoba pozosta-

jąca pod opieką lub w stosunku zależności (przy znęcaniu) (Laskowska 2009: 55). 

Zdaniem K. Laskowskiej (2009), ważną z punktu widzenia analizowanej w niniej-

szym opracowaniu tematyki umowę międzynarodową stanowiła Konwencja  

o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, zwana inaczej Europejską 

Konwencją Praw Człowieka (Rzym 1950). Zawierała takie dezyderaty jak m.in. 

prawo do życia, zakaz tortur, prawo do wolności i bezpieczeństwa, zakaz dyskrymi-

nacji. Dokument ten stał się podstawą powołania Europejskiego Trybunału Praw 
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Człowieka – instytucji, do której skargi mogą wnosić także osoby prywatne. W 1965 

roku sprecyzowano Europejską Kartę Społeczną. Do roku 1992 nie zawierała ona 

szczególnych rozwiązań odnośnie do ludzi starych. Dopiero w Protokole Dodatko-

wym w roku 1992 zapisano prawo do ochrony socjalnej osób w wieku podeszłym. 

Innym aktem, o którym pisze K. Laskowska (2009), był Europejski Kodeks Za-

bezpieczenia Społecznego (z 1964 r.), znowelizowany w 1990 roku. Zawierał głów-

nie gwarancje w zakresie opieki lekarskiej, świadczeń chorobowych, bezrobocia, 

świadczeń emerytalnych.  

W sposób zdecydowany – do problemów osób starszych – ustosunkowały się 

dwa akty prawa polskiego: 

1. Konstytucja RP z 1997 roku (Dz. U. Nr 78, poz. 483), dotycząca m.in.: 

- ochrony wolności 

- równości wobec prawa i zakaz dyskryminacji 

- prawo do zabezpieczenia społecznego w związku z wiekiem emerytalnym 

2. Kodeks karny z 1997 roku (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.). 

Należy w tym miejscu podkreślić, że różne dyscypliny nauki różnie definiują za-

chowania, które naruszają dobra ludzi starych. Mowa tu o nadużyciach, zaniedba-

niach. Prawo karne określa je wprost przestępstwami, czyli „czynami zabronionymi 

przez prawo, zawinionymi przez sprawcę, zagrożonymi karą, czynami o dużej szko-

dliwości społecznej” (Laskowska 2009: 50). 

Jednym z najważniejszych aktów prawnych, regulujących kwestię przemocy, jest 

art. 207 kodeksu karnego, który stanowi m.in., że kto znęca się fizycznie lub psy-

chicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą, z którą pozostaje w stałym lub 

przemijającym stosunku zależności od sprawcy, albo nad małoletnim lub osobą 

nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny, podlega karze pozba-

wienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat (Polski Serwer Prawa 2009).  

Większość ustaw, dokumentów obowiązujących w Polsce, uwzględnia co naj-

mniej następujące typy złego traktowania ludzi dorosłych: akty fizyczne powodują-

ce ból czy zranienia (skaleczenie), zadawanie cierpienia emocjonalnego, czy psy-

chicznej krzywdy, przemoc seksualna, napaść seksualna, wyzyskiwanie finansowe, 

zaniedbywanie.  

W ostatnich latach ważnym w Polsce wydarzeniem dotyczącym problemu prze-

mocy wobec osób starszych było przyjęcie przez Sejm 29 lipca 2005 roku ustawy  

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, która to ustawa w roku 2010 została zno-

welizowana z korzyścią dla ofiar przemocy. 

Innym ważnym wydarzeniem było Zarządzenie Komendanta Głównego Policji  

z dnia 18 lutego 2008 roku, dotyczące przemocy także wobec osób starszych w ra-

mach procedury policyjnej „Niebieskie Karty”. Zasadniczym celem procedury in-

terwencji Policji wobec przemocy domowej w ramach Niebieskiej Karty jest: 

- zapewnienie rodzinie z problemem przemocy dostępu do informacji o przysługu-

jących jej prawach i obowiązkach wynikających z przepisów prawa oraz o instytu-

cjach i organizacjach społecznych zobowiązanych do udzielenia wsparcia i pomocy, 
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- zapewnienie interdyscyplinarnej reakcji wobec przemocy w rodzinie poprzez 

wdrożenie współpracy z instytucjami i organizacjami społecznymi zobowiązanymi 

do udzielania wsparcia i pomocy ofiarom przemocy w rodzinie. 

- zgromadzenie materiałów, które mogą być wykorzystane jako dowody w spra-

wie, w przypadku wszczęcia postępowania przygotowawczego. 

Jak widać, obecnie w większym stopniu dysponujemy instrumentami, które od-

noszą się do osób starszych, ale czy biorą one w ochronę osoby starsze? Czy są re-

spektowane prawa osób starszych? W tym względzie istnieje pilna potrzeba rozwoju 

obiektywnych, ujednoliconych definicji badawczych, które powinny być logicznie 

powiązane z koncepcjami zawartymi w ustawach, by w ten sposób służyć mogły 

zarówno twórcom polityki, jak i praktykom. Z analizy stanu badań na temat prze-

mocy wobec osób starszych w Polsce – jak zobaczymy to dalej – wynika, że na tym 

polu jest jeszcze wiele do zrobienia. 

 

 

 

2. Przegląd badań nad przemocą wobec ludzi starych  
 

 

2.1. Przemoc w rodzinie 
 

W literaturze światowej spotkać można wiele opracowań dotyczących przemocy 

wobec osób starszych. Waga tego doprowadziła do powstania w Stanach Zjedno-

czonych National Commitee for the Prevention of Elder Abuse. Z inicjatywy tej 

organizacji w 1988 roku zaczęto wydawać kwartalnik Journal of Elder Abuse and 

Neglect. W latach 1990. zjawiskiem przemocy wobec osób starszych zajęła się 

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), która w wydanym w 2002 roku raporcie na 

temat przemocy i zdrowia (World report on violence and health) rozdział 5 poświę-

ciła nadużyciom wobec osób starszych (Chapter 5: Abuse of the elderly). Stało się to 

okazją do wszczęcia przez WHO światowej kampanii prewencji wobec przemocy,  

w tym przemocy wobec osób starszych. Jak szacuje Światowa Organizacja Zdrowia, 

zjawisko przemocy w pięciu krajach rozwiniętych (Kanada, Finlandia, Holandia, 

Wielka Brytania, USA) dotyczy 4–6% populacji (pod uwagę brano nadużycia fi-

zyczne, psychiczne i finansowe oraz zaniedbania). Ostatnie badania w Korei ukazują 

wielkość 6,3%, podczas gdy doniesienia z Izraela wskazują na około 18,4%, z prze-

wagą nadużyć obejmujących zaniedbanie (Krug i in. 2002). Z kolei w Czechach 

mówi się o ponad 20% ofiar różnych form przemocy wśród osób w wieku 60 i wię-

cej lat (Stopping … 2006).  

W marcu 2008 roku w Brukseli odbyła się konferencja na temat Protecting the 

Dignity of Older Persons. The Prevention of Elder Abuse and Neglect, zorgani-

zowana przez Komisję Europejską. W konferencji udział wzięli wysocy rangą 

urzędnicy państwowi z wielu krajów Europy i świata, przedstawiciele nauki, przed-

stawiciele różnych organizacji zaangażowani w działalność praktyczną, a także lu-
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dzie starzy, których problem nadużyć i zaniedbań dotyka. Z zaprezentowanych pod-

czas konferencji referatów wynikało, że trudno jest oszacować rozmiary zjawiska 

przemocy na świecie ze względu na małe – jak dotąd – rozpoznanie problemu. Zna-

ne najczęściej dane szacunkowe, trudno jest porównywać, a jeszcze trudniej uogól-

niać. A. Lowenstein z Uniwersytetu w Hajfie, prezentując dane na temat przemocy, 

stwierdziła, że mamy wiedzę na temat zaledwie 16% problemu, co jest jedynie 

„wierzchołkiem góry lodowej”, góry której najważniejsze 84% jest nam nieznane. 

Przed laty A. Lowenstein (1995: 81) napisała: „W Stanach Zjednoczonych i nie-

których krajach europejskich dekada lat osiemdziesiątych poświęcona była naduży-

ciom wobec osób starszych. W Izraelu […] nadużycia wobec osób starszych jako 

zjawisko społeczne i problem społeczny zaczęły się dopiero pojawiać”. W niespełna 

dziesięć lat po napisaniu tych słów przeprowadzono w Izraelu badania na temat 

nadużyć i zaniedbań wobec osób starszych. Wynika z nich, że 18,4% mieszkańców 

Izraela doświadczyło przemocy. Wśród Żydów odsetek ten wyniósł 18,3%, nato-

miast wśród zamieszkujących w Izraelu Arabów 19,6% (Eiskowits, Winterstein, 

Lowenstein 2004).  

W Polsce badania dotyczące przemocy wobec ludzi starych nie rozwijają się ani 

tak szybko, ani też nie są tak nagłośnione jak badania nad innymi formami przemo-

cy interpersonalnej. Jest to spowodowane m. in. trudnościami finansowymi (brak 

funduszy na badania), niewielką liczbą badaczy, którzy to zagadnienie podejmują, 

słabą podbudową teoretyczną i metodologiczną nieścisłością. Nieliczne wprawdzie, 

istniejące wyniki badań empirycznych dostarczają jednak wstępnego rozpoznania 

problemu przemocy wobec ludzi starych jako zagadnienia niezmiernie złożonego. 

Zjawisko przemocy wobec osób starszych pojawiało się w Polsce rzadko i za-

zwyczaj przy okazji omawiania innych problemów, jak np. konflikty międzygenera-

cyjne (Piotrowski 1973, Synak 1976). Problem ten jest tym trudniejszy do oszaco-

wania, że 34% ankietowanych osób w sprawie przemocy domowej jest zdania, że 

nikt nie ma prawa wtrącać się do prywatnych spraw rodziny (CBOS 2002). Osoby  

w starszym wieku są bardziej skłonne ukrywać istnienie przemocy w rodzinie niż 

osoby młode i w średnim wieku.  

Pierwsze systematyczne badania empiryczne na temat ludzi starych jako przed-

miotu i podmiotu patologii społecznej zostały przeprowadzone na przełomie lat 

1980. i 1990. wśród trzech kohort wieku starszego w Białymstoku. Wyniki badań 

potwierdzały istnienie poczucia zagrożenia, a także nadużyć i zaniedbań w stosunku 

do ludzi starych. Ponad 20% mężczyzn 70-letnich skarżyło się na brak opieki,  

a 13% miało poczucie izolowania od spraw rodziny. U kobiet dominowały zanie-

dbania opiekuńcze (od 13% do 19%, zależnie od grupy wieku). Wysoki był także 

odsetek kobiet, które odczuwały zaniedbania w sferze psychicznej, a więc nie oka-

zywanie uczuć (od 5% wśród sześćdziesięciolatków do 14% w grupie 80-latków). 

Osoby starsze mieszkające z rodziną były także przedmiotem nadużyć materialnych. 

Częstotliwość tego rodzaju nadużyć nie przekraczała 12% w poszczególnych gru-

pach wieku, z wyjątkiem kohorty 80-letnich kobiet, gdzie odsetek ten wynosił aż  

w 19% (Halicka 1992, 1995, 1996, 1997). 
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W ostatnich dziesięciu latach wzrosło zainteresowanie przemocą wobec osób 

starszych w Polsce. Świadczą o tym kolejne publikacje oparte na badaniach empi-

rycznych realizowanych w ramach różnych projektów i przez różnych specjalistów, 

także z obszaru ochrony zdrowia (Orzechowska 2000, Pędich 2002, Twardowska-

Rajewska, Rajewska-de Mezer 2005, Rudnicka-Drożak, Latalski 2006a, Rudnicka-

Drożak, Latalski 2006b, Sygit, Ossowski 2008,Tobiasz-Adamczyk 2009, Halicka, 

Halicki 2010). 

M. Halicka wraz z zespołem przeprowadziła w latach 2006–2009, w ramach pro-

jektu finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego badania 

empiryczne, dotyczące przemocy wobec osób starszych w zróżnicowanych środowi-

skowo, a także etnicznie i kulturowo obszarach wiejskich i miejskich w wojewódz-

twie podlaskim. Badania były realizowane w trzech etapach. W I etapie badano 

opinię 560 osób, tj. studentów, policjantów dzielnicowych, pracowników socjalnych 

i pielęgniarek, dotyczącą postrzegania przemocy. Drugi etap stanowiły badania śro-

dowiskowe wśród wybranych drogą losową 619 osób w wieku 60 i więcej lat, 

mieszkających w środowiskach miejskich (trzy dzielnice mieszkaniowe w Białym-

stoku) i wiejskich (trzy gminy: Krynki, Kleszczele i Zbójna) w województwie pod-

laskim. W gminach wiejskich badania przeprowadzono wśród 314 mieszkańców, 

natomiast w środowisku miejskim Białegostoku badania zrealizowano wśród 305 

mieszkańców. Badania były prowadzone w oparciu o kwestionariusz ankiety i test 

zdań niedokończonych. Trzeci etap badań to studium przypadku, opisujące w spo-

sób pogłębiony nadużycia i zaniedbania wobec osób starszych. Wywiadem pogłę-

bionym objętych zostało 47 osób – deklarujących bycie ofiarą przemocy. 

Jak wynika z przeprowadzonych przez nas badań, realizowanych we współpracy 

z Komendą Wojewódzką Policji w Białymstoku oraz Ośrodkiem Interwencji Kryzy-

sowej w Białymstoku, przemoc wobec osób starszych nasila się i przybiera coraz 

bardziej brutalną postać. Zaprezentowane niżej dane stanowią zaledwie cząstkę 

opracowanych przez nas wyników badań, które w całości zostały opublikowane 

(Halicka, Halicki 2010). Te wstępne analizy pokazują jednak istnienie przemocy na 

Podlasiu. 

Badane osoby starsze najczęściej wskazywały na kłótnie rodzinne, które miały 

miejsce w ich rodzinach (12,8%). Kolejne trudne sytuacje w życiu seniorów zwią-

zane były z kierowaniem pod ich adresem wyzwisk i znieważaniem ich (9,5%). 

Zwraca także uwagę, iż popychanych i szturchanych było 3,1% seniorów, a bitych 

dalsze 3,1%. Niespełna 3% było wyganianych z mieszkania, a zastraszanych 2,4%. 

W przypadku 1,1% badanych osób starszych ograniczana była wolność – zob. tab. 2. 

Najczęściej przejawy przemocy psychicznej i fizycznej wobec osób starszych 

występowały w środowiskach jednolitych etnicznie i kulturowo. Największym pro-

blemem w badanych rodzinach ludzi starych w województwie podlaskim były kłót-

nie, które miały związek z wykształceniem, wspólnotą mieszkaniową, relacjami ro-

dzinnymi, wsparciem finansowym oraz problemami alkoholowymi. Osobami bar-

dziej narażonymi na opisywaną formę agresji byli respondenci gorzej wykształceni. 

To oni stanowili największy odsetek doznających przemocy ze strony najbliższych. 
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Tabela 2 

 

Nadużycia ze strony członków rodziny 

 

Przejawy zachowań agresywnych 
Zdarzało się Nie zdarzało się Razem 

n % n % n % 

znieważanie lub wyzwiska 59 9,5 560 90,5 619 100,0 

zastraszanie osoby starszej 15 2,4 604 97,6 619 100,0 

kłótnie 79 12,8 540 87,2 619 100,0 

popychanie, szturchanie 19 3,1 600 96,9 619 100,0 

wyganianie z mieszkania 16 2,6 603 97,4 619 100,0 

ograniczanie wolności (np. poruszania się 

po mieszkaniu, zamykanie w pokoju) 
7 1,1 612 98,9 619 100,0 

bicie, inne rękoczyny 19 3,1 600 96,9 619 100,0 

 

Źródło: (Halicka, Halicki 2010: 172) 

 

 

Przemoc wobec osób starszych – jak widzieliśmy – może przybierać różne for-

my. Z analizy dokumentów Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Białymstoku wyni-

ka, że najczęściej przejawiana jest przemoc psychiczna i fizyczna (tab. 3). W zależ-

ności od okresu obserwacji dane te różnie się kształtują. W latach 1998-2009 odno-

towano łącznie 48 przypadków przemocy ekonomicznej, 8 przypadków przemocy 

seksualnej, 173 przypadki przemocy fizycznej i aż 239 przypadków przemocy psy-

chicznej. 

Od roku 2000 najczęściej zgłaszaną formą przemocy była przemoc psychiczna. 

W latach 1999-2005 i w roku 2008 nie odnotowano przypadków przemocy seksual-

nej wobec osób w wieku 60 i więcej lat. Różnice te należy przede wszystkim tłuma-

czyć niekompletnymi informacjami zawartymi w dokumentacji podopiecznych. 

W realizacji projektu uczestniczył także Wydział Prewencji Komendy Woje-

wódzkiej Policji w Białymstoku. Jako bardzo interesujące i cenne okazały się mate-

riały stamtąd pochodzące, a dotyczące zarejestrowanych przypadków przemocy 

wobec osób starszych i/lub z udziałem osób starszych, które miały miejsce na tere-

nie województwa podlaskiego. Na podstawie centralnego rejestru osób poszkodo-

wanych przeprowadzono analizę ofiar przestępstw z uwzględnieniem regionu podla-

skiego, wieku oraz rodzaju przestępstwa. Niżej prezentowani są jedynie sprawcy 

przemocy 
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Tabela 3 

Rodzaj przemocy 

 

Wyszczególnienie Psychiczna Fizyczna Ekonomiczna Seksualna Zaniedbanie 

1998 

(13)* 

N 6 9 3 3 3 

% 46,2 69,2 23,1 23,1 23,1 

1999 (12) 
N 7 10 2 - 4 

% 58,4 83,3 16,7 - 33,4 

2000 (14) 
N 14 7 4 - 2 

% 100,0 50,0 28,6 - 14,3 

2001 (8) 
N 8 3 - - - 

% 100,0 37,5 - - - 

2002 (12) 
N 12 10 5 - 6 

% 100,0 83,3 41,7 - 50,0 

2003 (18) 
N 15 11 6 - 1 

% 83,3 61,1 33,3 - 5,6 

2004 (10) 
N 10 8 3 - 1 

% 100,0 80,0 30,0 - 10,0 

2005 (15) 
N 14 9 2 - 2 

% 93,3 60,0 13,3 - 13,3 

2006 (34) 
N 34 28 2 1 3 

% 100,0 82,4 5,9 2,9 8,8 

2007 (48) 
N 48 28 7 3 - 

% 100,0 58,3 14,6 6,3 - 

2008 (56) 
N 54 35 12 - 10 

% 96,4 62,5 21,4 - 17,9 

2009 (18) 
N 17 15 2 1 2 

% 94,4 83,3 11,1 5,6 11,1 

Ogółem 

(258) 

N 239 173 48 8 34 

% 92,6 67,1 18,6 3,1 13,2 

* w nawiasach przedstawiono liczbę ofiar przemocy ≥ 60 roku życia.  

 

Źródło: (Halicka, Halicki 2010: 267-268) 

 

 

W okresie od 01 stycznia 2006 roku do 30 czerwca 2009 roku na terenie woje-

wództwa podlaskiego zgłoszono ogółem 398 przypadków znęcania się nad człon-

kami rodziny, których ofiarami (a w niektórych przypadkach także sprawcami) były 

osoby w wieku 60 i więcej lat. Najczęściej sprawcą przemocy był mąż. W kilku 

przypadkach odnotowano także żonę, jako sprawcę przemocy. Na drugim miejscu 

był syn, który najczęściej był sprawcą przemocy wobec matki (w 102 przypadkach), 

nad obojgiem rodziców (w 45 przypadkach) oraz nad ojcem (od 5 w 2006 roku do 
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12 przypadków w 2008 roku). W 10 przypadkach sprawcami byli: córka nad matką 

oraz wnuk nad babcią/dziadkami. Zwraca uwagę fakt, że osoby starsze także były 

sprawcami przemocy. Taka sytuacja miała miejsce w 26 przypadkach – tab. 4. 

 

Tabela 4 

 

Sprawcy przemocy wobec osób starszych (w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 30 czerwca 2009 r. 
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2006 103 37/1 18 22/5 2/0 4/4 1 5 4 

2007 91 20/2 8 23/10 3/0 0/2 1 6 9 

2008 133 41/4 17 31/12 4/1 3/2 6 4 8 

2009  71 26/1 2 26/5 1/0 1/1 2 1 5 

Razem 398 124/8 45 102/32 10/1 8/9 10 16 26 

 

Źródło: (Halicka, Halicki 2010: 278) 

 

 

 

2.2. Przemoc w instytucjach opiekuńczych 
 

Do przemocy wobec osób starszych może dojść zarówno w środowisku domo-

wym (rodzinie), jak i w środowisku społecznym. Na szczególną uwagę zasługuje 

także instytucjonalne środowisko życiowe osób starszych, którym jest/są placów-

ka/placówki opiekuńcze (np. dom pomocy społecznej, zakład pielęgnacyjno-

opiekuńczy, szpital), a w których istnieje zagrożenie przemocą ze strony personelu. 

Dowiedziono, że sprawcami przemocy wobec osób starszych mogą być zarówno 

członkowie rodziny, jak też inne osoby, np. opiekunowie (Kosberg, Garcia 1995). 

Okazuje się, że osoby starsze są grupą wysokiego ryzyka, jeśli chodzi o nadużycia  

w instytucjach takich jak: szpitale, domy opieki, placówki opieki długoterminowej. 

W badaniach przeprowadzonych w USA 36% personelu z domów opieki donosi, 

że miało do czynienia co najmniej z jednym przypadkiem nadużycia wobec seniora 

w ostatnim roku, 10% popełniło akt nadużycia wobec osoby starszej, a 40% mówiło, 

że psychicznie znęcali się nad osobami starszymi (World... 2002). Działania odbie-

rane jako nadużycia w instytucji dla osób starszych dotyczą fizycznych ograniczeń 

pacjentów, pozbawianie ich godności oraz wyboru w sprawach codziennych, a także 

otaczanie niedostateczną opieką (np. dopuszczenie do powstawania ran i odleżyn). 

Jeśli chodzi o przemoc instytucjonalną w Polsce, to należy stwierdzić, że jest to 

problem bardzo mało rozpoznany. 
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B. Tobiasz-Adamczyk (2009) z zespołem przeprowadziła w latach 2007-2009 

badania dotyczące postrzegania przemocy wobec osób starszych z perspektywy do-

świadczeń pracowników medycznych i socjalnych. Zaprezentowane wyniki pokazu-

ją dużą dysproporcję u badanych profesjonalistów, jeśli chodzi o postrzeganie pro-

blemu przemocy wobec osób starszych a jego faktycznym występowaniem. Zjawi-

sko instytucjonalnej przemocy wobec osób starszych winno być dalej diagnozowa-

ne. 

Do dalszego rozpoznania problemu przemocy instytucjonalnej w Polsce przy-

czynią się zapewne przeprowadzone przez pracowników Zakładu Socjologii Eduka-

cji oraz Zakładu Andragogiki i Gerontologii Uniwersytetu w Białymstoku badania 

na temat przemocy intymnej wobec kobiet w starszym wieku ze strony mę-

ża/partnera. Badaniami objęci byli zarówno opiekunowie, jak i ofiary przemocy 

instytucjonalnej. Celem realizowanego projektu było lepsze zapobieganie i bardziej 

efektywna walka z intymną przemocą partnerską stosowaną wobec kobiet w star-

szym wieku. Badania były prowadzone w instytucjach na terenie całego kraju  

w ramach europejskiego projektu DAPHNE III. Projekt realizowany był w latach 

2009-2010, we współpracy z 5 innymi placówkami naukowymi z Anglii, Austrii, 

Niemiec, Portugali i Węgier. Raport z tych badań opublikowany został w 2010 roku 

w wersji elektronicznej (Halicka, Halicki, Kramkowska: 2010 www.ipvow.org). 

W Polsce tego rodzaju opracowania są nadal nieliczne. Częściej dziennikarze 

demaskują i nagłaśniają w prasie i mediach takie sytuacje (np. DPS w Radości). 

Jak dotąd – nie opracowano stosownych przepisów prawnych, które by skutecz-

nie zapobiegały zaniedbaniom i nadużyciom w placówkach opiekuńczych. Jedynym 

instrumentem w gestii wojewody są nałożone przez niego kary finansowe (min. 10 

tys. zł.) za niedociągnięcia w standardach w zakresie opieki. Trwają aktualnie prace 

nad zmianą przepisów powstawania i funkcjonowania placówek opiekuńczych –  

w szczególności prywatnych domów opieki. 

 

 

 

2.3. Czynniki mające związek z przemocą 
 

Przyczyn nadużyć lub/i zaniedbań wobec osób starszych należy upatrywać za-

równo w środowisku rodzinnym osoby starszej, jak i poza nim. Przemoc wobec 

osób starych w rozumieniu nie tylko użycia siły, ale także pod postacią zaniedbań, 

jest rezultatem wzajemnego oddziaływania wielu innych czynników, m.in. stresu 

związanego z brakiem posiadania pracy i środków do życia, co może prowadzić do 

nadużywania alkoholu i stosowania przemocy, z braku posiadania własnego miesz-

kania, co zmusza do wspólnego zamieszkiwania z innymi i wyzwala konflikty,  

w wyniku których dochodzi do nadużyć i zaniedbań. Ważna jest również postawa 

opiekuna i odbiorcy pomocy oraz wzajemne między nimi relacje, np. agresja, wy-

muszenie, frustracja opiekuna powodowana długotrwałą opieką, niewłaściwe za-

chowania ze strony sprawcy opieki, czy też częste stany depresyjne ofiary przemo-

http://www.ipvow.org/
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cy, to wszystko stanowi przeszkodę w ułożeniu prawidłowych relacji między nimi. 

Sytuację tę utrudnia fakt, że osoba starsza może występować w roli nie tylko ofiary, 

ale i sprawcy przemocy. 

Podkreślić także należy, iż do przemocy wobec ludzi starych i z udziałem ludzi 

starych dochodzi stosunkowo często w środowiskach dysfunkcjonalnych. W opinii 

pracowników socjalnych badanych dzielnic w Białymstoku ofiarami przemocy są 

osoby, które korzystają ze świadczeń pomocy społecznej w związku z bezdomno-

ścią, bezrobociem, alkoholizmem, ubóstwem, czy też chorobą psychiczną. Szcze-

gólną grupę ryzyka, narażoną na akty przemocy, stanowią bezdomni, którzy niefor-

malnie zamieszkują na terenie dzielnicy, którzy osiągnęli już wiek emerytalny  

i z dotychczasowego trybu życia nie chcą zrezygnować, a często nadużywają alko-

holu i odrzucają pomoc proponowaną przez pracowników socjalnych. Stanowią oni 

ryzyko zagrożenia przemocą nie tylko jako przedmiot, ale także jako podmiot prze-

mocy. 

W środowiskach wiejskich do nadużyć fizycznych wobec osób starszych docho-

dzi z innych jeszcze powodów. Rodzice w zamian za przekazanie gospodarstwa 

rolnego potomstwu oczekują od niego zabezpieczenia na starość. Sytuacja ta rodzi 

konflikty, a w konsekwencji może prowadzić do przemocy. Jeszcze innym zjawi-

skiem typowym dla środowisk wiejskich są spory sąsiedzkie w związku z regulacją 

własności gruntów. W trakcie takich konfliktów dochodzi do wzajemnego zniewa-

żania, gróźb, bójek. Należy także zauważyć, iż łagodne objawy przemocy – w po-

staci nietolerancji i dyskryminacji – obecne są nie tylko w tej części społeczeństwa, 

gdzie mamy do czynienia z patologią, ale także tam, gdzie patologii brak. Należy 

przypuszczać, że czynników ryzyka przemocy wobec osób starszych jest znacznie 

więcej i należy mieć nadzieję, że sukcesywnie będą one rozpoznawane. 

Podsumowując, pragnę podkreślić, iż bardzo trudno jest ocenić zakres ochrony 

prawnej ludzi starych w Polsce, ponieważ ochrona ta – jak dotąd – bardzo rzadko 

odnosi się wprost do osób starszych. Wobec tej kategorii wiekowej normy prawne 

są nieprzejrzyste, co może rodzić trudności interpretacyjne przy nabywaniu przez 

nich różnych uprawnień (Laskowska 2009). Z drugiej strony, w grupie praw socjal-

nych istnieją obszary, w których ludzie starzy doznają ograniczania swoich praw. 

Przejawem może być dyskryminacja rozumiana jako odmienne i gorsze traktowanie 

ludzi starych ze względu na zaawansowany wiek (Szatur-Jaworska i in. 1996). 

Jak widać, problem przemocy w środowisku życiowym osoby starszej to pro-

blem bardzo złożony, któremu trudno będzie sprostać „od zaraz”. Potrzebne są tu 

działania interdyscyplinarne i długofalowe. 

 

 

 

3. Jak zapobiegać przemocy wobec ludzi starych? 
 

Przemoc wobec osób starszych stanowi barierę dla ich aktywności. Osoby do-

tknięte przemocą (a w szczególności kobiety) godzą się na ogół ze swoim losem 
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przyjmując postawę wycofania. Jak pokazały badania nad przemocą intymną wobec 

kobiet w starszym wieku ze strony męża/partnera, bezradność ofiar przemocy wyni-

kająca z braku wsparcia i pomocy bywa zatrważająca. Tylko nieliczne z nich po-

dejmują działania na rzecz zmiany swojej sytuacji. Są to jednak często działania 

połowiczne, gdyż w Polsce – jak dotąd – prawo nie chroniło w pełni ofiar przemocy. 

Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie stwarza nadzieję na 

poprawę losu osób starszych dotkniętych przemocą. Zgodnie z ustawą sprawca 

przemocy będzie zmuszony opuścić zajmowane wespół z ofiarą mieszkanie. Chodzi 

jednak o skuteczne egzekwowanie tego zapisu. Dotychczasowe praktyki pokazują, 

że jest jednak inaczej. W sytuacji doświadczanych nadużyć, zaniedbań, osoby te 

rzadko podejmują działania aktywizujące. Potrzebują zainteresowania i wsparcia, 

nie tylko w obszarze działań edukacyjnych, ale także prewencyjnych. 

Do przestrzeni życia codziennego – także przestrzeni życia osób starszych –

ustosunkował się P. Sztompka. „(…) to, o czym rzadko wspominają politycy, to 

zapewnienie ludziom dobrze umeblowanej przestrzeni międzyludzkiej. Tymczasem 

w nieustannej zmienności społeczeństw przez wieki i millenia można odnaleźć jeden 

constans, zwyczajne codzienne satysfakcje płynące z więzi z innymi: z poczucia 

wspólnoty, bezpieczeństwa egzystencjalnego, zakorzenienia, zaufania, lojalności, 

solidarności i wzajemności. To tutaj w nieustannych relacjach z innymi, w prze-

strzeni międzyludzkiej toczy się nasze życie codzienne. Innego nie ma. I dlatego to 

w obszarze takich imponderabiliów kryje się zagadka lepszego życia i dobrego spo-

łeczeństwa. I tu toczyć się musi walka o lepszy ludzki świat” (Sztompka 2009: 47-

48). Czy jednak osoby starsze (a w szczególności ofiary przemocy) mają dość sił, 

aby jeszcze walczyć o lepszy ludzki świat zważywszy, że patrzą na życie z nieco 

innej już perspektywy? Czy stać ich na oddolną aktywność, samoorganizowanie się? 

W moim przekonaniu wymagają wsparcia. Oto propozycja niektórych zaleceń do 

wdrożenia. 

W obszarze działań edukacyjnych istotne jest uwrażliwianie społeczeństwa na 

złe traktowanie ludzi starych, ze szczególnym naciskiem na pracę z dziećmi i mło-

dzieżą. Ten apel adresowany jest do szkół różnych szczebli oraz organizacji spo-

łecznych. Szkolenia z zakresu gerontologii i przemocy wobec ludzi starych winny 

być skierowane nie tylko do dzieci, młodzieży i samych osób starszych, ale także do 

odpowiednich służb społecznych. Istotnym czynnikiem readaptacji i wsparcia osób 

w podeszłym wieku w sytuacji przemocy jest zapobieganie ich izolacji poprzez 

aktywizację społeczną. Ważną rolę mogą tu odegrać: koła studenckie, Uniwersytety 

Trzeciego Wieku, emerytowani policjanci, pedagodzy, pielęgniarki, pracownicy 

socjalni w ramach działań woluntarnych. Naglące jest dotarcie z działaniami eduka-

cyjnymi do osób starszych mieszkających w środowiskach wiejskich. Brak wiedzy 

na temat przemocy, mała świadomość problemu, bezradność i niemoc w rozwiąza-

niu problemu są przyczynami wielu dalszych rodzinnych dramatów na wsi. 

W obszarze działań ustawodawczych należy zadbać o ustanowienie zapisów, 

które zagwarantują wprost prawa człowieka w starszym wieku, włączenie osób star-

szych do prac przy tworzeniu prawa o przemocy wobec osób starszych w domu 
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W obszarze instytucjonalnym niezbędna jest weryfikacja kwalifikacji personelu 

pielęgnacyjno-opiekuńczego, stosowanie surowych sankcji wobec sprawcy przemo-

cy (opiekuna w instytucji, członka rodziny), współpraca z rodziną, powoływanie 

„ciał przedstawicielskich” spośród rezydentów placówek opiekuńczej i ich rodzin, 

których zadaniem będzie ocena sprawowanej opieki nad mieszkańcami domu-

instytucji. 
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Ludzie starzy jako ofiary przemocy 

 

Streszczenie: Celem pracy jest pokazanie problemu przemocy wobec ludzi starych. 

W sposób szczególny akcentowane są najnowsze wyniki badań na temat przemocy 

w stosunku do osób starszych, czynniki mające związek z przemocą, a także prawne 

aspekty sytuacji przemocowej.  
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Ważny punkt w prezentowanej pracy stanowi refleksja nad sposobami zapobiegania 

przemocy w związku z wycofywaniem się osób starszych z przestrzeni życia ro-

dzinnego i społecznego.  

 

 

The elderly as victims of violence 

 

Summary: The aim of this work is to present the problem of violence against the 

elderly. The particular focus is the latest research in this area and its results, factors 

connected with violence, and certain legal aspects of these violent situations. 

An important element of this work is a consideration of the ways of preventing vio-

lence in connection with their withdrawal from family and social life. 

Keywords: the elderly, family, violence, withdrawal, prevention 
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1.Wprowadzenie 
 

Unia Europejska podjęła inicjatywę ustanowienia roku 2012 Rokiem Aktywności 

Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej (KOM 2010, nr 462), podkreśla-

jąc tym samym konieczność większej uwagi na wielorakie konsekwencje starzenia 

się społeczeństw i przeciwdziałania im. Tradycyjnie starzenie się ludności traktowa-

ne jest jako zjawisko uciążliwe, stanowiące obciążenie dla gospodarki, stabilności 

finansów publicznych państwa. Wraz ze starzeniem się społeczeństwa rosną bowiem 

wydatki na świadczenia i usługi finansowane ze środków publicznych. Takie podej-

ście stanowi poważne zagrożenie dla ludzi starszych, prowadzi często do marginali-

zacji tej części społeczeństwa. Nie dostrzega się natomiast możliwości wykorzysta-

nia potencjału tkwiącego w ludziach starszych. Z tego też powodu koncepcja Euro-

pejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej ma 

uświadomić państwom, iż podejmowanie przez nie działań na rzecz wydłużenia 

okresu aktywności zawodowej osób starszych, aktywnego włączenia i uczestnicze-

nia w życiu społecznym oraz tworzenia warunków dla zdrowego, niezależnego  

i satysfakcjonującego życia, stanowi czynnik rozwoju. W „Europa 2020. Strategia 

na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu spo-

łecznemu” (KOM 2010) starzenie się społeczeństwa określono jako wyzwanie, ale 

także jako szansę dla trwałego wzrostu gospodarczego i społecznego poprzez wyko-

rzystanie potencjału tkwiącego w ludziach starszych. Wydłużenie aktywnego  

i zdrowego życia osób starszych i wspieranie różnego rodzaju ich aktywności po-

winno pomóc w zachowaniu niezależności tak długo, jak tylko jest to możliwe. Jak 

wskazał Jan Paweł II (1999: 11), „..nie należy traktować człowieka starego wyłącz-

nie jako tego, który potrzebuje opieki, bliskości, pomocy. On także może wnieść 
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cenny wkład w życie. Dzięki bogatemu doświadczeniu zgromadzonemu w ciągu 

wielu lat może i powinien dzielić się swoją mądrością, dawać świadectwo nadziei  

i miłości”. 

Ranga problemów wynikających z nasilającego procesu starzenia się ludności 

jest coraz większa i wymaga podejmowania kompleksowych działań w zakresie 

koordynacji różnego rodzaju inicjatyw. Niezbędne jest też stworzenia europejskiej 

przestrzeni badawczej, dotyczącej różnych aspektów starości. Zarówno skala zjawi-

ska, jak i zmieniające się warunki funkcjonowania i potrzeby ludzi starszych w spo-

łeczeństwie, implikują konieczność nowych rozwiązań. Stąd też ogłoszone 11 lipca 

2011 r. Zalecenie Komisji w sprawie inicjatywy w zakresie wspólnego planowania 

badań naukowych „Długie lata, lepsze życie – potencjał i wyzwania zmian demogra-

ficznych” (Zalecenie 2011, nr 413), które inspiruje państwa członkowskie do podję-

cia działań na rzecz skoordynowania i projektowania badań. Jest to tym bardziej 

ważne, iż badania skoncentrowane na problemach starzejącego się społeczeństwa 

były dotychczasowe rozproszone w poszczególnych państwach. Myślą przewodnią 

tego zalecenia jest takie projektowanie badań, aby skupiły się na sposobach zatrzy-

mania osób na rynku pracy, pomocy osobom starszym w jak najdłuższym zachowa-

niu oraz aktywnego, zdrowego i lepszej jakości życia. W praktyce oznacza to, że 

priorytetem w działaniach Unii Europejskiej będzie koncentracja na kwestii aktyw-

ności osób starszych, przejawiającej się we wszystkich obszarach życia społecznego 

i dotyczyć to ma działań na szczeblu zarówno krajowym, regionalnym, jak i lokal-

nym. Z wielu badań wynika, że aktywność ludzi starszych najczęściej koncentruje 

się na poziomie lokalnym. Jest to przede wszystkim efekt bliskości mieszkania, 

relatywnie dobrej dostępności do najbliższego otoczenia i – co występuje szczegól-

nie u ludzi długo zamieszkujących na danym terenie – poczucia tożsamości z lokal-

nym środowiskiem.  

Każdy człowiek w ciągu swojego życia przejawia różnorodne formy aktywności, 

które mogą przybierać postać (Dzięgielewska 2006: 161): 

 aktywności formalnej, polegającej na włączeniu się w działalność różnych sto-

warzyszeń społecznych, politycznych czy też pracy na rzecz środowiska lokalne-

go, wolontariatu, itp.,  

 nieformalną ograniczającą się do kontaktów z rodziną, przyjaciółmi, sąsiadami  

i znajomymi oraz  

 samotniczą, skoncentrowaną na wypełnianiu czasu wolnego czytaniem, ogląda-

niem telewizji i rozwijaniem własnych zainteresowań. 

Oczywiście rodzaje i poziom aktywności ludzi starszych zmieniają się w miarę 

procesu starzenia. Warunkują ją m.in. sprawność fizyczna i psychiczna, ukształto-

wane nawyki spędzania czasu wolnego, dotychczasowe doświadczenia życiowe, 

posiadane wykształcenie, sytuacja rodzinna, poziom zamożności.  

Wskazując na czynniki decydujące o aktywności ludzi starszych, można określić, 

iż dotyczą one zarówno cech samych ludzi starych, jak i czynników zewnetrznych 

(rys. 1). 

 



104 

 

Rysunek 1 

 

Czynniki warunkujące aktywność ludzi starszych 
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Źrodło: Global Age-friendly Cities: a Guide, 2007, www.who.int, s.5 

 

 

Zmniejszanie się sprawności człowieka i ograniczanie jego możliwości we 

wszystkich sferach życia nie oznacza, że z tego powodu należy się wycofywać  

z życia społecznego i zamykać w czterech ścianach domu. 

 

 

 

2. Mieszkanie jako środowisko życia ludzi starych 
 

Obszary i formy aktywności ludzi starszych wiążą się z określoną przestrzenią. 

Dla ludzi starszych najistotniejsze jest środowisko zamieszkania. Długotrwałe za-

mieszkanie na danym terenie pozwala bowiem na łatwość poruszania się wśród 

lokalnych warunków i relacji społecznych. 

Rozpatrując zatem rolę środowiska mieszkalnego jako czynnika umożliwiające-

go aktywne życie tej grupy ludności, skoncentrować należy się na jego trzech po-

ziomach (Turowski 1979: 40): 

 mikrośrodowisku mieszkalnym, obejmującym mieszkanie, dom, otoczenie 

przydomowe,  

 szerszym środowisku mieszkalnym, na które składa się określony typ zabudowy 

zespołu mieszkalnego, osiedle, dzielnica, 

http://www.who.int/
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 makrośrodowisku mieszkalnym, obejmującym drogi, kanały komunikacji  

i transportu, urządzenia i ośrodki ogólnomiejskie, miasto. 

Mieszkanie dla ludzi starszych jest najważniejszym miejscem życia, staje się dla 

nich podstawowym punktem odniesienia. Dom daje schronienie, poczucie 

bezpieczeństwa i pozwala na zaspokajania większości potrzeb. Słaba kondycja 

fizyczna, niepełnosprawność, trudności w orientacji przestrzennej, brak poczucia 

bezpieczeństwa publicznego, ale także występowanie barier architektonicznych  

i urbanistycznych powodują, że osoby starsze spędzają w mieszkaniu coraz więcej 

czasu. Ludzie starsi o ograniczonych możliwościach poruszania się i wychodzenia  

z domu mają automatycznie zawężony zakres aktywnego uczestnictwa w życiu 

społecznym i w konsekwencji zagrożone są społecznym wykluczeniem. 

Szczególnym problemem jest przede wszystkim wzrastająca wraz z wiekiem 

liczba osób niepełnosprawnych. Przeprowadzone przez GUS (2006: 257) w roku 

2004 badania dotyczące stanu zdrowia ludności Polski wykazały zwiększający się 

udział osób starszych niepełnosprawnych, u których występują całkowite i poważne 

ograniczenia sprawności (tab. 1). 

 
Tabela 1 

 
Osoby niepełnosprawne w Polsce według wieku i stopnia ograniczenia  

sprawności (w %) w 2004 r. 
 

Kategoria niepełnosprawności 
Według wieku 

Ogółem 60-69 70+ 

Ogółem 100,0 100,0 100,0 

Sprawni 81,1 60,5 47,8 

Niepełnosprawni ogółem 18,9 39,5 52,2 

Całkowicie ograniczona 1,7 2,7 6,9 

Poważnie ograniczona 11,8 24,5 34,7 

Bez ograniczeń 5,4 12,3 10,6 

 
Źródło: GUS 2006, Stan zdrowia ludności Polski w 2004 r., Warszawa s. 257 
 
 

Przedstawione natomiast ostatnio przez GUS (2011: 70) opracowanie „Stan 

zdrowia ludności Polski w 2009 r.” wskazuje, że skala niepełnosprawności uzależ-

niona jest od różnych sposobów mierzenia tego zjawiska, tj. od przyjęcia kryterium 

krajowego lub unijnego. 

Według rekomendowanego standardu europejskiego kryterium wyodrębnienia 

populacji osób niepełnosprawnych biologicznie stanowi subiektywna ocena ograni-
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czonej zdolności z powodu problemów zdrowotnych wykonywania czynności, jakie 

ludzie zwykle wykonują, a trwającą 6 miesięcy lub dłużej. Zastosowanie tej metodo-

logii według Eurostatu, wykazało, że w Polsce pod koniec 2009 r. żyło 8,1 mln osób 

niepełnosprawnych, czyli takich, które z powodu problemów zdrowotnych miały 

ograniczoną zdolność wykonywania czynności, jakie ludzie zwykle wykonują 

(uwzględniono poważne i mniej poważne ograniczenia).  

Oznacza to, iż częściej niż co piąty Polak został zaliczony do grupy osób niepeł-

nosprawnych, przy czym 2/3 wspominanej populacji stanowią osoby, które mają 

niezbyt poważne ograniczenie w wykonywaniu czynności, a pozostała 1/3 ma ogra-

niczenia poważne. Występowanie niepełnosprawności biologicznej rośnie wraz  

z wiekiem, gwałtownie po ukończeniu 50. roku życia. Według kryteriów unijnych 

wśród pięćdziesięciolatków co trzecia osoba została zaliczona do grupy osób niepeł-

nosprawnych, a wśród siedemdziesięciolatków prawie 2/3 zbiorowości. 

Również w oparciu o polski system szacunku liczby osób niepełnosprawnych 

częstość występowania niepełnosprawności rośnie wraz z wiekiem. Wśród osób 40-

letnich niepełnosprawna jest co dziesiąta osoba, wśród 50-letnich – blisko co piąta, 

natomiast w grupie osób 70-letnich i starszych prawie co druga. Bez względu jednak 

na to, jakie przyjmiemy kryteria, nie ulega wątpliwości, iż niepełnosprawność ludzi 

starszych stanowi poważny problem. Ograniczenia wynikające z niepełnosprawno-

ści osób starszych najbardziej odczuwane są w obszarze swobodnego poruszania się 

w przestrzeni poza własnym mieszkaniem. Konsekwencją jest więc ograniczenie 

mobilności i coraz dłuższe pozostawanie w mieszkaniu, utrudniając tym samym lub 

wręcz uniemożliwiając korzystanie z wielu możliwości zagospodarowania czasu 

wolnego i prowadzenia aktywnego stylu życia. Dokumentują to zresztą badania 

PolSenior (Niezabitowska 2011). Spośród badanych osób starszych niemal 5% re-

spondentów deklarowało, iż nie opuszcza swojego mieszkania, a ponad 8% jedynie 

na pół godziny dziennie. Przeszło 50% badanych wychodziło z mieszkania na 1-3 

godzin dziennie. Tylko co trzeci badany przebywał poza swoim mieszkaniem dłużej 

niż 4 godziny. W praktyce oznacza to, że ludzie starsi spędzają gros czasu (20-23 

godziny na dobę) w domu.  

Jednak, pomimo występujących ograniczeń, ludzie starsi preferują pozostawanie 

w mieszkaniu, gdyż czują się w nim najpewniej i niechętnie decydują się na 

przeniesienie do placówki instytucjonalnej. Pozostawanie we własnym w domu 

przynosi wiele korzyści, takich jak dłuższa aktywność, niezależność a także lepsze 

samopoczucie i zdrowie. Problem tworzenia odpowiednich warunków 

mieszkaniowych starszych jest niezmiernie skomplikowany. Oprócz bowiem 

obiektywnej sytuacji mieszkaniowej ludzi starszych, istotną kwestią są oczekiwania 

co do warunków, w jakich spędzane będą ostatnie lata życia. Przeprowadzone przez 

CBOS w 2000 r. i 2009 r. badania wskazują, że w sferze mieszkaniowej panują 

tendencje kontynuowania tradycyjnych rozwiązań – zob. tab. 2.  
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Tabela 2 
 

Plany respondentów związane ze zorganizowaniem swojego życia na stare lata (w %) 
 

Jak chciał(a)by Pan(i) zorganizować swoje życie na stare 

lata, kiedy będzie Pan(i) potrzebował(a) pomocy? 

Czy przede wszystkim chciał(a)by Pan(i): 

Wskazania respondentów według  

terminów badań 

XI 2000  

(N=1094) 

XI 2009 

(N=1022) 

 mieszkać we własnym mieszkaniu, korzystając z doraźnej 

pomocy osób bliskich – rodziny, przyjaciół, sąsiadów 
57 66 

 mieszkać we własnym mieszkaniu, mając zapewnioną 

opłaconą przez siebie stałą pomoc osób zajmujących się 

opieką nad ludźmi starszymi 

8 9 

 mieszkać we własnym mieszkaniu, mając zapewnioną 

bezpłatną stałą pomoc, np. opieki społecznej, Czerwone-

go Krzyża, Caritasu lub innych wolontariuszy 

3 3 

 dzielić mieszkanie z dziećmi, wnukami lub dalszą rodziną 20 12 

 wynająć komuś obcemu pokój lub część mieszkania 

w zamian za opiekę 
0,3 1 

 mieszkać wspólnie z innymi starszymi ludźmi w celu 

wzajemnego wspomagania się 
2 1 

 zamieszkać w prywatnym domu spokojnej starości 2 1 

 zamieszkać w państwowym domu spokojnej starości 1 2 

 Inne rozwiązanie 0,2 1 

 Nie wiem, nie zastanawiałem (am) się nad tym 6 4 

 
Źródło: CBOS, Komunikat z badań Polacy wobec ludzi starszych i własnej starości, BS/157/2009 , Warszawa, 
listopad 2009, s.11 
 
 

Zdecydowana większość badanych w 2009 r. (2/3) chciałaby na starość mieszkać 

we własnym mieszkaniu i uzyskiwać pomoc ze strony najbliższej rodziny, 

przyjaciół oraz sąsiadów i jest to większy udział niż w 2000 r. (ponad połowa). 

Biorąc pod uwagę inne rozwiązania dotyczące wspomagania osób starszych, 

pozostających we własnym mieszkaniu, udział chętnych do pozostania w nim 

zwiększa się do ¾ badanych. Odnotowana tendencja świadczy o zwiększającej się 

potrzebie niezależności wskazywanej przez badanych. Zmniejsza się natomiast 

udział respondentów zamierzających współzamieszkiwać z dziećmi, wnukami lub 

dalszą rodziną. 

Inne formy rozwiązania opieki w okresie starości występują sporadycznie. We-

dług deklaracji respondentów nie cieszy się powodzeniem koncepcja wynajęcia 

komuś obcemu pokoju w mieszkaniu w zamian za opiekę czy współzamieszkiwanie 

z innymi starszymi ludźmi. 
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Podobne wyniki otrzymała E. Bojanowska (2009: 215) w swoich badaniach.  

I w tym przypadku ponad 55% respondentów deklarowało chęć pozostania we wła-

snym mieszkaniu wspomaganą ewentualnie doraźną pomocą osób bliskich. Drugim 

preferowanym wariantem jest współzamieszkiwanie z dziećmi, wnukami lub dalszą 

rodziną – taka opinie wyraził co czwarty badany. Nie ma natomiast akceptacji dla 

zamieszkania w państwowym (samorządowym) DPS – 0,6%  

 

 

 

3. Kształtowanie środowiska zamieszkania ludzi starych – zasady, 
wybrane koncepcje 

 

Przytoczone wyniki świadczą, iż mieszkanie dla ludzi starszych jest bardzo 

ważnym dobrem, które pozwala im funkcjonować w dobrze znanym otoczeniu,  

w sieci kontaktów sąsiedzkich i znajomościowych. Koncepcja tworzenia warunków 

pełnoprawnego, aktywnego życia osób starszych w środowisku lokalnym znalazła 

odzwierciedlenie w wielu dokumentach o charakterze międzynarodowym, czego 

wyrazem jest m.in. rezolucja ONZ, dotycząca różnych aspektów działań na rzecz 

ludzi starszych oraz postanowienia Zrewidowanej Europejskiej Karty Społecznej. 

Szczególne znaczenie ma rezolucja nr 46 ONZ z 1991 zawierająca Zasady Dzia-

łania na Rzecz Osób Starszych. Zawarte w niej postulaty dotyczą określenia odpo-

wiednich warunków mających służyć zagwarantowaniu ludziom starszym niezależ-

nej bezpiecznej i aktywnej egzystencji. Wśród nich podkreśla się prawo człowieka 

starego do pozostawania w swoim mieszkaniu lub domu tak długo, jak tylko jest to 

możliwe (pkt. 6), a także do życia w bezpiecznym środowisku zamieszkania, przy-

stosowanym do osobistych preferencji i zmieniających się możliwości (pkt. 5). Lu-

dzie starsi powinni mieć również możliwość korzystania z usług wyspecjalizowa-

nych instytucji zapewniających różnorodne formy wsparcia, rehabilitację oraz od-

powiednią stymulację psychospołeczną w bezpiecznym i przyjaznym człowiekowi 

środowisku (pkt. 13). Wśród niezbędnych czynników kształtujących ramy odpo-

wiedniego miejsca człowieka starego wymienia się także tworzenie warunków do-

stępu do duchowych, kulturowych, edukacyjnych i rekreacyjnych zasobów społe-

czeństwa, w którym żyją (pkt. 16) oraz do usług i świadczeń systemu opieki zdro-

wotnej (pkt. 11) (Woźniak 1997: 19). 

Także w Zrewidowanej Europejskiej Karcie Społecznej w art. 23 podkreśla się 

prawo osób w podeszłym wieku do ochrony socjalnej (Auleytner 2002: 539), mają-

cej na celu: 

 „umożliwienie osobom w podeszłym wieku pozostanie pełnoprawnymi człon-

kami społeczeństwa tak długo, jak to możliwe poprzez: 

a) zapewnienie odpowiednich zasobów umożliwiających im godziwą egzy-

stencję i aktywny udział w życiu publicznym, społecznym i kulturalnym; 

b) dostarczania informacji o usługach i ułatwieniach dostępnych dla osób  

w podeszłym wieku oraz możliwościach korzystania z nich; 
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 umożliwienie osobom w podeszłym wieku swobodnego wyboru sposobu życia 

oraz niezależnej egzystencji w znanym im środowisku tak długo, jak długo będą 

sobie tego życzyli i będą do tego zdolne, poprzez: 

a) zapewnienie mieszkań dostosowanych do ich potrzeb i stanu ich zdrowia 

lub zapewnienie stosownej pomocy przy adaptacji ich mieszkań; 

b) opiekę medyczną i usługi, których wymaga ich stan; 

 zagwarantowanie osobom w podeszłym wieku, przebywającym w domu opieki, 

stosownego wsparcia, z poszanowaniem ich prywatności oraz zagwarantowanie 

im udziału w podejmowaniu decyzji dotyczących warunków życia w takiej insty-

tucji”. 

Skoro mieszkanie jest tak ważnym elementem w życiu człowieka starego, warto 

zastanowić się, jak kształtować mieszkania, które pozwoliłoby ludziom starszym 

pozostać w swoim dotychczasowym miejscu zamieszkania i pomimo pogłębiającej 

się z wiekiem niesprawności zdrowotnej i fizycznej prowadzić aktywne i samo-

dzielne życia. Problem jest niebagatelny, bowiem mieszkania zajmowane przez 

osoby starsze z reguły nie są dostosowane do potrzeb tej grupy ludności. Występo-

wanie różnego rodzaju przeszkód, takich jak bariery architektoniczne, brak wind, 

nieelastyczna struktura mieszkań niepozwalająca na dostosowanie do zmieniających 

się potrzeb, wąskie korytarze i wejścia utrudniające poruszanie się na wózku inwa-

lidzkim stanowią przeszkody, które w praktyce często zamykają ludzi starszych  

w domach i uniemożliwiają prowadzenie aktywnego życia. Konieczność adaptacji 

mieszkania do potrzeb jego mieszkańców w już istniejących budynkach nie jest 

przedsięwzięciem łatwym, bowiem ograniczają ją bariery natury technicznej, eko-

nomicznej, mentalnej, a w przypadku budynków zabytkowych, także historyczne. 

Zwiększenie dostępności i ułatwienie funkcjonowania osób starszych w mieszkaniu 

decyduje o ich autonomii, aktywności i dobrym samopoczuciu. Jak podkreśla  

P. Herrmann (2010: 135), „pełne uczestnictwo społeczne na wszystkich poziomach 

nie rozpoczyna się od jednostki, a już na pewno nie jest zależne od „trudności”, 

jakich ona doświadcza. Punktem wyjścia jest raczej ogólne przekonanie co do spo-

łeczeństwa i kwestii socjalnych, zakładających, że z natury jest ona istota społeczną. 

Oznacza to również, że to społeczeństwo i społeczności odpowiadają za zapewnie-

nie warunków, w których jednostka może się rozwijać. W rezultacie prawo do do-

stępu (…) związane jest z: 

- pokonywaniem trudności w uczestniczeniu w życiu społecznym, 

- tworzeniem prawdziwej przestrzeni społecznej dostępnej dla wszystkich”. 

W szeregu koncepcji kształtowania środowiska mieszkalnego przewijają się po-

stulaty, które podkreślają konieczność usunięcia wszelkich barier, ułatwienie wyj-

ścia na zewnątrz mieszkania czy domu, a dla tych osób, które mają problemy z mo-

bilnością przestrzenną, konieczność wprowadzenia takich rozwiązań, które mimo 

pozostawania w domu nie izolują ludzi starszych i umożliwiają aktywne uczestnic-

twa w różnych aspektach życia społecznego. 

Znacznie łatwiejszym zadaniem jest tworzenie właściwych warunków mieszka-

niowych w nowobudowanych budynkach. W tym bowiem przypadku udostępnienie 
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przestrzeni kształtowane jest od zarania i już na etapie projektowania zapobiega się 

istnieniu barier i utrudnień w korzystaniu z mieszkania osobom o ograniczonej 

sprawności. Niestety, w Polsce w dalszym ciągu budowane domy, wprawdzie re-

spektują wymagania prawne przewidziane prawem budowlanym, jednakże nie 

uwzględniają specyfiki potrzeb ludzi starszych. Wymogi względem takiego miesz-

kania odnoszą się do zwiększonej powierzchni ruchu w mieszkaniu, szerszych kory-

tarzy i drzwi, przystosowania urządzeń do korzystania z nich przez osoby starsze  

i niepełnosprawne (np. dogodne umieszenie wysokości wyłączników elektrycznych 

czy też rezygnacja ze stopni i progów). 

W wielu krajach podejmowane były i są inicjatywy, mające na celu wypracowa-

nia zaleceń dla właściwych działań na rzecz adaptacji mieszkań na potrzeby ludzi 

starszych. Jednym z ciekawszych przykładów może tu być projekt „Umożliwienie 

autonomii, uczestnictwa i dobrego samopoczucia w starszym wieku: środowisko 

domowe jako wyznacznik dla zdrowego starzenia się" (ENABLE-AGE) realizowany 

w latach 2002-2004 r. w Szwecji, Wielkiej Brytanii, Niemczech, na Węgrzech i na 

Łotwie [www.enableage.arb.lu.se/]. Projekt ten w oparciu o bardzo szczegółowe 

narzędzie (Housing Emabler) pozwolił na dokładną, wieloaspektową analizę zasta-

nej sytuacji mieszkaniowej osób starszych. Dzięki uzyskanej diagnozie rozpatrywa-

nej pod kątem widzenia zachowania autonomii, aktywności, uczestnictwa i zdrowia 

mieszkańców proponował dostosowanie mieszkania i jego otoczenia do potrzeb 

ludzi starszych. Głównym celem projektu była analiza relacji między obiektywnymi 

(np. powierzchnia, standard, lokalizacja) i subiektywnie odczuwanymi aspektami 

zamieszkania osób starszych (np. przywiązanie do mieszkania i otoczenia, satysfak-

cja z życia, samopoczucie) oraz relacji pomiędzy środowiskiem domowym (obiek-

tywnym i subiektywnym) a wybranymi aspektami zdrowego starzenia się i występu-

jącymi ograniczeniami funkcjonalnymi. Takie holistyczne podejście pozwoliło wy-

pracować rozwiązania przystosowania mieszkań przyczyniających się do utrzymania 

i promocji niezależnego życia w podeszłym wieku tak długo, jak to możliwe. Wyni-

ki badań ENABLE-AGE pozwoliły na wypracowanie zaleceń dla praktyków  

i projektantów w sektorze mieszkaniowy i stworzenie rekomendacji dla korzystnych 

rozwiązań w sferze mieszkalnictwa w całej Europie. 

 

 

 

4. Rola technologii informacyjnych w kształtowaniu środowiska 
mieszkaniowego ludzi starych 

 

Usuwanie wszelkiego rodzaju przeszkód w mieszkaniach osób starszych jest nie-

zbędne, jednakże nie rozwiązuje wszystkich problemów utrudniających im aktywne 

uczestnictwo w społeczeństwie. Pogarszający się stan zdrowia, zwiększająca się 

liczba osób samotnych i związane z tym trudności w zapewnieniu opieki powodują, 

że coraz więcej uwagi przywiązuje się do ustanowienia nowych standardów warun-

ków mieszkaniowych. W przypadku osób wymagających stałego monitoringu, 

http://www.enableage.arb.lu.se/
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wsparcia i pomocy szuka się obecnie nowych rozwiązań, pozwalających na pozosta-

nie w własnym mieszkaniu i wspomaganiu poprzez technologie informacyjno-

komunikacyjne. Potrzebę zastosowania nowoczesnych technologii informacyjno-

komunikacyjnych, wspierających ludzi starszych, silnie popiera Unia Europejska, 

uznając, iż tego typu rozwiązania stanowią kluczowy czynnik umożliwiający oso-

bom starszym dłużej utrzymać kontakty społeczne oraz aktywność i niezależność. 

Dlatego też Komisja Wspólnot Europejskich w czerwcu 2007 r. podjęła decyzję  

o zainicjowaniu planu zwiększenie liczby osób w wieku emerytalnym korzystają-

cych z nowych mediów, który przedstawiono w komunikacie „Komfortowe funkcjo-

nowanie osób starszych w społeczeństwie informacyjnym. Inicjatywa i2010. Plan 

działania w sprawie technologii teleinformatycznych i starzenia się społeczeństwa” 

(KOM 2007 nr 332). W dokumencie tym podkreślono, iż „ICT (Information and 

Communications Technology) może pomóc osobom starszym poprawić jakość ży-

cia, zachować lepsze zdrowie oraz dłużej żyć samodzielnie. Pojawiają się innowa-

cyjne rozwiązania pomagające w przeciwdziałaniu problemom związanym z pamię-

cią, wzrokiem, słuchem i mobilnością, które nasilają się z wiekiem. ICT pozwala 

również starszym ludziom pozostać aktywnymi w pracy lub w ich społeczności”. 

Przeprowadzone w 2009 r. przez Radę Monitoringu Społecznego badania wska-

zują, iż odsetek seniorów korzystających z komputerów osobistych na przestrzeni 

dwóch lat (w porównaniu z wynikami badań z 2007 r.) wzrósł tylko nieznacznie  

o 2,5%. Najstarsza część społeczeństwa zaliczana jest zatem do najmniej licznej 

grupy w zinformatyzowanej przestrzeni (tab. 3). 

 

 

Tabela 3 

 

Wykorzystanie cyfrowych technologii informacyjno-komunikacyjnych  

w poszczególnych grupach wieku (w %) 

 

Wiek  Komputer Internet 
Telefon komór-

kowy 
Niekorzystający 

Korzystający ze wszystkich 

trzech nowych technologii 

16-24 lat 90,2 86,8 96,1 1,0 80,8 

25-34 lat 79,8 73,7 96,8 1,8 69,2 

35-44 lat 67,7 62,1 91,4 5,3 57,2 

45-59 lat 43,5 39,5 78,2 19,1 34,6 

60-64 lat 23,6 20,6 63,4 35,1 17,8 

65 i więcej 7,5 5,8 35,7 66,2 4,6 

 

Źródło: (Batorski, 2009: 291) 
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Dostęp do Internetu w mieszkaniu to nie tylko możliwości szybkiego, sprawnego 

i efektywnego załatwienia spraw, ale też szansa dla rozwoju i aktywnego uczestnic-

twa w wielu obszarach życia codziennego. Coraz więcej osób starszych korzysta  

z usług kształcenia dla dorosłych. Internet staje się narzędziem realizacji idei ucze-

nia się przez całe życie. Kształcenie wspierane przez technologię w znacznym stop-

niu przyczynia się do pomagania ludziom starszym w rozwijaniu zainteresowań 

związanych z kulturą, medycyną, rozrywką, itp., a zatem w pozostawaniu twórczy-

mi i aktywnymi w życiu społecznym. Szczególną rolę odgrywa możliwość korzy-

stania z komunikatorów internetowych, np. programu Skype czy poczty elektronicz-

nej. Dla ludzi starszych te formy komunikacji mogą być jedynym sposobem utrzy-

mania kontaktów rodzinnych, zwłaszcza w okresie nasilonej migracji dzieci i wnu-

ków.  

Tymczasem problemem jest kwestia korzystania z Internetu. Ludziom starym 

dostęp do nowoczesnych technologii ograniczają bariery o charakterze emocjonal-

no-psychicznym (strach przed nową technologią), materialnym (brak dostępu do 

komputera bądź łączy internetowych) i umiejętnościowym (brak podstawowych 

kompetencji z dziedziny obsługi nowych mediów bądź też nieumiejętność obsługi 

niektórych funkcji i programów). Obecnie korzystanie z Internetu staje się nieo-

dzowne z uwagi na rozszerzający się obszar e-usług (e-administracja, e-bankowość, 

itp.) albo też z uwagi na ułatwienia życiowe (e-zdrowie, e-biblioteka, itp.). W dobie 

rozwoju e-administracji ci, którzy nie dysponują dostępem do Internetu oraz nie 

posiadają umiejętności korzystania z nowych technologii informacyjno-

komunikacyjnych, zostają odcięci od coraz powszechniejszych w przestrzeni spo-

łecznej kanałów komunikacji instytucjonalnej i społecznościowej. Ponadto wprowa-

dzanie nowych rozwiązań technicznych stosowanych w mieszkaniach, a opartych na 

technologii ICT, stwarza ogromne możliwości samodzielnego, niezależnego funk-

cjonowania ludzi starych, a także – dzięki tym technologiom – aktywnego uczestnic-

twa w różnorodnych obszarach życia społecznego. 

W 2008 r. UE zaangażowała się w ustanowiony przez 20 państw członkowskich 

UE i 3 kraje stowarzyszone projekt Nowoczesne technologie w służbie osobom star-

szym (Ambient Assisted Living, AAL) [www.aal-europe.eu]. Czas trwania projektu 

zaplanowano do 2013 r. Ta inicjatywa badawczo-rozwojowa skoncentrowała się na 

badaniach stosowanych, mających na celu opracowanie przeznaczonych dla osób 

starszych produktów i usług wykorzystujących technologie informacyjno-

komunikacyjne. Podstawowym celem programu jest wprowadzanie nowych rozwią-

zań opartych na technologii informacyjno-komunikacyjnej (ICT) ułatwiających 

komfortowe funkcjonowanie ludzi starszych szczególnie poprzez: 

 przedłużanie czasu, kiedy ludzie starsi mogą żyć w preferowanych przez siebie 

warunkach, poprzez zwiększenie ich samodzielności, pewności siebie oraz mobilno-

ści, 

 pomaganie w zachowaniu zdrowia i samodzielnego funkcjonowania osób starze-

jących się, 
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 wspieranie opiekunów, rodzin i instytucji opiekuńczych w opiece nad starszym 

człowiekiem.  

Komisja Europejska (KOM 2010 nr 763) wskazuje, że zastosowane w programie 

AAL rozwiązania obejmują m.in. „inteligentne przestrzenie mieszkalne, wykrywają-

ce i łagodzące problemy występujące u osób w podeszłym wieku, takie jak utrata 

pamięci, błądzenie, problemy zdrowotne; inteligentne produkty, takie jak podłogi 

wyposażone w czujniki i obuwie z siłownikami, wykrywające upadki lub zapobiega-

jące im; cyfrowe usługi informacyjne, w tym w zakresie bezpieczeństwa, monitoro-

wania stanu zdrowia i zdalnej opieki lub telewizja internetowa służąca celom wypo-

czynku, rozrywki, uczenia się, (…)”.  

Jak więc widać, zastosowane rozwiązania w istotny sposób mogą przyczynić się 

do poprawy warunków życia w miejscu zamieszkania i utrzymać osoby starsze  

w dobrze im znanym otoczeniu. Nie są to oczywiście jedyne programy umożliwiają-

ce zastosowanie ICT we wspomaganiu osób starszych w różnych, trudnych dla nich 

sytuacji. Znaczna część zaproponowanych przedsięwzięć ukierunkowana jest na 

umożliwienie ludziom starszym aktywne uczestnictwo w różnych obszarach życia 

społecznego. Przykładem może tu być inicjatywa Silver Game realizowana w ra-

mach AAL [AAL Joint Programme Brochure 2010: 26] Oferuje ona różne aplikacje 

multimedialne, pozwalające na aktywne korzystanie z usług internetowych i stron 

społecznościowych. Użytkownicy mogą bawić się ,grając w gry takie, jak np. wirtu-

alny klub piosenki lub tańca i fitness. Dzięki temu mogą poprawić swój stan fizycz-

ny i zdolności umysłowych bez wychodzenia z domu, mogą też oddziaływać i ko-

munikować się ze sobą za pośrednictwem zintegrowanego systemu wideokonferen-

cji. Projekt jest tak zaprogramowany w taki sposób, że korzystać mogą z niego nie 

tylko ludzie starzy, ale i młodzi, co wprowadza możliwość brania udziału także 

członkom rodziny i znajomym. Prócz walorów wspomagania aktywności samych 

seniorów to rozwiązanie korzystnie oddziałuje na relacje międzygeneracyjne, po-

zwala na nawiązywaniu nowych znajomości, odkrywanie nowych pól zainteresowań 

i wpływa pozytywnie na stymulację intelektualną.  

Tego typu rozwiązania mogą poprawić jakość życia osób starszych, wspomagać 

ich integrację społeczną, umożliwiać im wniesienie wkładu w rozwój społeczeństwa 

na podstawie ich nagromadzonego doświadczenia i nabytych umiejętności a zatem 

aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym. Rozwój technologii informacyjno-

komunikacyjnych jest przełomem w wspomaganiu ludzi starszych w coraz bardziej 

zmechanizowanym otoczeniu i stanowi ogromną pomoc w różnych trudnych sytua-

cjach.  

Szczególnie ważnym obszarem zastosowania ICT jest projektowanie tzw. inteli-

gentnych mieszkań, w którym nawet człowiek z poważnymi problemami poznaw-

czymi czy fizycznymi jest w stanie funkcjonować samodzielnie lub przy niewielkim 

wsparciu. Sama idea „inteligentnego domu” powstała w latach 1970. w USA. Zamy-

słem takiego domu było zapewnienie komfortu użytkownika mieszkania (np. stero-

wanie oświetleniem, ogrzewaniem domu, itp.), gwarantowanie bezpieczeństwa (sys-
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tem alarmowy, przeciwpożarowy itp.) oraz oszczędności energii elektrycznej  

i cieplnej (Papińska-Kacperek 2008: 200-201). 

Przykładem wizji inteligentnego domu może być projekt I2HOME 

[www.i2home.org], proponujący włączenie technologii cyfrowej do korzystania  

z różnych domowych urządzeń (np. pralki, telewizora, czy instalacji domowych) 

przez osoby starsze i niepełnosprawne. Sterowanie tymi urządzeniami odbywa się za 

pomocą urządzeń mobilnych (telefonem komórkowym, specjalnym pilotem). Uży-

wanie tego urządzenia jest łatwe i, co najważniejsze, jest ono dostosowane do róż-

nych ograniczeń zdrowotnych użytkowników (np. dla osób słabo widzących lub 

niewidzących sterowanie odbywa się przy pomocy głosu). Jeszcze bardziej rozbu-

dowaną wersją inteligentnego domu adresowaną do ludzi starszych jest projekt 

Smart Home for Elderly People realizowana w ramach AAL. Inteligentny Dom dla 

Osób Starszych (HOPE) ma na celu m.in. (AAL Joint Programme Brochure 2010: 

15): 

 przedłużenie czasu, w którym ludzie starsi mogą żyć w ich własnym otoczeniu 

dzięki zwiększeniu ich niezależności, pewności siebie i mobilności,  

 wspieranie możliwości osób starszych i zachowanie zdrowia,  

 promowanie lepszego i zdrowszego stylu życia,  

 zapobieganie izolacji społecznej i utrzymanie sieci społecznych,  

 wspieranie opiekunów, rodzin i instytucji pomocy  

Kolejnym innowacyjnym rozwiązaniem bardzo istotnym dla ludzi starszych jest 

tzw. MobilAlarm, elektroniczny system umożliwiający osobom starszym alarmowe 

wezwanie i uzyskanie pomocy w dowolnym miejscu i czasie. Jest to szczególnie 

ważne dla samotnie żyjących ludzi starszych, stale przebywających w mieszkaniu. 

Dzięki technologiom wspomagającym osoby starsze stworzono warunki zapobiega-

jące wyłączeniu z codziennego życia, dające poczucie bezpieczeństwa, poprawy 

stanu zdrowia i jakości życia, pozwalając im żyć w własnym domu, w sposób ak-

tywny i niezależny.  

 

 

 

5. Środowisko lokalne jako czynnik oddziałujący na aktywność czło-
wieka starego 

 

Wprowadzanie różnego rodzaju nowych rozwiązań technicznych, ułatwiających 

ludziom starszym funkcjonowanie w dotychczasowym środowisku mieszkalnym, 

nie likwiduje oczywiście wszystkich problemów. Aktywność ludzi starszych ograni-

czona jest często niemożliwością wykonywania wielu czynności związanych z pro-

wadzeniem domu, a wynikającą z niesprawności, choroby, ubytku sił. Nie oznacza 

to jednak od razu konieczności opuszczenia swojego miejsce zamieszkania i prze-

prowadzenia się do specjalnej placówki opiekuńczej. Utrzymanie osób starszych  

w dotychczasowym środowisku zamieszkania wymaga stworzenia całego systemu 

wsparcia adekwatnego do sytuacji i zmieniającego się w miarę potrzeb. Zakres tych 
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usług jest duży i dotyczy zarówno pomocy w zapewnieniu gorących, pożywnych 

oraz dostosowanych pod względem odżywczym posiłków dostarczanych regularnie 

do domu, praniu i sprzątaniu i innych tego typu czynności. Pojawiające się wraz  

z wiekiem ryzyko występowania chorób zwiększa zapotrzebowanie na usługi opie-

kuńczo-medyczne, ale i w tym przypadku wiele osób może korzystać z opieki i po-

mocy u siebie w mieszkaniu. Mogą to też być usługi transportowe, umożliwiające 

dotarcie do miejsca przeznaczenia (począwszy od lekarza, ośrodka dziennej opieki 

po dojazd do instytucji kulturalnych, takich jak kino, teatr, itp.).  

Każde mieszkanie usytuowane jest w określonym szerszym środowisku miesz-

kalnym – osiedlu czy dzielnicy. Stanowi ono kolejną strefą tworzącą środowisko 

mieszkalne (Włodarczyk, Strabel 1991: 91), w której funkcjonują starsi ludzie. Jak 

podkreślają B. Jałowiecki i M. S. Szczepański (2002: 374), dzielnica jest terenem 

życia społecznego, licznych kontaktów i intensywnej wymiany usług i informacji. 

Dla ludzi starszych z racji mniejszej mobilności jest przestrzenią znaną i przyswojo-

ną, w której dobrze funkcjonują. Większość z nich może, pomimo występujących 

ograniczeń, poruszać się poza domem i realizować różne zadania, począwszy od 

zakupów, załatwiania spraw urzędowych, korzystania z sieci usług społecznych, 

realizacji praktyk religijnych a kończąc na zróżnicowanych formach zagospodaro-

wania czasu wolnego. Ponadto lansowana wśród osób starszych idea promocji 

zdrowia, zachęcanie do aktywnego stylu życia wymaga przygotowania terenów 

sportowo-rekreacyjnych (boisk, kortów, ścieżek zdrowia, tras rowerowych, wydzie-

lonych miejsc umożliwiających ćwiczenia gimnastyczne dla ludzi w różnych gru-

pach wieku, w tym specjalnie przygotowanych dla ludzi starszych, itp.) i zlokalizo-

wanych w niewielkiej odległości od mieszkania. Także zaangażowanie ludzi star-

szych w różnego rodzaju lokalne inicjatywy społeczne, odradzanie się idei społecz-

ności lokalnych koncentruje się w sąsiedztwie miejsca zamieszkania. Partycypacja 

ludzi starszych w wielu inicjatywach lokalnych o charakterze rozrywkowo-

kulturalnym adresowanych i realizowanych w środowisku mieszkaniowym przez 

mieszkańców, wymagają takiego ukształtowania przestrzeni, by ludzi ci nie obawia-

li się, że staną się ofiarami agresji, szczególnie młodych ludzi.  

Możliwość partycypacji w różnego rodzaju sferach aktywności w dużym stopniu 

zależy od tego, na ile swobodny dostęp do przestrzeni okołomieszkaniowej pozwala 

na poruszanie się w terenie. Warunkiem dostępności otoczenia dla tej grupy ludno-

ści jest bowiem właściwie zagospodarowany teren, dogodna możliwość korzystania 

z odpowiedniej komunikacji i istnienie miejsc umożliwiających kontakty i podtrzy-

mujących ich aktywność życiową. Chodzi tu zatem o środowisko mieszkalne, trak-

towane jako pewna przestrzeń geograficzna, funkcjonalna i społeczna.  

Rozpatrywanie środowiska mieszkaniowego pod kątem widzenia stworzenia 

właściwych warunków, sprzyjających aktywności ludzi starszych, dotyczy dwóch 

sfer. Jedną z nich stanowią relacje interpersonalne oraz sieci społeczne łączące 

mieszkańców, drugą natomiast czynniki decydujące o kształcie przestrzennym śro-

dowiska, przede wszystkim uwarunkowania o charakterze urbanistyczno-
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architektonicznym. Obydwa elementy tworzą zaś w całości „strefę przychylną spo-

łecznie” (Śliwińska-Ładzińska 1992: 12). 

Niewątpliwie u podstaw tworzenia warunków umożliwiających aktywne uczest-

nictwo w życiu społecznym leży kwestia udostępnienie środowiska fizycznego. Od 

tego, czy osoba starsza, mająca trudności w mobilności przestrzennej, będzie mogła 

bez przeszkód korzystać z wszystkich usług społecznych, samodzielnie przemiesz-

czać się, w dużym stopniu zależeć będzie jej włączenie się w nurt aktywnego życia  

i zwiększenie własnej zaradności. Dostęp do instytucji ponadlokalnych powinien 

zapewniać przystosowany dostępny i bezpieczny transport publiczny. Zagadnienie 

ukształtowania środowiska fizycznego w miejscu zamieszkania do potrzeb ludzi 

starszych musi uwzględniać fakt, iż korzystają z niego osoby w różnym wieku  

i o różnych stopniach i rodzajach niesprawności. Realizacja postulatu niezależności 

(independence), dążącego do utrzymania osób starszych przez jak najdłuższy czas  

w stanie samodzielności i uniezależnieniu, zależy więc nie tylko od postawy samych 

ludzi, ale też od zewnętrznych warunków umożliwiających im taką egzystencję.  

Z tego też względu każde środowisko, w którym żyją ludzie starsi, powinno być 

środowiskiem, w którym uwzględnia się łady (Jałowiecki, Szczepański 2002: 363):  

 „(…) ład urbanistyczno-architektoniczny; jest on związany z kompozycyjną 

zwartością przestrzeni, jej czytelnością i logiką, ulokowaniem domów, ich 

kształtem i wielkością, usytuowaniem terenów zielonych, sklepów, punktów 

usługowych, obiektów małej architektury, przebiegiem dróg i ścieżek (…), 

 funkcjonalny; wiąże się z kolei z walorami użytkowymi przestrzeni, z nasyce-

niem w punkty usługowe, sklepy, kluby, kawiarnie, ośrodki zdrowia (…), 

 ład estetyczny; inaczej mówiąc uroda przestrzeni publicznej, zależy od szaty 

informacyjnej (szyldy, neony, reklamy), czystości i schludności, barwności, 

symboliki ułatwiającej orientację i sprawne poruszanie (…), 

 ład psycho-społeczny; oparty jest na sieci stosunków społecznych i interakcji 

zachodzących w przestrzeni publicznej (…),  

 ład ekologiczny; odnosi się do wartości środowiska naturalnego przestrzeni pu-

blicznej (…)”. 

Kształtowanie takiego środowiska stanowi niebagatelny problem. Podejmowano 

wiele inicjatyw zmierzających do tworzenia takiej przestrzeni, która – mając na 

względzie wszystkie łady – uwzględniałaby potrzeby wszystkich jej użytkowników. 

Aktualnie najbardziej powszechną koncepcją jest tzw. projektowanie uniwersalne 

(Universal Design) i jego modyfikacje – projektowanie dla wszystkich (Design for 

All) i projektowanie włączające (Inclusive Design). Projektowanie uniwersalne nie 

stanowi zespołu norm, jest natomiast pewną filozofią planowania i projektowania 

otoczenia. Ma na celu zapewnienie pełnej równości w dostępie do dóbr i usług oraz 

możliwości uczestniczenia w życiu społecznym wszystkim użytkownikom,  

z uwzględnieniem potrzeb tych, których funkcjonalność fizyczna bądź poznawcza 

jest w jakimś aspekcie ograniczona. Definiowane jest ono jako „projektowanie pro-

duktów oraz otoczenia tak, aby były one dostępne dla wszystkich ludzi, w najwięk-

szym możliwym stopniu, bez potrzeby adaptacji bądź wyspecjalizowanego projek-
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towania.” [Universal design 2007: 7]. Istotą takiego projektowania jest, jak wskazu-

je E. Kuryłowicz (2005: 10), „(…) tworzenie otoczenia jasnego i przejrzystego  

w układzie przestrzennym, „prowadzącego” człowieka w sposób umożliwiający 

realizację zamierzonych celów oraz uznanie, że (przyp. MZ) pełne umożliwienie 

samodzielności w korzystaniu z otoczenia wszystkich użytkowników wymaga włą-

czenia problematyki ich potrzeb do najwcześniejszych faz powstawania projektów”. 

Oznacza to, że niezmiernie istotną sprawą jest nie tylko aspekt projektowania i pla-

nowania, ale nade wszystko uwzględnienie wymiaru społecznego. W takim ujęciu 

projektowanie uniwersalne jest strategią innowacyjną i wymaga podejścia interdy-

scyplinarnego. Kształtowanie przestrzeni bez barier, umożliwiającej osobom w każ-

dym wieku, z różnymi ograniczeniami w poruszaniu się, słyszeniu czy widzeniu, co 

jest dość powszechne u osób starszych, jest bardzo ważne w kontekście tworzenia 

warunków aktywności ludzi starszych. Umożliwia bowiem korzystanie z różnego 

typu instytucji zlokalizowanych w przestrzeni dzielnicy czy też miasta, uczestnicze-

nia w organizowanych imprezach czy też innych formach zagospodarowania czasu 

wolnego. To także usuwanie barier mentalnych tkwiących w ludziach, dla których 

istnienie ograniczeń w środowisku fizycznym może stanowić trudną do pokonania 

przeszkodę aktywnego włączenia się w życie społeczne. Koncepcja projektowania 

uniwersalnego dotyczy każdej przestrzeni, a więc mieszkania, dzielnicy i całego 

miasta. 

Z ideą projektowania uniwersalnego wiąże się też inna koncepcja dotycząca pro-

blemu bezpieczeństwa publicznego. Jak już podkreślono, istotnym komponentem 

aktywności ludzi starszych jest ich poczucie bezpieczeństwa. W dużym stopniu 

wpływa na nie organizacja wspólnej dla wszystkich przestrzeni, sprzyjającej proce-

som życia społecznego. Generalnie, ludzie starsi częściej przejawiają podatność 

wiktymizacji (tzn. poprzez swoje działania sprawiają, że stają się ofiarą przemocy), 

wymagają zatem większej troski o ich bezpieczeństwo. Problem narażenia osób 

starszych na zachowania agresywne jest bardzo duży. Zmiany kulturowe, pogłębia-

jąca się segregacja społeczno-przestrzenna powodują, że ludzie starsi wprawdzie 

pozostają w swoich mieszkaniach, ale dzielnica, w której dotychczas mieszkali, 

zmienia swój charakter. Często staje się obszarem kumulacji problemów społecz-

nych, pojawiania się subkultur młodzieżowych. Zachwianie poczucia bezpieczeń-

stwa generuje narastający proces automarginalizacji ludzi starych. Z obawy przed 

agresją zamykają się w swoich mieszkaniach, ograniczają kontakty społeczne i zaj-

mowane dotychczas pola aktywności. Doświadczenia wielu krajów (m.in. Niderlan-

dów, Kanady, Stanów Zjednoczonych) wskazują, że odpowiednie ukształtowanie 

fizycznej przestrzeni w taki sposób, że wyeliminowane zostaną sytuacje ułatwiające 

popełnienie przestępstwa (brak oświetlenia, ograniczona widoczność, łatwe możli-

wości ucieczki, itp.), w zasadniczy sposób ograniczają ryzyko ich wystąpienia. Za-

potrzebowanie na określenie reguł dotyczących odpowiedniego projektowania prze-

strzeni pod kątem widzenia zapobiegania przestępczości zaowocowało powołaniem 

w 1996 r. w Kanadzie organizacji Zapobieganie Przestępczości Poprzez Odpowied-

nie Kształtowanie Otoczenia (Crime Prevention through Environmental Design 
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CPTED) (Architektura i technika a zdrowie 2007: 30). Strategia ta opiera się na 

założeniu, że właściwie zaprojektowane środowisko zbudowane zmniejsza obawę 

przed niepożądanymi zjawiskami, w tym przestępczości, ogranicza skalę jej wystę-

powania, a przede wszystkim poprawia jakość życia. CPTED opiera się na czterech 

podstawowych elementach (Architektura i technika a zdrowie 2005: 84):  

 naturalna obserwacja – polega na rozmieszczeniu oświetlenia, zieleni, usytuowa-

nia budynków, stref ludzkiej aktywności tak, aby maksymalnie zwiększyć pole 

obserwacji otoczenia, 

 kontrola dostępu – to takie rozmieszczenie tras komunikacyjnych, zieleni, par-

kingów, dobór właściwych form ogrodzenia, limitowanie możliwości wejścia  

i wyjścia, które wymuszają ograniczony dostęp do przestrzeni niepublicznej,  

a równocześnie ułatwiają obserwację otoczenia przez mieszkańców. Te działania 

podniosą poziom poczucia bezpieczeństwa osób z nich korzystających, 

 wyodrębnienie terenu – jednoznaczne rozdzielenie przestrzeni publicznej od 

niepublicznej przy pomocy granicy wyraźnie informującej o przynależności da-

nego obszaru. Uzyskać to można poprzez ogrodzenia, odpowiednio ukształtowa-

nej zieleni, znaków i napisów. 

 zarządzanie i konserwacja – oznacza użycie odpowiednich zabezpieczeń mecha-

nicznych i elektronicznych, wykorzystanie materiałów dobrej jakości i odpor-

nych na zniszczenie (tzw. vandal proof) ma zniechęcać potencjalnych sprawców 

czynów zabronionych. 

Zebrane doświadczenia korzystania z założeń CPTED wykazały, że „bezpieczna 

organizacja przestrzeni” sama w sobie nie eliminuje całkowicie zagrożenia przestęp-

czością. Musi być ona uzupełniona przez aktywne funkcjonowanie społeczności 

lokalnej. Chodzi tu o działania oddolne, angażujące mieszkańców danego teryto-

rium. Ludzie starsi dysponują dużym potencjałem czasu wolnego, dlatego też mogą 

włączyć się aktywnie w tego typu inicjatywy, przyczyniając się do poprawy bezpie-

czeństwa na swoim terytorium. Konieczność zaangażowania się społeczności lokal-

nej w zapewnienie bezpieczeństwa w środowisku zamieszkania doprowadziła do 

powstania zmodyfikowanego CPTED, tzw. CPTED drugiej generacji. W tym podej-

ściu wskazuje się, że dla właściwego funkcjonowania bezpiecznych dzielnic czy 

osiedli potrzebne są, oprócz rozwiązań przestrzennych, także więzi społeczne (Ar-

chitektura i technika a zdrowie 2006: 273). Zastosowanie CPTED drugiej generacji 

ma więc na celu podniesienie poziomu poczucia bezpieczeństwa wszystkich miesz-

kańców, wzmocnienie więzi społecznych między nimi oraz stworzenie warunków 

sprzyjających bezpiecznemu korzystaniu z przestrzeni publicznej i półpublicznej. 

Takie rozwiązanie jest szczególnie ważne dla osób starszych, dla których doświad-

czanie bezpieczeństwa w wymiarze lokalnym sprzyja aktywności społecznej. 

Zasady projektowania uniwersalnego, Zapobieganie Przestępczości Poprzez Od-

powiednie Kształtowanie Otoczenia obowiązują też w obszarze miasta – trzeciego 

poziomu funkcjonowania człowieka. Struktura przestrzenna miasta, skomplikowana 

sieć komunikacji, znaczne odległości są czynnikami utrudniającymi osobom star-

szym korzystania z zasobów miasta i przejawiania aktywności w tym obszarze. Jak 
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już podkreślono, większość form aktywności ludzi starsi realizują w relatywnie 

bliskiej odległości – swoim środowisku zamieszkania. Nie oznacza to jednak, iż 

przestrzeń miasta jest z niej wyłączona. Stwarza ona możliwości obcowania z wy-

tworami kultury „wysokiej”, partycypacji w stowarzyszeniach, korzystania z oferty 

instytucji zlokalizowanych na terenie miasta, ale także korzystania z placówek han-

dlowo-usługowych, edukacyjnych, ochrony zdrowia, rekreacji, rozrywki, itp. Ludzie 

starsi są więc twórcami i odtwórcami wielowymiarowych rodzajów aktywności.  

Proces starzenia się ludności miast i trudności, z jakimi spotykają się starzy 

mieszkańcy, wymaga podjęcia działań umożliwiających dobre funkcjonowanie tej 

grupy ludności. Miasto stwarza wiele możliwości dla całego spektrum aktywności 

ludzi starszych, jednakże uczestnictwo w nich wymaga wykreowania odpowiednich 

warunków. Większość miast, z uwagi na historyczne zaszłości, nie spełnia kryteriów 

udostępniania przestrzeni dla wszystkich ich użytkowników i korzystania z różno-

rodnych instytucji czy otwartej przestrzeni. Istniejące bariery architektoniczne, 

urbanistyczne, organizacyjne i ekonomiczne wykluczają często osoby starsze z moż-

liwości aktywnego życia i partycypacji w różnego rodzaju instytucjach służących 

aktywności społeczno-edukacyjnej oraz kulturalnej. Problem stał się na tyle ważny, 

że zaczęto szukać rozwiązań zmierzających do tworzenia warunków aktywnego 

uczestnictwa wszystkich mieszkańców. Unia Europejska w wielu dokumentach 

dotyczących polityki miejskiej zwraca między innymi uwagę na konieczność 

uwzględnienia w jej prowadzeniu aspektu społecznego i tworzenia warunków dla 

aktywnego, twórczego życia osób starszych. 

Miasto powinno stać się miejscem atrakcyjnym, zdolnym do zaspokojenia aspi-

racji wszystkich mieszkańców, niezależnie od wieku, pozycji społecznej, dochodów 

i innych czynników różnicujących. Istniały i istnieją różne koncepcje interwencji 

zmierzających do polepszenia warunków życia ludzi starszych w miastach, często 

jednak nie były one ukierunkowane na aktywizację mieszkańców. Aktualnie zwraca 

się szczególną uwagę na zaangażowanie mieszkańców w dokonujące się przemiany. 

Taką inicjatywę podjęła Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), inicjując w 2002 

roku program, w którym zawarła postulat wprowadzenia zmian i takie planowanie 

miast, by były one „przyjazne wiekowi” (age-friendly), czyli ułatwiające starszym 

ludziom codzienną egzystencję. W 2006 r. WHO zaproponowało stworzenie sieci 

takich miast Global Age-Friendly Cities Project (Globalna Sieć Miast Przyjaznych 

Wiekowi), wspierających współpracę i wymianę doświadczeń wśród miast realizu-

jących zasady tego projektu [www.who.int/ageing/projects]. Koncepcja Miasta 

Przyjaznego Wiekowi opiera się na założeniu, że kreowanie takiego miasta stanowi 

najbardziej skuteczną strategią umożliwiającą wspieranie starszych ludzi i umożli-

wienie im życia w bezpieczeństwie, dobrym zdrowiu i aktywnym uczestnictwie  

w społeczeństwie. Ponadto publiczne i komercyjne usługi powinny tak funkcjono-

wać, by były bardziej dostępne i przystosowane do różnych poziomów sprawności 

osób starszych. Realizacja tego założenia wymaga zwrócenia uwagi na wiele aspek-

tów organizacji miasta i dostępu do usług przyczyniających się do poprawy zdrowia, 

niezależności i bezpieczeństwa osób starszych. Do podstawowych obszarów wpły-
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wających na zdrowie, bezpieczeństwo i aktywne uczestnictwo ludzi starszych  

w miastach zaliczyć należy dostęp do publicznego transportu, przyjazne starszym 

ludziom przestrzenie miejskie i budynki, dobre warunki mieszkaniowe, wsparcie 

społeczne, usługi zdrowotne, zatrudnienie i zaangażowanie obywatelskie (rys. 2). 

 

 

Rysunek 2 

 

Obszary tematyczne Miasta Przyjaznego Wiekowi 

 

 

 

Źrodło: Global Age-friendly Cities: a Guide, 2007, www.who.int s. 9 

 

 

Aktywnemu życiu osób starszych sprzyjać mogą czynniki środowiskowe i spo-

łeczne. Projekt wymienia trzy główne postacie takich czynników. I tak w aspekcie 

uczestnictwa lokuje tworzenie pozytywnego wizerunku osób starszych, dostęp do 

informacji, dostęp do środków transportu publicznego i prywatnego, możliwość 

aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym, edukacji i wolontariacie oraz usunię-

cie wszelkich barier fizycznych otoczenia (schody, brak podjazdów, wind itp.). Jeśli 

chodzi o aspekt zdrowotny, to głównymi czynnikami są: stworzenie programów  

i warunków umożliwiających aktywny wypoczynek, szeroko dostępna i dostosowa-

na opieka medyczna, dobrze rozbudowana sieć wsparcia społecznego oraz kwestie 

dobrej jakości powietrza i wody. Istotnym aspektem jest bezpieczeństwo i niezależ-
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ność. W tym zakresie wymienionych jest bardzo dużo czynników, wśród których 

najważniejsze to dostęp do odpowiedniego i taniego mieszkania, bezpieczne i do-

brze oznakowane drogi, bezpieczne dzielnice, ochrona przed przemocą i wiktymiza-

cją, dostępność do wszystkich instytucji publicznych a także możliwości różnych 

form zatrudnienia. 

Również ważnym aspektem jest pełna akceptacja osób starszych przez wszystkie 

instytucje i organizacje funkcjonujące w miastach, przejawiająca się uznaniem róż-

norodność osób starszych i szanowaniem dokonywanymi przez nich wyborami oraz 

decyzjami dotyczącymi stylu życia, a także promowaniem udziału seniorów we 

wszystkich obszarach życia społecznego i elastycznym reagowaniem na wszystkie 

zmiany potrzeb i preferencji związanych z wiekiem.  

Jednakże najważniejszą zaletą kreowania Miasta Przyjaznego Wiekowi jest 

wprowadzenie zasady konsultacji z przedstawicielami osób starszych, zarówno przy 

identyfikacji głównych fizycznych i społecznych barier aktywnego starzenia się jak  

i przy opracowaniu, wdrażaniu i ocenie lokalnych planów działania na rzecz two-

rzenia warunków pełnoprawnego aktywnego funkcjonowania ludzi starszych. 

Wydaje się więc, iż kwestia aktywnego uczestnictwa osób starszych w życiu spo-

łecznym nie budzi już dziś większych wątpliwości. Jednakże, by mogło ono być 

faktycznie realizowane niezbędne jest, oprócz samego przekonania ludzi starszych 

do takiego stylu życia, także stworzenie odpowiednich warunków zewnętrznych. 

Jak podkreśla J. Staręga-Piasek (2006: 135), „ludzie starsi powinni stać na straży 

swoich wartości, które ukształtowały świat, otoczenie, ich samych i nie rezygnować 

z nich pod presją siły młodości. (….). Ludzie starsi powinni być otwarci na zmiany 

w wielu obszarach – technologicznym, kulturowym, edukacyjnym, estetycznym 

(…). Sprostanie temu jest jednak bardzo trudnym zadaniem, bowiem nie sprzyjają 

temu mechanizmy związane z procesem starzenia się, takie jak apoteoza przeszłości 

czy coraz trudniejsza wraz z wiekiem, adaptacja do nowości i zmian. Niemniej bez 

otwarcia na nowe ludzie starsi będą skazywani na marginalizację”. 

 

 
 
Literatura 

 

AAL Joint Programme Brochure, www.aal-europe.eu/projects/aal-brochure 

Auleytner J., 2002, Polityka społeczna czyli ujarzmianie chaosu socjalnego. WSP TWP, Warszawa. 

Balcerek K., Kożan A., Masztalski R., 2007, Kształtowanie przestrzeni a poczucie bezpieczeństwa, [w:] Archi-

tektura i technika a zdrowie. Materiały V sympozjum, Politechnika Śląska, Gliwice 

Batorski D., 2009, Korzystanie z technologii komunikacyjno-informacyjnych, [w:] J. Czapiński, T. Panek (red.), 

Diagnoza społeczna. Warunki i jakość życia mieszkańców, Wyd. Rada Monitoringu Społecznego, War-

szawa  

Bojanowska E., 2009, Opieka nad ludźmi starszymi, [w:] P. Szukalski (red.), Przygotowanie do starości. Polacy 

wobec starzenia się, ISP, Warszawa 

CBOS, 2009, Komunikat z badań Polacy wobec ludzi starszych i własnej starości, BS/157 , Warszawa,  

http://www.aal-europe.eu/projects/aal-brochure-2010


122 

 

Dz. Urz. UE Nr L 183 z dnia 13 lipca 2011, Zalecenie Komisji z dnia 11 lipca 2011 nr 413 w sprawie inicja-

tywy w zakresie wspólnego planowania badań naukowych „Długie lata, lepsze życie – potencjał i wyzwania zmian 

demograficznych”,  

Dzięgielewska M., 2006, Aktywność społeczna i edukacyjna w fazie starości, [w:] B. Szatur Jaworska,  

P. Błędowski, M. Dzięgielewska, Podstawy gerontologii społecznej, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 

Warszawa 2006  

Global Age-friendly Cities: A Guide, www.who.int/ageing/ 

Głowacki R., Urban A., 2005, Kształtowanie bezpiecznej przestrzeni jako skuteczne narzędzie zapobiegania 

przestępczości, [w:] Architektura i technika a zdrowie. Materiały III sympozjum, Politechnika Śląska, Gliwi-

ce 

GUS, 2006, Stan zdrowia ludności Polski w 2004 r., Warszawa  

GUS, 2011, Stan zdrowia ludności Polski w 2009 r., Warszawa 

Herrmann P., 2010, Dostępność usług socjalnych – kwestia oceny usług z prespektywy jakości społecznej, [w:]  

A. Brandstaetter, P. Herrmann, C. O’Connell (red.), Definiowanie usług socjalnych w kontekście europej-

skim – od ogółu do szczegółu, WSP TWP, Warszawa  

Jałowiecki B., Szczepański M.S., 2002, Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej, Wyd.. Naukowe 

SCHOLAR, Warszawa 

Jan Paweł II, W oczekiwaniu na „wieniec sprawiedliwości”, ETHOS nr 47,1999, s.11 

KOM 2007, nr 332 wersja ostateczna z dnia 14 czerwca 2007, Komunikat Komisji dla Parlamentu 

Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regio-

nów, 2007, Komfortowe funkcjonowanie osób starszych w społeczeństwie informacyjnym. Inicjatywa 2010. Plan 

działania w sprawie technologii teleinformatycznych i starzenia się społeczeństwa, r. 

KOM 2010 nr 462 z dnia 6 września 2010, Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego 

Roku Aktywności Osób Starszych 2012,  

KOM 2010, 763 Sprawozdanie Komisji Dla Parlamentu Europejskiego i Rady, 2010, Pierwsza ocena 

okresowa wspólnego programu „Nowoczesne technologie w służbie osobom starszym, wersja ostateczna, z dnia 

16 grudnia 2010  

KOM 2010, wersja ostateczna z dnia 3 marca 2010 r., Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego  

i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu  

Kuryłowicz E., 2005, Projektowanie uniwersalne. Sztokholm miast dla wszystkich, Stowarzyszenie Przyjaciół 

Integracji, Warszawa, 

Łuczak M., 2008, Zastosowanie nowych technologii, [w:] J. Papińska-Kacperek, Społeczeństwo informacyjne, 

Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 

Niezabitowska E., 2011, Mieszkania dla ludzi starszych i młodych w kontekście potrzeb i cyklu życia budynku 

mieszkalnego, WSH Sosnowiec (w druku) 

Staręga-Piasek J., 2006, O niektórych mitach wokół ludzi starych i starości, [w:] M. Halicka i J. Halicki (red.) 

Zostawić ślad na ziemi, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok. 

Śliwińska-Ładzińska W., 1992, Urządzenia społeczno - usługowe elementem kształtowania „strefy przychylnej 

społecznie” polskich zespołów mieszkaniowych. Wyd. Politechniki Warszawskiej, Warszawa.  

The ENABLE-AGE Project Final Report, www.enableage.arb.lu.se/ 

Turowski J., 1979, Środowisko mieszkalne w świadomości ludności miejskiej. Ossolineum, Wrocław 

Universal design. Clarification of the concept. Projektowanie uniwersalne. Objaśnienie koncepcji, 

2007, Norwegian Ministry of the Environment www.niepelnosprawni.gov.pl/  

http://www.who.int/ageing/publications/Global_age_friendly_cities_Guide_English.pdf
http://www.enableage.arb.lu.se/pub.html
http://www.enableage.arb.lu.se/
http://www.niepelnosprawni.gov.pl/download/(l5iane7hW5Wxx6KZcIDWz5Wzipnj9GhZ5CantyyU6Dfjpiin5iZnuayU56wdtjZpcjLzufnmMbkvc3Gq8zP2tjqlMbiws2VpsLMha71)/files/projektowanie_uniwersalne.pdf


123 

 

Urban A., 2006, Związki przestępczości z architekturą, [w:] Architektura i technika a zdrowie. Materiały IV 

sympozjum, Politechnika Śląska, Gliwice 

WHO, 2007, Global Age-friendly Cities: a Guide, www.who.int/ageing/publications/  

Włodarczyk J., Strabel W., 1991, Specjalne formy budownictwa mieszkaniowego. Arch & Urbs, Katowice 

Woźniak Z., 1997, Najstarsi z poznańskich seniorów. Jesień życia w perspektywie gerontologicznej, Wydawnictwo 

Miejskie, Poznań 

www.i2home.org 

 

 

 

Kształtowanie środowiska zamieszkania sprzyjającego aktywności osób star-

szych – aspekty międzynarodowe 

 

Streszczenie: Zalecenie ONZ „by dodać życia do lat, które dodano do życia” wska-

zuje, iż niezmiernie ważne są działania na rzecz dobrej jakości życia ludzi w star-

szym wieku. Istnieje więc potrzeba stworzenia im warunków umożliwiających włą-

czenie i aktywne uczestnictwo w życiu społecznym. Realizacja tego postulatu sta-

nowi jedno z podstawowych wymogów organizacji społeczeństwa. Ludzie starsi 

napotykają jednak na wiele barier ograniczających lub wręcz uniemożliwiających im 

prowadzenie aktywnego życia. Dlatego też ważnym obszarem działalności Organi-

zacji Narodów Zjednoczonych, Rady Europy, Unii Europejskiej oraz innych insty-

tucji międzynarodowych jest szukanie rozwiązań pozwalających ludziom starszym 

zachować lepsze zdrowie oraz dłużej żyć aktywnie i samodzielnie w środowisku 

lokalnym. Obszary i formy aktywności ludzi starszych wiążą się z określoną prze-

strzenią. Podejmowane inicjatywy koncentrują się więc na takim kształtowaniu 

przestrzeni życia ludzi starszych (mieszkaniu, osiedlu i mieście), by były one wolne 

od barier architektonicznych, urbanistycznych i społecznych. Istotą jest więc two-

rzenie „przestrzeni przyjaznej wiekowi”. Wspomaganie aktywności ludzi starszych 

możliwe jest też poprzez zastosowanie nowoczesnych technologii informacyjno-

komunikacyjnych. Dzięki tym technologiom uzyskują oni możliwość rozwoju swo-

ich zainteresowań, nawiązywania wirtualnych znajomości, kontaktowania się z ro-

dziną. Tworzy się więc nową płaszczyzna aktywnej partycypacji ludzi starszych  

w społeczeństwie. 

 

 

 

Shaping the living environment creating favourable conditions  

for aging people – international aspects 

 

Summary: Recommendation of the UN “Adding Years to Life and Life to Years” 

clearly indicates that actions regarding good quality of life of people in older age are 

those of extreme importance. Hence, there is as need of creating conditions for ena-

bling them an active participation in social life. The implementation of this idea is 

http://www.who.int/ageing/publications/
http://www.i2home.org/
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one of the basic requirements of civil society. Older people face many barriers either 

limiting or even preventing them from having an active life. It is therefore an im-

portant area of activity of the United Nations, Council of Europe, the European Un-

ion as well as other international institutions to look for solutions helping older peo-

ple to live in better health and to live actively and independently being a part of the 

local community. Both areas and forms of activity of older people are associated 

with a specific space. Undertaken initiatives have to be focused on such  shaping of 

space for older people (home, neighborhood and city), so that they are free of archi-

tectural, urban and social barriers. The essence is thus the creation of "age-friendly 

space". Supporting various activities o folder people is possible through the use of 

modern information and communication technologies. Thanks to the above men-

tioned they gain the opportunity to develop their interests, make virtual friends or 

contact family. This in turn leads to emergence of active participation of older peo-

ple in the society. 

Keywords: elderly housing, “age-friendly space", Information and Communication 

Technologies 
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Zaspokajanie potrzeb zdrowotnych  

ludzi starych 
 

 

Słowa kluczowe: opieka zdrowotna, geriatria, ludzie starzy 

 

 

1. Wprowadzenie 
 

 

1.1. Zdrowie jako uwarunkowanie aktywności człowieka  
 

Aktywność człowiek wraz z upływem lat ulega stopniowemu ograniczaniu. Jest 

to uwarunkowane nie tylko samym procesu starzenia się ale także stanem zdrowia 

oraz wpływami warunków życiowych. W okresie starości wszystkie te czynniki 

manifestują się w sposób szczególny i wzajemnie na siebie oddziałują. Obniża się 

przez to standard życiowy ludzi starych, co w przypadku niekorzystnego przebiegu 

starości prowadzi do utraty zdolności samodzielnego bytowania i wymaga zorgani-

zowanej opieki. Właściwe postępowanie profilaktyczne we wcześniejszych fazach 

życia i odpowiednia opieka zdrowotna w starości mają zasadniczy wpływ na utrzy-

manie sprawności i poprawę stanu zdrowia starego człowieka oraz oddalają niebez-

pieczeństwo trwałego uzależnienia od opieki ze strony innych osób. 

 

1.2 Człowiek stary jako pacjent 
 

„Starość ma swoją specyfikę, ale jest przy tym niejednorodna pod względem 

biologicznym, zdrowotnym i socjalnym. Z tego względu wszelkie plany podejmo-

wane na rzecz osób starych powinny zakładać duży „margines swobody” oraz 

umożliwiać przystosowanie realizacji tych planów, zależnie od zaawansowania 

wieku, stanu zdrowia i sprawności oraz sytuacji socjalnej i ekonomicznej każdej 

pojedynczej osoby” (Pędich 2008: 194). 

Typową sytuacją starszego wieku jest współistnienie u tej samej osoby kilku 

przewlekłych procesów chorobowych, tj. wielochorobowość (multimorbidity). Pro-

wadzi ona do wielu niekorzystnych następstw: zacierania się różnic między obja-

wami spowodowanymi starzeniem się i współistniejącymi chorobami, trudności 
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diagnostycznych, opóźnienia właściwego rozpoznania, a tym samym opóźnienia 

wdrożenia właściwej terapii i gorszego rokowania co do wyleczenia. Wielochoro-

bowość powoduje skłonność osób chorych do stosowania nadmiernej liczby leków 

(overmedication), przyjmowania leków niezgodnie z zaleceniami lekarza (obniżony 

compliance) lub bez wskazań lekarskich. 

Zaawansowany wiek oraz choroby towarzyszące starości obniżają sprawność 

ruchową i utrudniają samodzielne wykonywanie czynności dnia codziennego (ADL 

– activity of daily living). Choroby wieku starszego wymagają więc łączenia lecze-

nia farmakologicznego z wczesną rehabilitacją ruchową w okresach ostrej choroby  

i rekonwalescencji (zasada wczesnego uruchamiania), a także w chorobach przewle-

kłych trwale ograniczających sprawność. 

Istnieje wyraźna współzależność wpływu czynników biologicznych i socjal-

nych. Zarówno ostre, jak i przewlekłe, choroby wieku starszego z reguły powodują 

pogorszenie sytuacji materialnej i społecznej. Jest to spowodowane nie tylko kosz-

tami stosowania coraz droższych środków farmakologicznych, nie w pełni refundo-

wanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, ale także kosztami i dostępnością do 

droższych lub bardziej nowoczesnych sposobów leczenia (np. protezowanie słuchu, 

implanty stawów, zabiegi kardiochirurgiczne). Dodatkowe koszty są związane  

z transportem osób niepełnosprawnych, zapewnieniem dłuższej opieki pielęgnacyj-

nej w warunkach domowych oraz adaptacją mieszkań do potrzeb niesprawnych 

osób. Wszystkie te świadczenia są teoretycznie dostępne, jednak ograniczane do 

środków najtańszych, nie zaś najlepszych, co pośrednio prowadzi do marginalizacji 

osób w wieku poprodukcyjnym w ich środowisku życiowym i w kontaktach spo-

łecznych. Stąd rodzi się postulat równoczesnej oceny potrzeb socjalnych i zdrowot-

nych i wspólnego postępowania profilaktycznego, diagnostycznego, leczniczego  

i wspierającego, co wymaga większej koordynacji pomiędzy placówkami służby 

zdrowia i placówkami pomocy społecznej. Słuszną uwagę poczyniła J. Twardow-

ska-Rajewska (2005: 48), pisząc, że „seniorzy posiadają wiele cech ‘modelowej 

ofiary dyskryminacji’. Są słabi fizycznie, zazwyczaj samotni. Starości towarzyszą 

często także inne cechy, które czynią osoby starsze podatnymi na gorsze traktowa-

nie: ubóstwo, niesprawność, przewidywalność zachowań”. 

Potrzeby osób starych, zarówno w obszarze ochrony zdrowia, jak i w dziedzinie 

opieki społecznej, są wyższe od potrzeb młodszych pokoleń, a zwiększająca się 

liczba osób starych we współczesnych społeczeństwach wskazuje na konieczność 

coraz większych nakładów finansowych na świadczenia zdrowotne i socjalne. Nie-

stety, nasz kraj nie należy do przodujących w tej dziedzinie. Nakłady finansowe na 

cele socjalne – w tym na ochronę zdrowia – są w Polsce znamiennie niższe niż  

w większości krajów europejskich (Petrasova 2007). 

W badaniach ankietowych przeprowadzanych w środowiskach ludzi starych  

w Polsce, na pytanie dotyczące ich przyszłości osoby starsze bardzo często wyrażają 

obawy przed utratą sprawności fizycznej lub psychicznej oraz utratą samodzielności 

życiowej (Synak 2000). Wyniki te potwierdzają, że najważniejszą potrzebą star-

szych osób w sferze somatycznej, psychologicznej i społecznej jest zachowanie 
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samodzielności i niezależności w takim stopniu i tak długo, jak będzie to możliwe. 

Jest to jednym z podstawowych zadań i obowiązków decydentów i organizatorów 

polityki społecznej wobec ludzi starych (Pędich 2000: 57). 

 

 

 

1.3. Prawo do ochrony zdrowia jako prawo obywatelskie człowieka 

starego 

 

Powszechne prawo do ochrony zdrowia jest w Polsce gwarantowane przez kon-

stytucję. Gwarancje te odnoszą się w sposób oczywisty także do populacji ludzi 

starych. Polska ratyfikowała międzynarodowe porozumienia, zawarte między inny-

mi w Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych (Nowy Jork 

1966), w Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności (Rzym 

1950) i Europejskiej Karcie Socjalnej (Turyn 1961) [ratyfikowana z ograniczeniami, 

1997, Dz.U. 1999, nr 8, poz. 67] . Zasada głoszona w ostatniej dekadzie przez Świa-

tową Organizację Zdrowia La sante pour tous – Health for All, podkreślająca rów-

ność wszystkich ludzi w dostępie do ochrony zdrowia, niezależnie od ich wieku  

i płci, jest powszechnie akceptowana i nie budzi zastrzeżeń politycznych ani moral-

nych. W praktyce zasady te są niekiedy ograniczane lub modyfikowane, zależnie od 

możliwości lub potrzeb. Czasami dotyczy to osób starszych i może mieć charakter 

dyskryminacyjny. 

Polskie Towarzystwo Gerontologiczne już przed wieloma laty zwracało uwagę 

na te problemy. Znalazło to wyraz w ekspertyzie Prawa obywatelskie ludzi starych 

w Polsce a europejskie deklaracje praw człowieka, opracowanej przez zespół auto-

rów z ramienia PTG (Szatur-Jaworska, Halicka, Pędich
 
1996: 20) Pisaliśmy wtedy: 

„Są kwestie, w których ludzie starzy doznają ograniczenia swoich praw. Przyczyny 

tych ograniczeń ulokować można na dwu płaszczyznach: regulacji prawnych i spo-

sobu realizacji uprawnień. Mówiąc o przejawach ograniczenia praw, wyodrębnić 

należy dwie sytuacje: dyskryminację rozumianą jako odmienne i gorsze traktowanie 

ludzi starych tylko z racji ich zaawansowanego wieku, oraz niepełne respektowanie 

praw ludzi starych”. W zakończeniu ekspertyzy podkreślono, że „nie wydaje się 

potrzebne ani uzasadnione przyznanie ludziom starym szczególnych uprawnień  

i rozbudowywanie ich praw grupowych. Wskazane luki i uchybienia w stanowieniu 

i realizacji prawa winny zostać wyeliminowane w sposób respektujący zasadę rów-

ności obywateli i jednocześnie uwzględniający specyficzne potrzeby ludzi starych”. 

Dziś nadal można zgodzić się z tą opinią. 
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2. Analiza sytuacji w zakresie zaspokajania potrzeb zdrowotnych 

ludzi starych 

 

 

2.1. Aktualne normy prawne i zasady odnoszące się do ochrony 

zdrowia ludzi starych w Polsce – wybrane przykłady i ich  

komentarze 

 

2.1.1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 1997, 

nr 78, poz. 483) Rozdz. II. Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela: 

Art. 32. 1. Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego trak-

towania przez władze publiczne. 2. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu 

politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny. 

Art. 33. 1. Kobieta i mężczyzna w Rzeczypospolitej Polskiej mają równe prawa  

w życiu rodzinnym, politycznym, społecznym i gospodarczym. 2. Kobieta i męż-

czyzna mają w szczególności równe prawo do kształcenia, zatrudnienia i awansów, 

do jednakowego wynagradzania za pracę jednakowej wartości, do zabezpieczenia 

społecznego oraz do zajmowania stanowisk, pełnienia funkcji oraz uzyskiwania 

godności publicznych i odznaczeń. 

Art. 38. Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę 

życia.  

Art. 68. 1. Każdy ma prawo do ochrony zdrowia. 2. Obywatelom, niezależnie od ich 

sytuacji materialnej, władze publiczne zapewniają równy dostęp do świadczeń opie-

ki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. Warunki i zakres udzielania 

świadczeń określa ustawa. 3. Władze publiczne są obowiązane do zapewnienia 

szczególnej opieki zdrowotnej dzieciom, kobietom ciężarnym, osobom niepełno-

sprawnym i osobom w podeszłym wieku. 

Konstytucja RP nie odnosi się bezpośrednio do ochrony zdrowia osób starszych. 

Artykuł 32 i 33 wskazują na równość wobec prawa, art. 32 pkt. 2. zakazuje dyskry-

minacji „z jakiejkolwiek przyczyny”, zaś art. 33 pkt 2. mówi o równym prawie do 

zabezpieczenia społecznego. Artykuł 38 zapewnia każdemu „prawną ochronę ży-

cia”, co można pośrednio odnieść także do starań o utrzymanie przy życiu osób 

ciężko chorych lub w zaawansowanej starości. Jedynie w art. 68, stanowiącym, że 

każdy ma prawo do ochrony zdrowia, użyte zostało expressis verbis określenie 

„osoby w wieku podeszłym”. Punkt 3. tego artykułu zobowiązuje władze publiczne 

do „zapewnienia szczególnej opieki zdrowotnej … osobom niepełnosprawnym  

i osobom w wieku podeszłym”. Artykuł 68 Konstytucji RP uprzywilejowuje osoby 

starsze, zobowiązują władze publiczne do otaczania tych osób szczególną troską w 

zakresie ochrony zdrowia. Zwracam uwagę, że użyte w art. 68 określenie „wiek 

podeszły” jest niejednoznaczne i może budzić kontrowersje interpretacyjne. 
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2.1.2. Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta  

 

Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2009, nr 52, 

poz. 417)
25

 jest podstawowym aktem prawnym w odniesieniu do praw pacjentów  

w starszym wieku. Poniżej przytaczam wybrane fragmenty ustawy wraz z nasuwa-

jącymi się komentarzami (moimi) zaznaczonymi kursywą. Taki sposób prezentacji 

ułatwi wskazanie na niepełną zgodność tych gwarancji z codzienną praktyką placó-

wek ochrony zdrowia w stosunku do osób starszych. 

Art. 2. „Przestrzeganie praw pacjenta określonych w ustawie jest obowiązkiem or-

ganów władzy publicznej właściwych w zakresie ochrony zdrowia, Narodowego 

Funduszu Zdrowia, podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych, osób wyko-

nujących zawód medyczny oraz innych osób uczestniczących w udzielaniu świad-

czeń zdrowotnych”. 

Art. 4.2. „W razie zawinionego naruszenia prawa pacjenta do umierania w spokoju  

i godności sąd może, na żądanie małżonka, krewnych lub powinowatych do drugie-

go stopnia w linii prostej lub przedstawiciela ustawowego, zasądzić odpowiednią 

sumę pieniężną na wskazany przez nich cel społeczny na podstawie art. 448 Kodek-

su cywilnego”. Często można się zetknąć z umieraniem chorych na korytarzach 

szpitali lub w wieloosobowych salach, bez zapewnienia dyskrecji, pomocy w cier-

pieniu i towarzyszeniu umierającemu w jego ostatnich godzinach życia. Sytuacja 

taka narusza prawa pacjenta do umierania w spokoju i godności. Odnosi się to 

szczególnie do pacjentów niepełnosprawnych lub w bardzo zaawansowanej starości. 

Art. 5. „Kierownik podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych lub upoważnio-

ny przez niego lekarz może ograniczyć korzystanie z praw pacjenta w przypadku 

wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub ze względu na bezpieczeństwo zdrowot-

ne pacjentów, a w przypadku praw, o których mowa w art. 33 ust. 1, także ze 

względu na możliwości organizacyjne zakładu”. Ograniczenia „ze względu na moż-

liwości organizacyjne zakładu” są sprzeczne z zasadą obowiązku zapewnienia rów-

nej dostępności do świadczeń zdrowotnych i mogą stać się formą dyskryminacji 

osób starszych. 

Art. 6. 1. „Pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaga-

niom aktualnej wiedzy medycznej”. 

Art. 6.2. „Pacjent ma prawo, w sytuacji ograniczonych możliwości udzielenia od-

powiednich świadczeń zdrowotnych, do przejrzystej, obiektywnej, opartej na kryte-

riach medycznych, procedury ustalającej kolejność dostępu do tych świadczeń”. 

Pacjent ma wprawdzie określone prawa, jednak w praktyce często staje przed ko-

niecznością rezygnowania z ich realizacji. Obecnie limitowanie dostępności do spe-

                                                           
25 Przypis nr 5 do Ustawy: Wobec nieuchwalenia ponownie przez Sejm zawetowanej przez Prezy-

denta ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. - Przepisy wprowadzające ustawy z zakresu ochrony 

zdrowia niniejsza ustawa wejdzie w życie w terminie określonym w odrębnej ustawie, która zosta-

nie ogłoszona niezwłocznie po jej uchwaleniu przez Parlament i podpisaniu przez Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej. 
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cjalistycznych gabinetów lekarskich i badań diagnostycznych, są codziennym, po-

wszechnym zjawiskiem, wynikającym z niewydolności placówek leczniczych. Osoby 

starsze, mniej sprawne, są narażone na trudności z dotarciem do lekarza, wyczeki-

waniem na korytarzach w warunkach nie zapewniających podstawowego komfortu  

i opieki. 

Art. 8. „Pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych udzielanych z należytą sta-

rannością przez podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych w warunkach odpo-

wiadających określonym w odrębnych przepisach wymaganiom fachowym i sani-

tarnym”. Jest to pole do ograniczania niektórych świadczeń bądź utrudniania dostę-

pu do nich (np. konieczność kierowania do specjalistów przez lekarzy opieki pod-

stawowej, ustalanie wielotygodniowych, a nawet ponadrocznych kolejek do poradni 

specjalistycznych lub zabiegów, na podstawie lokalnych zarządzeń kierownictwa 

zakładu. 

Art. 11.1. „Pacjent ma prawo do informacji o prawach pacjenta określonych w ni-

niejszej ustawie oraz w przepisach odrębnych, uwzględniającej ograniczenia tych 

praw określone w tych przepisach. Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych 

udostępnia tę informację w formie pisemnej, poprzez umieszczenie jej w swoim 

lokalu, w miejscu ogólnodostępnym”. Niewłaściwie stosowane formy informacji, 

szczególnie w odniesieniu do osób starszych (treść informacji, wielkość liter unie-

możliwiających przeczytanie informacji przez osoby starsze z upośledzonym wzro-

kiem, trudności zrozumienia tekstu wynikające z wykształcenia lub środowiska ży-

ciowego osoby w starszym wieku).  

Art. 13. „Pacjent ma prawo do zachowania w tajemnicy przez osoby wykonujące 

zawód medyczny, w tym udzielające mu świadczeń zdrowotnych, informacji z nim 

związanych, a uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu medycznego”. 

Nieznajomość właściwej interpretacji pojęcia tajemnicy zawodowej sprzyja niedo-

chowywaniu tajemnicy, szczególnie częste w odniesieniu do osób niesprawnych,  

o złym rokowaniu oraz bardzo starych (np. dzielenie się informacjami z osobami 

spoza rodziny lub z personelem niemedycznymi na temat diagnozy i niepomyślnego 

rokowania).  

Art. 16. „Pacjent ma prawo do wyrażenia zgody na udzielenie określonych świad-

czeń zdrowotnych lub odmowy takiej zgody, po uzyskaniu informacji w zakresie 

określonym w art. 9”. Pacjenci w starszym wieku, szczególnie o niższym statusie 

socjalnym, są często traktowani przedmiotowo, bez uwzględnienia ich praw podmio-

towych do wyrażania lub niewyrażania zgody.  

Ogólnie biorąc, zakres zbierania informacji, sposób prowadzenia rozmowy z pa-

cjentem i podmiotowe traktowanie pacjenta przez lekarzy (w mniejszym stopniu 

przez pielęgniarki) jest daleki od przyjętych zasad stosowanych w krajach Zachod-

niej Europy. W tej materii bardzo ciekawe i mało znane są książki: „Rozmawiać  

z pacjentem” (Gordon, Edwards 2009) i „Wywiad motywujący w ochronie zdrowia” 

(Rollnick, Miller, Butler 2010). 
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2.2. Zasady geriatrycznej opieki zdrowotnej i ich realizacja 

 

Odmienność starczej patologii powinna znaleźć odpowiednik w odmienności 

systemu opieki zdrowotnej nad ludźmi starymi. Należy kierować się powszechnie 

przyjętą w geriatrii zasadą „zintegrowanej opieki nad człowiekiem starym” (com-

prehensive geriatric care), polegającej na całościowej ocenie potrzeb (integracja 

metod i środków), zespołowej realizacji tych potrzeb (współdziałanie placówek 

ochrony zdrowia, opieki socjalnej i innych struktur komunalnych) oraz na prioryte-

cie celu, jakim jest utrzymania niezależności (independence) zdrowotnej, material-

nej i psychicznej starego człowieka. 

Zmiany demograficzne zachodzące w Polsce sprawiają, że wszystkie dziedziny 

medycyny stają się poniekąd „medycyną geriatryczną” (Pędich 2006). Włączenie 

opieki zdrowotnej nad osobami starszymi do ogólnego systemu ochrony zdrowia ma 

swoje dobre i złe strony. Z jednej strony, integracja opieki zdrowotnej zapobiega 

marginalizacji osób w podeszłym wieku, z drugiej – stwarza pewną barierę dla roz-

woju geriatrii oraz obniża standardy opieki geriatrycznej.  

W opiniach Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego (Bień, Pędich 1998; 

Pędich 2000) wyrażaliśmy pogląd, że właściwym rozwiązaniem organizacyjnym 

opieki zdrowotnej nad ludźmi starszymi jest współdziałanie placówek podstawowej 

opieki medycznej (lekarze rodzinni, szpitale terenowe) z wyspecjalizowanymi pla-

cówkami geriatrycznymi, zarówno w lecznictwie ambulatoryjnym, jak i szpitalnym. 

Współpraca ta powinna stanowić podstawę systemu i spełniać postulaty: powszech-

ności, długotrwałości, dostępności i jakości świadczeń zdrowotnych. Ważnym ele-

mentem systemu ochrony zdrowia obywateli w wieku starszym (w założeniu co 

najmniej 65-letnich) jest zapewnienie harmonijnej i spójnej współpracy z placów-

kami pomocy społecznej. Uzasadnieniem takiego współdziałania jest art. 68 Konsty-

tucji Rzeczypospolitej Polskiej, nakładający na władze publiczne obowiązek „za-

pewnienia szczególnej opieki zdrowotnej dzieciom, kobietom ciężarnym, osobom 

niepełnosprawnym i osobom w podeszłym wieku”. 

 

 

2.2.1. Elementy opieki geriatrycznej w placówkach podstawowej 

opieki medycznej 

 

Placówką właściwą dla sprawowania podstawowej opieki zdrowotnej nad 

ludźmi starymi powinien być gabinet lekarza rodzinnego i jego zespołu, wyszkolo-

nego w zakresie odmienności postępowania z pacjentami w starszym wieku. Jedynie 

te placówki gwarantują łatwy, codzienny dostęp do pomocy lekarskiej, długotrwa-

łość opieki zdrowotnej oraz – pod warunkiem właściwego przygotowania lekarzy 

rodzinnych w dziedzinie geriatrii – odpowiedniej jakości usług medycznych lu-

dziom w starszym wieku. Lekarz rodzinny powinien stać się sui generis „geriatrą 

pierwszej linii”. 
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Opieka lekarza rodzinnego nad ludźmi starymi powinna mieć charakter czyn-

ny, pożądane jest, aby lekarz przeprowadzał okresowe badania kontrolno-

profilaktyczne osób w starszym wieku oraz współpracował ze specjalistycznymi 

placówkami geriatrycznymi (geriatryczne poradnie konsultacyjne). Lekarz rodzinny 

ma możliwość bliskich kontaktów z ośrodkami pomocy rodzinie, korzystania z ich 

ocen w zakresie potrzeb socjalnych ludzi starych oraz występowania z inicjatywą 

udzielania pomocy osobom znajdującym się doraźnie lub trwale w trudnej sytuacji 

ekonomicznej. Lekarz rodzinny może też wywierać wpływ na sposób życia i środo-

wisko domowe osób starszych, poprzez organizowaną oświatę zdrowotną i swój 

osobisty autorytet. Ważnym elementem opieki podstawowej powinna być możli-

wość korzystania z placówek rehabilitacji leczniczej oraz domowej. Jest sprawą 

wielkiej wagi, aby lekarze rodzinni zrozumieli i docenili zadania stojące przed nimi 

w zakresie opieki nad osobami w starszym wieku oraz aby przyswoili sobie zasady 

holistycznej oceny potrzeb swoich podopiecznych.  

Niestety, te – słuszne w swoim założeniu postulaty – pozostają w sprzeczności 

z obecną sytuacją lekarzy rodzinnych. „Lekarze rodzinni poddani są presji ekonomi-

zacji (szukania oszczędności). Umowy z NFZ określają limity ilości i czasu trwania 

wizyt, liczby zleconych badań diagnostycznych, co w dużym stopniu obniża stan-

dard porad udzielanych osobom starszym. Lekarz zmuszony jest bezustannie doko-

nywać wyboru, kogo leczyć, a kogo nie, przy czym podejmowane decyzje coraz 

słabiej osadzone są w kontekście etycznym” (Twardowska-Rajewska 205: 48). 

Współpraca z placówkami pomocy rodzinie napotyka często na obustronną niechęć, 

pogłębioną nieznajomością przepisów administracyjnych. Daleka od przeciętnych 

oczekiwań jest możliwość uzyskania pomocy w warunkach domowej opieki nad 

ludźmi w późnej starości, trwale uzależnionymi od pomocy innych osób. Ciekawe 

badania Barbary Bień i wsp. (Bień 2006) nad warunkami opieki rodzinnej pogłębia-

ją wiedzę w tej dziedzinie. 

Podyplomowe szkolenie lekarzy rodzinnych z zakresu geriatrii – choć ulega 

powolnej poprawie – jest niedostateczne w stosunku do liczby lekarzy pierwszego 

kontaktu i zakresu poruszanych tematów. Znamienne jest w ostatnich latach uzupeł-

nianie kwalifikacji niektórych lekarzy specjalistów chorób wewnętrznych poprzez 

uzyskiwanie specjalizacji z geriatrii, ten proces nie jest jednak odpowiednikiem 

postulatu dokształcania lekarzy rodzinnych z zakresu geriatrii. W obecnej rzeczywi-

stości lekarze rodzinni są pod presją norm, ograniczających trwanie pojedynczej 

porady i głębsze przemyślenia klinicznych problemów. W obecnie obowiązujących 

zasadach rejonizacji została zagubiona możliwość oddziaływania profilaktycznego 

na mieszkańców określonego rejonu zamieszkania. Brak konsultacyjnych poradni 

geriatrycznych, uniemożliwia podnoszenie umiejętności lekarzy rodzinnych w ich 

codziennej pracy i uniemożliwia pełnienia przez nich roli „geriatry pierwszej linii”. 
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2.2.2. Specjalistyczne zakłady opieki geriatrycznej w publicznej  

służbie zdrowia 

 

Projekt Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego zakładał istnienie poradni 

geriatrycznych, jako jednostek konsultacyjnych dla lekarzy rodzinnych i lekarzy 

innych specjalności, oraz oddziałów geriatrii w szpitalach szczebla powiatowego 

(lub dzielnicowego w dużych miastach). Projekt PTG nie określał umiejscowienia 

placówek geriatrycznych, ani zakresu ich działań. Zwracaliśmy jednak uwagę, aby 

poradnie geriatryczne miały charakter konsultacyjny i nie dały się sprowadzić do 

roli zastępczej wobec poradni rejonowych (czego chcieliby niektórzy lekarze ro-

dzinni i większość pacjentów). Głównym celem geriatrii jest utrzymanie sprawności 

ludzi starych i umożliwienie im samodzielnego bytowania w naturalnym środowi-

sku. Rolą konsultacyjnych poradni geriatrycznych (np. na poziomie powiatu) po-

winno więc być nie tylko prowadzenie pogłębionej diagnostyki geriatrycznej, ale 

także prowadzenie działań mających na celu podnoszenie poziomu wiedzy lekarzy 

rodzinnych, wdrażanie zasad postępowania geriatrycznego w placówkach rehabilita-

cyjnych na terenie powiatu i szerzenie profilaktyki geriatrycznej. Wysoki poziom 

wiedzy lekarzy posiadających specjalizację z geriatrii oraz łączenie leczenia farma-

kologicznego z rehabilitacją geriatryczną jest oczywistym wymogiem w poradniach 

geriatrycznych. 

Osoby starsze nie powinny napotykać na trudności hospitalizacji, motywowane 

wiekiem pacjenta. Istnieje uzasadniona potrzeba organizowania w szpitalach szcze-

bla podstawowego oddziałów geriatrii, ukierunkowanych na kompleksową diagno-

stykę i terapię geriatryczną oraz usprawnianie osób starych hospitalizowanych 

wcześniej w innym oddziale szpitalnym. Ze względu na swoje zadania oddziały 

geriatrii powinny być zwolnione od dyscypliny czasowej, limitującej długość hospi-

talizacji, oraz posiadać odpowiednio przeszkolony personel i sprzęt fizjoterapeu-

tyczny. W swoim założeniu oddziały geriatryczne nie są równoważne z oddziałami 

dla przewlekle chorych, ani z oddziałami pielęgnacyjno-opiekuńczymi, przeznaczo-

nymi dla pacjentów nie rokujących szybkiej poprawy stanu zdrowia lub wyleczenia. 

Postulaty zgłaszane od lat przez Polskie Towarzystwo Gerontologiczne nie wią-

zały się z dużymi nakładami finansowymi, a jedyną trudnością ich realizacji była 

mała liczna lekarzy geriatrów. Mimo to nigdy nie zostały spełnione, głównie ze 

względu na coraz większe ograniczenia finansowe i administracyjne służby zdrowia 

oraz na limitowanie przez NFZ kosztów i czasu trwania hospitalizacji, co skłaniało 

dyrektorów szpitali do likwidowania nielicznych oddziałów geriatrycznych,  

a w efekcie spychanie i tak niedostatecznie licznych geriatrów na straconą pozycję 

opieki nad osobami nieuleczalnie chorymi i pensjonariuszami domów pomocy spo-

łecznej, a w najlepszym razie do roli szeregowego lekarza rodzinnego. Sytuacja ta, 

utrzymująca się po dziś dzień, uniemożliwia realizację zasady wysokiego poziomu 

usług geriatrycznych i uzyskanie wysokiego autorytetu tej specjalności. Narusza ona 
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także obowiązujące w Polsce regulacje prawne: artykuł 68 Konstytucji RP oraz arty-

kuł 6 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. 

Jednym z istotnych bieżących problemów jest zapewnienie osobom w późnej sta-

rości właściwej opieki pielęgnacyjnej i socjalnej, opieki terminalnej oraz dostępu do 

hospicjów, dotychczas przeznaczonych wyłącznie dla nieuleczalnie chorych z po-

wodu nowotworów. 

 

 

2.2.3. Rola Uniwersytetów Medycznych w kształceniu z zakresu  

geriatrii 

 
W Uniwersytetach Medycznych oraz w dużych ośrodkach pozaakademickich po-

trzebne są kliniki geriatrii (tj. oddziały gerontologii klinicznej) oraz inne specjali-

styczne ośrodki geriatryczne, przeznaczone zarówno do celów diagnostyki i terapii 

geriatrycznej, jak też do celów dydaktycznych (nauczanie studentów, specjalizacja  

z geriatrii, szkolenie podyplomowe lekarzy rodzinnych z zakresu geriatrii). Nie 

wszystkie Uniwersytety Medyczne uwzględniają w programie studiów lekarskich 

przedmiot „gerontologia” lub „geriatria”, nie ma też ujednolicenia takich progra-

mów. 

Specjalizacja lekarzy w dziedzinie geriatrii jest możliwa po wcześniejszym uzy-

skaniu innej specjalności klinicznej, głównie specjalności lekarza internisty. Powo-

łanie krajowego specjalisty w dziedzinie geriatrii oraz opracowanie jednolitego pro-

gramu specjalizacji pozwoliło w ostatnich latach na uporządkowanie procesu specja-

lizacji w geriatrii (Grodzicki 2002). Ten system sprzyja uzyskaniu głębokiej wiedzy 

geriatrycznej, jednak nie zwiększa motywacji do specjalizowania się w geriatrii. 

Wprawdzie w okresie ostatniego pięciolecia ponad dwukrotnie wzrosła liczba leka-

rzy przystępujących do egzaminu specjalistycznego z geriatrii, jednak najczęściej są 

to lekarze poradni internistycznych, którzy po ukończeniu specjalizacji powracają na 

dotychczas zajmowane stanowiska. Taka sytuacja nie odpowiada potrzebom wyni-

kającym z przemian demograficznych, ani nawet zaspokajaniu bieżących zobowią-

zań publicznej służby zdrowia wobec osób starszych. Z zadowoleniem obserwuje 

się zwiększenie aktywności dydaktycznej placówek akademickich, które organizują 

kursy dokształcające z wybranych dziedzin geriatrii. W 2011 roku planuje się 12 

takich kursów (CMKP 2011). 

 

 

2.2.4. Polityka zdrowotna wobec osób starych 
 

Polityka zdrowotna w Polsce nie uwzględnia w wyraźny sposób potrzeb ludzi 

starych ani nie prowadzi do wdrażania zasad współczesnej geriatrii. Przeciwnie, 

nasiliło się zubożenie placówek ochrony zdrowia, zwiększyła się długość oczekiwa-

nia na porady specjalistyczne i hospitalizację (skrajny, ale nie odosobniony przykład 
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to 75-letni mieszkaniec Wrocławia, wpisany na zabieg wszczepienia endoprotezy 

kolana na luty 2028 roku (Gazeta Wyborcza z 8.02.2010)). Wzrasta strefa ubóstwa, 

pogarszają się wskaźniki zdrowotne, obecny system refundacji leków uniemożliwia 

emerytom dostęp do nowoczesnych środków farmakologicznych. Wzrosły obciąże-

nia finansowe pacjentów w starszym wieku (odpłatność za leki, utajona „szara stre-

fa” usług medycznych). Stan opieki zdrowotnej nad ludźmi starymi w Polsce jest 

zaprzeczeniem zasad współczesnej gerontologii i pozostaje w sprzeczności z pro-

gnozami demograficznymi dla naszego kraju.  

W ostatnich latach podejmowane są nowe działania, które mają na celu poprawę 

jakości opieki medycznej nad osobami w starszym wieku, a także przedyskutowanie 

nowych propozycji. Jedną z takich inicjatyw jest opracowany przez zespół geronto-

logów projekt nowej „strategii rozwoju systemu opieki geriatrycznej i rozwiązań 

poprawiających jakość opieki nad osobami starszymi w systemie ochrony zdrowia” 

(Grodzicki i wsp. 2007). Ważne są też prace nad projektem „standardów świadczeń 

usług medycznych w specjalności geriatria” (Derejczyk i wsp. 2010). W wymienio-

nym projekcie struktura geriatrycznego systemu ochrony zdrowia, zasadniczo zgod-

na z propozycjami Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego, została wzbogacona 

o nowe formy organizacyjne (np. Geriatryczny zespół opieki domowej, Geriatrycz-

ny zespół konsultacyjny). Proponowane standardy znacznie wykraczają poza dzi-

siejsze możliwości służby zdrowia, pod względem zarówno strukturalnym, jak  

i wymogów kadrowych. 

 

 

2.3. Dyskryminacja osób starszych w ochronie zdrowia 
 

Dla uzyskania odpowiedzi, czy w ochronie zdrowia istnieje dyskryminacja osób 

starszych, trzeba rozważyć zakres tego pojęcia w odniesieniu do omawianego tema-

tu. Moim zdaniem, pojęcie dyskryminacji należy rozważać w trzech kategoriach. 

2.3.1. Dyskryminacja formalna. W Polsce dyskryminacja ludzi starych w za-

kresie ochrony zdrowia formalnie nie istnieje. W praktyce można jednak znaleźć 

przejawy dyskryminacji wynikające z nie dość precyzyjnych sformułowań w aktach 

prawnych, z wadliwej struktury służby zdrowia (np. brak określenia pozycji geriatrii 

w systemie ochrony zdrowia), z niedostatków finansowych NFZ (np. ograniczony 

limit przyjęć do szpitali lub przychodni specjalistycznych) oraz z przyznania prawa 

wydawania zarządzeń i ograniczeń przez władze niższego szczebla (np. ogranicze-

nia w dostępie starszych pacjentów do niektórych świadczeń, dyskwalifikacja do 

zabiegu ze względu na wiek).  

2.3.2. Dyskryminacja nieformalna przejawia się w codziennej praktyce niektó-

rych placówek ochrony zdrowia (np. okazywanie niechęci w stosunku do pacjentów 

w starszym wieku, niedokładnie przeprowadzany wywiad i badanie lekarskie, forma 

zwracania się do osób starszych naruszająca ich godność (paternalizm), lekceważe-

nie zgłaszanych przez nich skarg. 
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Przejawem pośredniej dyskryminacji osób starszych są administracyjne zarzą-

dzenia Narodowego Funduszu Zdrowia: ograniczona dostępność niektórych świad-

czeń medycznych (np. ograniczenia finansowania przez NFZ okularów – wymiana 

okularów jedynie po upływie określonego czasu), ograniczenia w otrzymywaniu 

aparatów słuchowych (tylko jednostronne protezowanie słuchu w ramach świadczeń 

NFZ, przy bardzo wysokich, niedostępnych dla starszych osób cenach aparatów 

słuchowych), limitowanie dostępności do wysoko specjalistycznych zabiegów (np. 

kwalifikowanie do dializy pozaustrojowej), do zastosowania implantów (np. sztucz-

ne stawy biodrowe) lub do niektórych zabiegów operacyjnych (co wynika często  

z obawy dużego ryzyka, nienowoczesnego podejścia lekarzy zabiegowych, a także 

ograniczeń środków finansowych). Ograniczona jest też dostępność do zabiegów 

rehabilitacyjnych, szczególnie prowadzenia rehabilitacji geriatrycznej w miejscu 

zamieszkania osób starszych o zmniejszonej sprawności lokomocyjnej. Pośrednią 

formą dyskryminacji mogą być, spotykane w niektórych miejscowościach ograni-

czenia dostępności bezpłatnego transportu do placówek służby zdrowia, trudne –  

a czasami wręcz koszmarne – warunki oczekiwania starych ludzi w poczekalniach, 

obojętny lub niegrzeczny stosunek personelu pomocniczego (rzadziej pielęgniarek  

i lekarzy) do pacjentów w późnym wieku. 

Szczególną formą pośredniej dyskryminacji jest ukryta „szara strefa”, wpływa-

jąca na jakość i czas uzyskania świadczeń. Dotyka to w szczególnym stopniu ludzi 

starszych, którzy mają mniejsze zasoby finansowe oraz mniejsze możliwości pro-

tekcji ze strony osób zajmujących wpływowe stanowiska. Zjawiska tego w zasadzie 

nie obserwuje się w placówkach medycyny podstawowej, co znajduje wyraz w (na 

ogół) pozytywnych ocenach lekarzy rodzinnych i lekarzy ośrodków zdrowia przez 

pacjentów w starszym wieku (Halicka, Pędich 1997).  

2.3.3. Dyskryminacja z powodu niedostatecznego standardu opieki geriatrycz-

nej. Istnieją określone i znane zasady zintegrowanej opieki geriatrycznej, polegające 

na wspólnym planowaniu i realizacji opieki nad pacjentami w późnym wieku przez 

zespoły wielospecjalistyczne. Chodzi tu szczególnie o współpracę między placów-

kami ochrony zdrowia i placówkami pomocy społecznej, ale także możliwość 

wspólnej realizacji opieki zdrowotnej, psychologicznej, socjalnej, materialnej, 

prawnej itd. Niedobory w tym zakresie ilustruje dobrze dokument The Older Per-

son’s Charter of Standarts opracowany przez Międzynarodowe Towarzystwo Ge-

rontologiczne, dotyczący postulowanych praw pacjentów geriatrycznych. Wymie-

niane w dokumencie standardy w znacznym stopniu odbiegają od możliwości uzy-

skania takich świadczeń w Polsce (Pędich 2007). 

Trudności wdrożenia zasad zintegrowanej opieki geriatrycznej wynikają w du-

żej mierze z niewłaściwego programu kształcenia studentów na wydziałach lekar-

skich Uniwersytetów Medycznych oraz w mniejszym stopniu także wydziałów pie-

lęgniarskich i innych zawodów medycznych. Skutkuje to niedostatecznym przygo-

towaniem absolwentów Uniwersytetów Medycznych i innych wyższych szkół za-

wodów medycznych, do nowoczesnej obsługi pacjentów w starszym wieku,  

a szczególnie do realizacji zasady kompleksowej opieki geriatrycznej. Te same 
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uwagi dotyczą programów kształcenia podyplomowego lekarzy rodzinnych, które 

pomijają problematykę geriatryczną lub ograniczają jej zakres. Pozostaje to w rażą-

cym kontraście do zauważalnych trendów demograficznych, wskazujących na stałe 

zwiększanie się liczby i odsetka osób starych w społeczeństwach (także w Polsce). 

Tendencje te powinny skłaniać do przemyślenia nie tylko odrębności klinicznych 

patologii wieku starszego, ale przede wszystkim do zrewidowania dotychczasowej 

struktury opieki zdrowotnej i socjalnej nad osobami starszymi. Starania Polskiego 

Towarzystwa Gerontologicznego, także w formie ekspertyz składanych w Minister-

stwie Zdrowia, nie miały, jak dotąd, znaczącego wpływu na postawy decydentów. 

Trzeba jednak przyznać, że w ostatnich latach ta dziedzina polityki społecznej za-

czyna być zauważana przez władze. 

 

 

 

3. Diagnoza i rekomendacje dotyczące zaspokajania potrzeb  

zdrowotnych ludzi starych 

 

3.1. Diagnoza 

 

3.1.1. Obecna struktura publicznej służby zdrowia w Polsce w istocie nie różni się 

od struktury wprowadzonej w okresie PRL. Cechuje ją centralizacja i hierarchia. 

Wprawdzie podstawowym źródłem finansowania jest system ubezpieczeń zdrowot-

nych, jednak pośrednictwo Narodowego Funduszu Zdrowia pozwala na autorytarne 

podejmowania decyzji przez NFZ. Hierarchia opierała się i nadal się opiera na 

trzech poziomach organizacyjnych: podstawowym (lekarze rejonowi = lekarze ro-

dzinni), powiatowym (poradnie specjalistyczne i szpitale powiatowe), wojewódzkim 

(poradnie wysoko specjalistyczne i szpitale wojewódzkie). Nadzór merytoryczny 

podlegał i nadal podlega specjalistom wojewódzkim i specjalistom krajowym  

(w poprzednim okresie był on jednak bardziej rzeczowy). Akademie Medyczne stały 

i nadal pozostają na szczycie tej hierarchii pod względem kompetencyjnym, oraz 

stanowią podstawową bazę dydaktyczną i naukową. Prywatna praktyka lekarska 

stanowiła i nadal stanowi marginalne, ale w praktyce bardzo istotne uzupełnienie 

publicznych placówek ochrony zdrowia. 

3.1.2. System opieki zdrowotnej nad ludźmi starymi w Polsce jest zaprzeczeniem 

zasad współczesnej gerontologii i nie uwzględnia obecnej sytuacji demograficznej 

naszego kraju ani prognoz demograficznych. 

3.1.3. Obecny stan opieki zdrowotnej nad osobami starszymi narusza prawa ludzi 

starych do ochrony zdrowia i przybiera formy dyskryminacji. 

3.1.4. Odmienność starczej patologii nie znajduje odpowiednika w odmienności 

systemu opieki zdrowotnej nad ludźmi starymi. 

3.1.5. W obecnej strukturze opieki zdrowotnej nie ma określonego miejsca dla leka-

rza geriatry, który powinien być swoistym „konsultantem w sprawach starzenia”. 
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3.1.6. W kontraktach NFZ nie stosuje się standardów geriatrycznych. 

3.1.7. Pod naporem zjawisk demograficznych wszystkie dziedziny medycyny stają 

się „medycyną geriatryczną”. Dlatego też kluczową rolę w profilaktyce starzenia  

i ochronie zdrowia osób starszych powinien odgrywać lekarz rodzinny, dobrze 

przygotowany do tych zadań.  

3.1.8. Struktura służby zdrowia w jej obecnej postaci nie sprzyja realizacji podsta-

wowych zadań opieki zdrowotnej i socjalnej, jakim jest utrzymanie ludzi starych 

przez jak najdłuższy okres w stanie możliwie największej sprawności, samodzielno-

ści i niezależności 

3.1.9. W programach dydaktycznych Uniwersytetów Medycznych oraz w kształce-

niu podyplomowym nie uwzględnia się w dostatecznym stopniu tematyki geria-

trycznej i gerontologicznej.  

3.1.10. Liczba lekarzy specjalistów geriatrii jest niedostateczna w stosunku do po-

trzeb. Brak jest także ustalonego miejsca lekarzy geriatro w strukturze ochrony 

zdrowia. 

3.1.11. Specjalistyczne poradnie i oddziały geriatryczne pozostają poza zaintereso-

waniem decydentów i administratorów służby zdrowia (obserwuje się proces likwi-

dacji i tak nielicznych oddziałów geriatrycznych w szpitalach).  

3.1.12. Nie prowadzi się żadnej planowej działalności w zakresie profilaktyki sta-

rzenia.  

3.1.13. NFZ nie kontraktuje w dostatecznym stopniu usług z zakresu rehabilitacji 

geriatrycznej oraz opieki pielęgniarskiej nad niesprawnymi osobami w starszym 

wieku.  

3.1.14. Istnieją trudności w dostępie osób w zaawansowanej starości do placówek 

opieki paliatywnej (poza chorobami nowotworowymi). 

3.1.15. Nie zapewnia się właściwej opieki osobom trwale przewlekle chorym i nie-

sprawnym w późnej starości, pozostawiając je głównie na opiece rodziny. 

 

3.2. Rekomendacje 
 

Wymienione powyżej elementy oceny stanu ochrony zdrowia ludzi starych  

w Polsce pozwalają na sformułowanie następujących zaleceń: 

3.2.1. Przeprowadzenie głębokich reform w strukturze i sprawności opieki zdrowot-

nej, biorąc pod uwagę także szczególne potrzeby ludzi starych oraz możliwość roz-

woju specjalistycznych placówek geriatrycznych.  

3.2.2. Podnoszenie wiedzy decydentów różnych szczebli administracji państwowej  

i samorządowej w zakresie problemów i uprawnień ludzi starych.  

3.2.3. Propagowanie w publikacjach naukowych tematu uprawnień przysługujących 

osobom starym do właściwych dla ich wieku świadczeń zdrowotnych.  

3.2.4. Zmiana procedur obowiązujących w publicznej ochronie zdrowia, na rzecz 

tych uwzględniających odmienność patologii wieku starszego i potrzeb osób sta-

rych.  
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3.2.5. Systematyczne szkolenie lekarzy rodzinnych w zakresie klinicznej odmienno-

ści patologii wieku starszego i zasad zintegrowanej opieki geriatrycznej.  

3.2.6. Zwiększenie liczby lekarzy specjalizujących się w geriatrii i lekarzy specjali-

stów geriatrów oraz zapewnienia im miejsc pracy odpowiednich do ich kwalifikacji.  

3.2.7. Obligatoryjne wprowadzenie do programów Uniwersytetów Medycznych 

przedmiotu „Geriatria i gerontologia”, na wydziałach lekarskich i innych wydziałach 

związanych z ochroną zdrowia.  

3.2.8. Uwzględnienie w kontraktach z NFZ odmienności procedur w geriatrycznych 

placówkach służby zdrowia.  

3.2.9. Zniesienie zależnych od wieku ograniczeń dostępu do niektórych badań dia-

gnostycznych i profilaktycznych (np. mammografia)  

3.2.10. Prawne uregulowania zasad i form opieki długoterminowej nad osobami 

niepełnosprawnymi lub w zaawansowanej starości (opieka domowa i hospicyjna).  
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Zaspokajanie potrzeb zdrowotnych ludzi starych 

 

Streszczenie: Potrzeby zdrowotne ludzi starych wynikają z nakładania się na siebie 

trzech czynników: fizjologicznego procesu starzenia się, odrębności patologii wieku 

starczego oraz warunków socjoekonomicznych. Wszystkie te czynniki wymagają 

zintegrowanej oceny potrzeb zdrowotnych i socjalnych, aby umożliwić jak najdłuż-

sze samodzielne bytowanie starego człowieka w jego naturalnym środowisku ży-

ciowym.  

Powszechne prawo do ochrony zdrowia jest w Polsce gwarantowane przez konsty-

tucję. Jednakże obecne uregulowania prawne nie uwzględniają zachodzących proce-

sów demograficznych (starzenie się społeczeństwa) i nie zapewniają ludziom starym 

odpowiedniej opieki zdrowotnej. Obecna struktura polskiej służby zdrowia unie-

możliwia prowadzenie zintegrowanej oceny potrzeb starszego pacjenta i ich zaspo-

kajanie w zakresie opieki zdrowotnej. Zbiurokratyzowane przepisy narzucone przez 

Narodowy Fundusz Zdrowia ograniczają możliwość prawidłowego prowadzenia 

diagnostyki i terapii geriatrycznej i są niezgodne z przyjętymi w cywilizowanym 

świecie standardami opieki geriatrycznej. Poprawa tej sytuacji wymaga poszerzenia 

wiedzy geriatrycznej wszystkich pracowników ochrony zdrowia (w tym także kadry 

zarządzającej), obligatoryjne nauczanie geriatrii na wydziałach lekarskich Uniwer-

sytetów Medycznych, wykształcenie większej liczby lekarzy specjalistów geriatrii  

i zorganizowanie odpowiednio dużej liczby placówek geriatrycznych (przychodnie, 

oddziały szpitalne, kliniki geriatrii). 
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Provision of health needs of the elderly 

 

Summary: Health needs of the elderly result from the overlap of three factors: 

physiological process of ageing, specificity of old age pathologies and socio-

economic conditions. These factors taken together require integrated evaluation of 

health and social needs, so that the elderly can function in their own natural living 

environment for as long as possible.  

Access to health care for all in Poland is guaranteed by the constitution. However, 

current legal regulations do not take into account the ongoing demographic process-

es (the ageing of the society) and hence do not secure the elderly with appropriate 

health care. The current structure of the Polish health care system does not allow 

carrying out comprehensive evaluation of the health and social needs of the elderly 

and providing for them within the existing health care services. Bureaucratic proce-

dures imposed by the National Health Fund (NFZ) limit the possibility of conduct-

ing proper diagnostics and geriatric therapy, and are not consistent with the stand-

ards of geriatric care within the civilized world. In order to improve this situation it 

is necessary to increase geriatric knowledge of all employees of the health care sys-

tem (including the managerial staff), to introduce obligatory geriatric courses at all 

medical schools, to train more physicians specializing in geriatrics and to organize 

sufficient number of geriatric units (out-patient clinics, geriatric wards and geriatric 

in-patient clinics in university hospitals).  

Key-words: health care, geriatrics, elderly 
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1. Wprowadzenie 
 

Edukacja ustawiczna jest jednym z podstawowych terminów współczesnej teorii 

i praktyki edukacyjnej. Mimo jednoznaczności tej nazwy, z której wynika, że edu-

kacja ustawiczna oznacza trwanie kształcenia przez wiele lat, bez przerwy, przez 

całe życie, ani w Polsce, ani na świecie nie ma zgodności co do treści tego pojęcia 

(Aleksander 1995). W poniższych rozważaniach przyjmujemy, że edukacja usta-

wiczna to oparta na różnych koncepcjach praktyka edukacyjna, która obejmuje całe 

życie człowieka. Interesować nas będzie jednak tylko okres późnej dorosłości, po-

tocznie nazywany też starością. 

W literaturze mówi się o trzech wymiarach kształcenia osób dorosłych: formal-

nym, nieformalnym i incydentalnym (Skrzypczak 1996). Kształcenie formalne 

przyjmuje najczęściej postać kształcenia stacjonarnego w różnego rodzaju szkołach 

dla dorosłych. Może też być ono realizowane poprzez studia zaoczne lub też drogą 

samodzielnego zdobywania wiedzy. Kształcenie formalne kończy się zazwyczaj 

egzaminem państwowym i uzyskaniem pożądanego świadectwa. 

Kształcenie nieformalne to każda działalność oświatowa organizowana poza 

ustalonym systemem formalnym. Jest to edukacja pełnowartościowa, uwarunkowa-

na na ogół autentycznymi potrzebami, bezinteresownymi, zawodowymi lub życio-

wymi. Stanowi ona środek dla indywidualnego lub społecznego rozwoju. Podjęcie 

kształcenia nieformalnego wynika więc z chęci zdobycia wiedzy i umiejętności, 

które niekoniecznie muszą być potwierdzane państwowymi certyfikatami. 

Obok tych dwóch form kształcenia (formalnego i nieformalnego) wymienia się 

często kształcenie incydentalne, które rozumie się jako trwający przez całe życie 

proces nabywania wiedzy i umiejętności. Proces ten charakteryzuje się tym, że nie 

jest ani zorganizowany, ani systematyczny. 
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We współczesnej teorii oświaty dorosłych podkreśla się tzw. paradygmatyczną 

zmianę w pojmowaniu edukacji. Tradycyjne ujęcie akcentowało nauczanie, z poja-

wiającą się na pierwszym planie rolą nauczyciela (eksperta czy też konsultanta-

doradcy). Obecnie ciężar przesuwa się w kierunku uczenia się, akcentując aktywną 

rolę ucznia (Malewski 2010). Ta paradygmatyczna zmiana postrzegania edukacji 

dorosłych łączy się ze zmianą postrzegania starości i roli człowieka starszego  

w społeczeństwie. Od starości jako okresu odpowiedniego do zabawy, podróży czy 

uprawiania jakiegoś hobby poprzez traktowanie starości jako samodzielnego okresu 

życia o szczególnej jakości i szczególnym potencjale po wizję starości jako okresu, 

w którym seniorzy – cieszący się pełnią praw obywatelskich – podejmują też (lub 

kontynuują) obywatelskie obowiązki. Należy pamiętać jednak, że akcent na samo-

dzielne uczenie się osób starszych możemy położyć tylko w przypadku elit. Aktyw-

ność pozostałych wymaga wspomagania.  

Z. Szarota (2007) proponuje zastosować w pracy z osobami starszymi strategię 

czterech „P”: protekcji, prewencji, partycypacji i promocji. Protekcja to ochronno-

wspierające działania na rzecz ludzi starych w ramach polityki społecznej państwa. 

Prewencja oznacza zapobieganie starzeniu się patologicznemu w wymiarze zdro-

wotnym i społecznym. Włączenie seniorów w funkcjonowanie społeczeństwa oby-

watelskiego – to partycypacja. Promocja zaś oznacza zmiany w stereotypowym 

myśleniu na temat starości, poprzez inicjowanie akcji społecznych, prowadzenie 

programów edukacyjnych. 

Potrzebę wspierania seniorów silnie akcentuje też W. Wnuk (2007). Jej zdaniem 

starość może być pięknym okresem życia pod warunkiem, ze nie zostawimy senio-

rów samych sobie. Tylko elity bowiem dadzą sobie radę. Pozostałe osoby stare wy-

magają zachęcania do aktywności i tworzenia odpowiednich warunków do bycia 

aktywnym. L. Kozaczuk (za: (Wnuk 2007)) określa cele tych starań. Są nimi:  

 usamodzielnianie, pobudzanie zaradności; 

 nauka współczucia w grupie i środowisku; 

 utrzymanie wiary w sens życia; 

 rozwijanie różnych zainteresowań; 

 adaptacja do nowych warunków życia, likwidacja nudy i jednostajnego trybu 

życia. 

Klamrą spinającą wszystkie, zaproponowane przez Kozaczuk, cele jest samo-

dzielność. 

Sandra Timmermann (1985), kierując się podobnym celem, czyli zdobyciem 

i/lub utrzymaniem samodzielności, wyróżniła cztery typy edukacji: 

1. Zdobywanie wiedzy i umiejętności służących utrzymywaniu podstaw ekonomicz-

nych. 

2. Naukę praktycznych umiejętności potrzebnych do dalszego życia. 

3. Nabywanie umiejętności działania na rzecz innych. 

4. Naukę, której celem jest osiągnięcie pełni człowieczeństwa, czyli ogólny rozwój. 

W pierwszym przypadku chodzi o ludzi starszych, zainteresowanych uzupełnie-

niem swoich dochodów. Edukacja może im pomóc w skutecznym pokierowaniu 
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swoim życiem, jak też w nabywaniu odpowiednich technik poszukiwania pracy.  

W grę wchodzi też uzyskanie nowych, pożądanych na rynku pracy umiejętności, 

udoskonalanie starych oraz wykorzystywanie nowych możliwości zarabiania pie-

niędzy. 

Drugi typ edukacji wynika z faktu, iż wiele osób pragnie zdobyć umiejętności, 

które pozwolą na przezwyciężenie codziennych problemów takich jak: zdrowie, 

finanse czy odżywianie. Potrzeby mogą zmieniać się wraz z wiekiem oraz zależeć 

od dochodów. Edukacja może dać podstawy, takie jak umiejętność czytania i pisania 

czy tez znajomość działań z zakresu prewencji zdrowotnej. Umożliwia zatem prze-

jęcie inicjatywy w rozwiązywaniu własnych problemów, podejmowanie decyzji  

i dopasowywanie się do zmian życiowych. 

Trzeci typ edukacji akcentuje ważną rolę, jaką pełnią ludzie starsi w swoich spo-

łecznościach, pokazując nie tylko zdolność do uczenia się, lecz również do uczenia 

innych. Edukacja w zakresie udziału w życiu społecznym daje ludziom starszym 

możliwość nabycia umiejętności, które mogą być użyteczne w pomaganiu innym. 

Patrząc szerzej, trzeba stwierdzić, że zdobywanie tych umiejętności daje ludziom 

starszym siły do pracy na rzecz społeczności. Chodzi tu o pomoc w rozwiązywaniu 

problemów społecznych i ekonomicznych oraz uwrażliwienie rozmaitych instytucji 

na te problemy. 

Punkt czwarty uwypukla rolę indywidualnej nauki, która pomaga ludziom star-

szym uczynić z późnych lat zwieńczenie całego życia, tym niemniej owoc takiej 

nauki ma również praktyczne konsekwencje. Edukacja uwalnia ludzi starszych od 

stereotypów, które ograniczają ich spojrzenie na to, czego mogą dokonać. Dzięki 

niej zdolni są do wyrażania wartości oraz są lepiej przygotowani do realizacji trzech 

pierwszych punktów prezentowanej wyżej klasyfikacji.  

Klasyfikacja zaproponowana przez S. Timmermann może służyć jako narzędzie 

do oceny programów proponowanych przez placówki edukacji seniorów. Punktem 

odniesienia tej oceny jest założenie, że edukacja ma służyć utrzymaniu lub zdobyciu 

samodzielności. Można przyjąć trzystopniowy zakres oceny danej placówki bądź 

systemu edukacyjnego zależnie od stopnia osiągniętej świadomości: stopień pod-

stawowy, stopień odpowiedzialności za siebie i stopień odpowiedzialności za in-

nych. 

W przyjętym podziale stopień podstawowy odpowiada pierwszemu rodzajowi 

edukacji. Program, który pomaga w zabezpieczeniu materialnym egzystencji, reali-

zuje warunek sine qua non niezależności. 

Stopień odpowiedzialności za samego siebie zakłada, że sprawy podstawowe są 

już rozwiązane. Pozostają codzienne, zmuszające do stałych zmagań, problemy, 

takie jak zdrowie, mieszkanie, itp. Odpowiada to drugiej płaszczyźnie zastosowanej 

klasyfikacji. 

Stopień odpowiedzialności za innych oznacza, że myślenie jednostki kieruje się 

w stronę społeczeństwa. Jest ona na tyle niezależna i odpowiedzialna, iż odpowie-

dzialność za siebie rozszerza na odpowiedzialność za innych. Następuje to dopiero 

w trzecim etapie w myśl zasady św. Tomasza, iż nie można dać tego, czego się sa-
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memu nie posiada. Stopień ten odpowiada trzeciej płaszczyźnie zaproponowanego 

podziału. 

Wprowadzić jeszcze należy czwartą pozycję w zakres skali ocen, mianowicie po-

szerzanie możliwości. Jest ona związana z całym kompleksem programowym niema-

jącym bezpośrednio utylitarnego celu. Daje ona ogólną wiedzę, która może być u-

żyta przy dążeniu do niezależności bądź jej umacnianiu, np. przez zwiększanie wia-

ry we własne siły. Pozycja ta nie stanowi kolejnego stopnia w podanej wyżej skali. 

Powinna być usytuowana niezależnie, na każdym poziomie edukacji (Halicki 2000). 

A zatem istnieje potrzeba podejmowania działań ułatwiających lub stymulują-

cych aktywność osób starszych. Ważne miejsce w tej aktywności powinna zajmo-

wać aktywność edukacyjna. Prezentowana niżej analiza koncentruje się na określe-

niu miejscu kształcenia ludzi starych w systemie edukacji ustawicznej. Skupimy się 

szczególnie na edukacji formalnej i nieformalnej, pomijając incydentalną, ponieważ 

ta ostatnia wiąże się z wysokim poziomem aktywności własnej, która w rzeczywi-

stości w przypadku osób starszych w świetle badań nie jest najwyższa (Halicka, 

Halicki 2002).  Zaspokajanie potrzeb edukacyjnych osób starzejących się i starych 

pełni różnorodne funkcje: rozszerza kompetencje ogólne, rozwija wiedzę specjali-

styczną, jest czynnikiem samorozwoju, przyczynia się do poprawy pozycji społecz-

nej. Z edukacji czerpią korzyści zarówno sami uczący się, jak i całe społeczeństwo. 

 

 

2. Kluczowe regulacje prawne 
 

Doświadczenia edukacyjne w odniesieniu do ludzi starszych rozwinęły się na ba-

zie programów edukacji dorosłych. Stąd też w aktach prawnych dotyczących prawa 

do edukacji jako specyficzna kategoria wieku pojawiają się ludzie dorośli. Konstytu-

cja RP w części poświęconej edukacji w ogóle nie podaje żadnej kategorii wieku, 

stwierdza po prostu w artykule 70, punkt 1, że każdy obywatel ma prawo do nauki, 

zaś w punkcie 4 dodaje, że władze publiczne zapewniają obywatelom powszechny  

i równy dostęp do wykształcenia. 

W Ustawie o systemie oświaty z 7 września 1991 r. pojawia się kategoria „osoba 

dorosła”. W art. 1 pkt. 8 znajduje się stwierdzenie, że system oświaty zapewnia w 

szczególności możliwość uzupełniania przez osoby dorosłe wykształcenia ogólnego, 

zdobywania lub zmiany kwalifikacji zawodowych i specjalistycznych. Art. 2., pkt. 

3a wyjaśnia, że system oświaty obejmuje również placówki kształcenia ustawiczne-

go, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia 

zawodowego, umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy ogólnej, umiejętności 

i kwalifikacji zawodowych. Art. 3 pkt. 17 precyzuje pojęcie kształcenia ustawiczne-

go, przez które należy rozumieć kształcenie w szkołach dla dorosłych, a także uzy-

skiwanie i uzupełnianie wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w 

formach pozaszkolnych przez osoby, które spełniły obowiązek szkolny. 

„Osoba starsza” jako podmiot aktywności społeczno-kulturalnej pojawia się  

w zasadach działania na rzecz osób starszych uchwalonych przez Zgromadzenie 
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Ogólne ONZ w 1991. Zachęca się tam rządy poszczególnych krajów do korzystania 

z wszelkich możliwości włączenia tych zasad do przedsiębranych działań. W punk-

cie 4 stwierdza się, że osoby starsze powinny mieć możliwość korzystania z właści-

wych programów edukacyjnych i szkoleniowych. W punkcie 15 zaś dodaje się, iż 

osoby starsze powinny mieć warunki, by w pełni rozwijać swój potencjał. Natomiast 

pkt 16 zaleca umożliwienie osobom starszym korzystanie z edukacyjnych, kultural-

nych, duchowych i rekreacyjnych zasobów społeczeństw (Rezolucja 46/91). 
 

 

3. Edukacja osób starszych w praktyce 
 

Jednym z istotnych problemów, jakie stoją przed naszym krajem, jest przeorien-

towanie oferty edukacyjnej związane ze zmianami demograficznymi i starzeniem się 

społeczeństwa. Bardzo ważne staje się włączenie problematyki kształcenia osób 

starszych we wszystkie działania realizowane przez państwo, bowiem osiągnięcie 

wieku emerytalnego nie może być przyczyną do wyłączenia z życia społecznego,  

z dostępu do edukacji i kultury. 

Z prowadzonych badań wynika, że potrzeba i chęć dalszego kształcenia osób do-

rosłych zależy od poziomu zdobytego wykształcenia. Im wyższe wykształcenie, tym 

bardziej prawdopodobna chęć dalszego kształcenia (Lowe 1982). Dotyczy to rów-

nież osób starszych. Wiedzę się pomnaża, a nie dodaje. Ponadto wraz z procesem 

starzenia się instrumentalne motywy uczenia się ustępują motywacjom o charakterze 

ekspresyjnym (Hiemsrta 1976). A zatem, z punktu widzenia osób starszych, najbar-

dziej pożądane jest uczenie się jako sposób zachowania i rozwijania aktywności 

intelektualnej, co zgodnie z teorią aktywności prowadzi do większego zadowolenia 

z życia (Halicka 2004, Halicki 2006). 

Ważną kwestią jest zdefiniowanie pojęcia osoba starsza. W dotychczasowej 

praktyce edukacyjnej uważano, że późna dorosłość (starość) zaczyna się wraz  

z przejściem na emeryturę. Ponad trzydzieści lat temu powstały pierwsze Uniwersy-

tety Trzeciego Wieku – instytucje edukacyjne służące aktywizacji seniorów. Jest to 

dostatecznie długi czas, by utrwaliły się schematy myślenia i działania. Dlatego, 

kiedy mówimy osoba starsza, mamy na myśli kobiety powyżej 60. i mężczyzn po-

wyżej 65. roku życia przebywających na emeryturze. W ostatnich latach, szczegól-

nie od wejścia Polski do Unii Europejskiej, pojawiła się nowa kategoria, a mianowi-

cie „50+”. A zatem ludzie starsi to nie tylko osoby w wieku emerytalnym, ale rów-

nież znajdujące się w okresie przedemerytalnym (część z nich jest na wcześniej-

szych emeryturach, część pracuje). Ten stan rzeczy zmienia sytuację w zakresie 

edukacji ludzi starszych, uzupełniając dotychczasowy podstawowy cel uczenia się 

określany jako ekspresyjny o cel instrumentalny, wynikający m.in. z zapotrzebowa-

nia rynku pracy. 

Od zapoczątkowanej w Polsce w roku 1989 transformacji ustrojowej w gospo-

darce naszego kraju mieliśmy ciągle do czynienia ze zjawiskiem bezrobocia, które  

w najgorszym okresie znacznie przekraczało 20%. W takich warunkach myśl  
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o przyszłej konieczności aktywizacji zawodowej starszego pokolenia była w krę-

gach decydentów trudna do zaakceptowania. Dopiero wejście do Unii Europejskiej 

w 2004 roku spowodowało masową emigrację młodych Polaków do pracy w innych 

krajach UE i w konsekwencji pojawił się duży niedobór siły roboczej w Polsce. 

Zauważono wówczas, że starzejące się społeczeństwo potrzebuje podnoszenia kwa-

lifikacji. Wzrastająca rozbieżność pomiędzy umiejętnościami osób młodych i star-

szych poważnie ogranicza możliwości polskiej gospodarki w zakresie zatrzymania 

starszych pracowników na rynku pracy przez dłuższy okres. Podwyższanie kwalifi-

kacji starszych pracowników byłoby natomiast wstępnym warunkiem uzyskania 

przeciwwagi dla efektów gwałtownego starzenia się siły roboczej.  

Według Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007-2013 celem strategicznym 

jest podniesienie poziomu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej, zaś 

edukacja w późnym wieku opiera się na koncepcji budowania kapitału społecznego 

oraz społeczeństwa opartego na wiedzy i kompetencji. Kierunek ten ma być reali-

zowany m.in przez kształtowanie postaw obywatelskich dzięki ustawicznej edukacji 

świadomych obywateli, promocję działań prospołecznych (wolontariatu, filantropii), 

powszechny dostęp do informacji o uprawnieniach obywateli (system bezpłatnej 

informacji, poradnictwa obywatelskiego i pomocy prawnej), wsparcie lokalnych 

inicjatyw obywatelskich. 

W ramach priorytetu „Wiedza i kompetencje” wyodrębniono w tymże Planie kie-

runek działań nazwany „Zwiększanie dostępu do edukacji”. Uzasadniając jego wy-

odrębnienie, podkreślono, że rozwój osobisty oraz satysfakcjonująca kariera zawo-

dowa jednostki w społeczeństwie opartym na wiedzy wymagają zapewnienia szero-

kiego dostępu obywateli do edukacji, umożliwiającego uczenie się przez całe życie 

– od najmłodszych lat po wiek dojrzały. Jednym z przedsięwzięć, które mają być 

podejmowane w ramach tego kierunku, jest wspieranie kształcenia ustawicznego − 

realizacja projektów sprzyjających uczeniu się przez całe życie, zwiększenie roli 

szkół wyższych w kształceniu dorosłych oraz integracja systemu kształcenia usta-

wicznego z tradycyjnym (Narodowy Planu Rozwoju na lata 2007-2013). 

Obecnie najbardziej widoczna jest realizacja postulatu wspierania kształcenia 

ustawicznego. Centra Kształcenia Ustawicznego są zlokalizowane na terenie całego 

kraju, a działają na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 

z 2003 roku. Do ich głównych zadań należy kształcenie i doskonalenie dorosłych  

w szkołach wchodzących w skład centrum oraz w formach pozaszkolnych, doskona-

lenie metod pracy dydaktyczno-wychowawczej w zakresie kształcenia dorosłych, 

współpraca z urzędami pracy i pracodawcami w zakresie rekwalifikacji kadr. 

Przyjęta strategia rozwoju edukacji regulująca procesy kształcenia ustawicznego 

koncentruje się przede wszystkim na kształtowaniu postaw proedukacyjnych, upo-

wszechnianiu edukacji, która pozwoli nabywać i doskonalić kwalifikacje zawodowe. 

O edukacji osób starszych w wieku emerytalnym w Polsce można mówić od  

II połowy lat 1960. Osoby te mogły korzystać jednak z placówek oświaty pozasz-

kolnej. Najczęściej były to uniwersytety powszechne, które wywodziły się z brytyj-
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skiej idei uniwersytetów rozszerzonych. Poza tym placówki ochrony zdrowia orga-

nizowały dla osób starszych kursy oświaty zdrowotnej. 

 

 

 

4. Jak zwiększyć rolę edukacji w aktywizacji ludzi starych? 
 

Analiza podstawowych aktów prawnych dotyczących szkolnictwa wyższego 

wskazuje, że każda grupa wieku miała i ma formalne prawo do studiów stacjonar-

nych na wyższej uczelni. W ustawach o szkolnictwie wyższym z lat 1958, 1982, 

1990 i 2005 zapisany jest tylko jeden warunek ubiegania się o przyjęcie na studia,  

a mianowicie posiadanie matury. Zwyczajowo przyjęło się jednak, że osoby starsze 

w wieku emerytalnym nie są studentami. 

W dotychczasowej historii polskiej oświaty dorosłych ludzie starsi przebywający 

na emeryturze mogli korzystać jedynie z form oświaty pozaszkolnej. Otwieranie się 

szkół wyższych na potrzeby starszej generacji miało w naszym kraju charakter po-

siłkujący. Wyższe uczelnie nie tworzyły i nie tworzą ludziom starszym udogodnień 

w zakresie podejmowania studiów. Mają jednak duży udział w powstawaniu i roz-

woju Uniwersytetów Trzeciego Wieku, placówek utworzonych z myślą o osobach 

starszych. Uniwersytety i inne wyższe uczelnie stały się zapleczem intelektualnym 

dla tej formy kształcenia seniorów. 

Obecnie działa w Polsce ponad 100 tego typu placówek, z których korzysta oko-

ło 25 tys. słuchaczy. Funkcję wspomagającą aktywność edukacyjną osób starszych 

w Polsce pełnią też placówki samorządu terytorialnego i stowarzyszenia. Uczestni-

kami programów edukacyjnych dla seniorów są w większości kobiety. Poza tym są 

to osoby dobrze wykształcone, stanowiące elitę starszej części społeczeństwa pol-

skiego. W Polsce istnieją cztery typy Uniwersytetów Trzeciego Wieku: 

1) działające w strukturach, którym patronuje wyższa uczelnia, i kierowane najczę-

ściej przez pełnomocnika rektora danej uczelni,  

2) istniejące jako samodzielne stowarzyszenia współpracujące z wyższymi uczel-

niami, 

3) powołane przez stowarzyszenia prowadzące działalność popularnonaukową, 

4) działające przy domach kultury, bibliotekach, domach dziennego pobytu, ośrod-

kach pomocy społecznej, itp. 

Współczesna andragogika i gerontologia traktują aktywność edukacyjną osób 

starszych jako jeden z czynników ułatwiających dopasowanie się do  starości (Paku-

ła 2007). Aktywność edukacyjna wśród osób starszych ma charakter elitarny. Nie 

wynika to z barier prawnych czy instytucjonalnych. Stymulatorem tej aktywności są 

wykształcone w okresie młodości i wczesnej dorosłości potrzeby w zakresie dalsze-

go rozwoju. A zatem osoby starsze zainteresowane są najbardziej kształceniem na 

poziomie wyższym. 

Polscy seniorzy, którzy według badań przeprowadzonych w 1998 roku nie ustę-

powali pod względem wykształcenia swoim rówieśnikom z Niemiec i Wielkiej Bry-
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tanii, ustępowali im jednak znacznie aktywnością edukacyjną w starości (Halicki 

2000). Z badań przeprowadzonych przez M. Pakułę w 2002 roku wśród mieszkań-

ców Lublina i Kraśnika w wieku 60 i więcej lat wynika, że zaledwie 6,2% badanych 

osób uczestniczyło w instytucjonalnych formach edukacji w czasie, kiedy przepro-

wadzano wywiad, a 10,5% uczestniczyło w nich wcześniej, tj. po przejściu na eme-

ryturę. Spośród instytucjonalnych form najbardziej popularne okazały się kursy 

umiejętności praktycznych, np. szycia, oraz odczyty na temat zdrowia (Pakuła 

2007). 

Według badań CBOS z 2009 roku (Kolbowska 2010) wśród osób przebywają-

cych obecnie tylko elity uczestniczą w dalszym kształceniu na emeryturze. W cie-

kawych zajęciach (warsztatach z informatyki, ćwiczeniach pamięci, uniwersytecie 

trzeciego wieku) uczestniczy 2% badanych, nauce języków obcych poświęca się 

4%, a kontynuuje kształcenie lub uzupełnia kwalifikacje 3%. Niemniej jednak odse-

tek osób starszych uczestniczących w różnych formach edukacji w ciągu ostatnich 

15 lat znacznie wzrósł. Według szacunkowych danych pochodzących z połowy lat 

1990. dalszemu kształceniu poświęcało się niewiele ponad 0,1% populacji seniorów 

(Halicki 2000). Ludzie starsi w zdecydowanej większości są zdania, że na polskim 

rynku nie brakuje dla nich ofert edukacyjnych (61%). Tylko 17% uważa, że oferta 

edukacyjna dla seniorów jest  zbyt uboga (Kolbowska 2010). 

W tych samych badaniach osoby z młodszych grup wieku, czynne zawodowo, 

projektowały swoją aktywność edukacyjną na emeryturze. Chęć uczestnictwa  

w ciekawych zajęciach deklarowało 17% badanych w wieku powyżej 45 lat, 29%  

w wieku 31-45 lat i 42% w wieku 18-30 lat (tab. 1). Z przytoczonych danych wyni-

ka, że potrzeby edukacyjne wchodzących w okres starości młodszych kohort będą 

wyraźnie wzrastać. 

 
Tabela 1 

 
Obecna aktywność edukacyjna emerytów i aktywność planowana  

osób czynnych zawodowo (%) 
 

Rodzaj aktywności 
Wiek badanych 

18-30 31-45 < 45 emeryci 

Nauka języków obcych 32 25 13 4 

Kontynuowanie kształcenia, uzupełnianie 
kwalifikacji 

23 18 9 3 

Uczestniczenie w ciekawych zajęciach: warsz-
tatach z informatyki, ćwiczeniach pamięci, na 
uniwersytecie trzeciego wieku 

42 29 17 2 

 
Źródło: (Kolbowska 2010) 
 
 

Programy realizowane przez UTW służą przede wszystkim ogólnemu rozwojowi 

oraz przygotowaniu do działalności społecznej i współpracy międzygeneracyjnej. 

Mogą z powodzeniem mieścić się w ramach priorytetu integracji społecznej. Waż-
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nymi wartościami realizowanymi w UTW są aktywność i samorządność. Wartości 

te są ważne w budowanym od 1989 roku społeczeństwie obywatelskim. 

W naszym społeczeństwie – jak można przypuszczać − nadal obowiązuje pogląd, 

że w cyklu życia człowieka jest czas stosowny do kształcenia i czas, gdy wysiłki 

edukacyjne nie mają już sensu. Dotyczy to szczególnie osób starszych, których ge-

neralnie cechuje bierna postawa wobec życia utrwalona przez wiele lat funkcjono-

wania socjalistycznego państwa (Halicka, Halicki 2002). Poza tym wydaje się, że  

w polskim systemie szkolnym zbyt małą wagę przywiązywało się i przywiązuje do 

kształtowania nawyku uczenia się. Niezbędne wydaje się zatem stworzenie ludziom 

starszym, na wzór niemiecki, możliwości uczestnictwa w systemie studiów w cha-

rakterze wolnego słuchacza. 

Zasadniczym celem edukacji osób starszych powinno być przejęcie lub utrzyma-

nie odpowiedzialności za własne życie i samodzielne jego kształtowanie. Działania 

polskich placówek kształcenia seniorów wypełniają ten cel. Gorzej jest z kształto-

waniem poczucia odpowiedzialności za innych, czyli działaniami na rzecz innych. 

Mamy w tym zakresie duże braki w porównaniu do krajów takich, jak Niemcy czy 

Wielka Brytania. 

Ogólna wizja pozycji osób starszych w naszym społeczeństwie nie przewiduje 

przywrócenia im pozycji pracobiorcy. Społeczeństwo nie powinno wszakże rezy-

gnować z ich wiedzy i doświadczenia, które mogą być wykorzystane w pracy wo-

luntarnej, czyli działaniach na rzecz innych. Jednak świadomość tego, że seniorzy 

stanowią w naszym kraju niewykorzystany kapitał, wydaje się być niewielka. 
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Zaspokajanie potrzeb edukacyjnych jako czynnik aktywnego starzenia się 

 

Streszczenie: We wstępie omówiona jest rola edukacji ustawicznej w aktywizacji 

ludzi starych. Istniejące w naszym kraju aktywne grupy seniorów stanowią elitarne 

kręgi, a zatem podkreśla się potrzebę stymulowania działalności edukacyjnej osób 

starszych. Jednak w kluczowe regulacjach prawnych obowiązujących w Polsce  

w odniesieniu do edukacji brak jest kategorii „osoba starsza”. Dopiero po naszym 

wstąpieniu do Unii Europejskiej zaczęto rozważać rolę edukacji ustawicznej w kon-

tekście demograficznego starzenia się społeczeństwa. Na zakończenie podano parę 

postulatów, których realizacja mogłaby zwiększyć rolę edukacji w aktywizacji ludzi 

starych. 

 

 

 

Education of older people as determinant of active aging 

 

Summary: The introduction discusses the role of continuous education in keeping 

the elderly active. Existing groups of senior citizens in our country constitute elites, 

hence the need to stimulate educational activity of the elderly is stressed. However, 

key legal regulations in Poland referring to education do not specify the category 

“elderly”. Not until Poland became a member of EU was the role of continuous 

education taken into account in the context of the demographic ageing of the popula-

tion. In the end a few proposals have been suggested whose introduction could in-

crease the role of education in making the elderly more active.   

Key-words: old age, the elderly, senior education. 
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Rodzina jako obszar aktywności i źródło 

wsparcia w aktywnym starzeniu się 
 

 
Słowa kluczowe: Starość, rodzina, środowisko lokalne, obszary ryzyka wykluczenia 

społecznego 

 

 

1. Człowiek starszy w rodzinie 
 

Na wszystkich etapach historycznych przemian rodzina zawsze stanowiła 

podstawę społeczeństwa i jego najważniejszą instytucję. Poprzez związki 

pokrewieństwa, więzi emocjonalne, ekonomiczne i kulturowe rodzina gwarantowała 

swoim członkom poczucie wspólnotowej tożsamości oraz bezpieczeństwa 

społecznego. O znaczeniu rodziny dla opieki, kompensacji, wsparcia i zaspokajania 

najważniejszych potrzeb świadczy fakt, że dotychczas nie zbudowano wobec niej 

żadnych wystarczająco skutecznych podmiotów zastępczych, a te już powstałe, 

nawet w warunkach optymalnych, ograniczają swe działania do funkcji 

interwencyjnych, naprawczych, bądź kompensacyjnych. 

Dla ludzi w starszym wieku rodzina jest najważniejszą płaszczyzną odniesienia 

oraz powszechnie odczuwanym gwarantem bezpieczeństwa, opieki i akceptacji. 

Wskazywana jest jako jedyna instytucja zdolna do wypełniania rozległych 

deficytów starości i skutecznego rozwiązywania problemów znamiennych dla 

podeszłego wieku: emocjonalnych, organizacyjnych, bytowych, związanych  

z codziennym funkcjonowaniem. I choć, jak wynika z licznych badań, w tym także 

przeprowadzonych przez Brunona Synaka, ludzie starsi coraz częściej żyją  

w samodzielnych gospodarstwach domowych, to rodzina nadal traktowana jest 

przez nich w kategorii najważniejszych grup odniesienia, jako przedmiot 

szczególnego zainteresowania, aktywności i jako niezastąpione źródło satysfakcji 

(Synak 2000: 14; Kawczyńska-Butrym 2008; Zboina, Nowak-Starz 2009; Bugajska 

2011). W rodzinie realizowane są najważniejsze potrzeby psychiczne, a tradycyjny, 

odwieczny przekaz pokoleniowy między generacjami gwarantuje stały transfer 

wzajemnych usług materialnych, emocjonalnych oraz rzeczowych (Dyczewski 

2002: 82; Szarota 2004: 95; Szatur-Jaworska, Błędowski 2010; Trafiałek 2008; 
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Bojanowska 2009: 207-215). Ich kierunek z reguły różnicuje się w następujących 

kategoriach: 

 prowadzenie gospodarstw domowych i wsparcie emocjonalne – przepływ wza-

jemny, dwukierunkowy; 

 opieka, pomoc, wsparcie w chorobie i niepełnosprawności– rodzina na rzecz 

osoby starszej; 

 pomoc materialna, opieka nad dziećmi i wnukami – osoba starsza na rzecz rodzi-

ny. 

Jakość życia ludzi w starszym wieku w Polsce, wprawdzie w różnym zakresie, 

ale niemal zawsze wynika z pozycji zajmowanej w rodzinie, relacji, kontaktów  

z najbliższymi oraz z poziomu potencjalnej akceptacji z ich strony. Nie bez znacze-

nia dla dostępności oczekiwanych interakcji i poziomu zainteresowania nimi ze 

strony pokoleń młodszych jest jednak fakt, że zarówno model rodziny, jak i pełnione 

przez nią funkcje, ulegają ustawicznym zmianom.  

Obecnie w rodzinach małych, dwupokoleniowych, samodzielnych 

ekonomicznie – z reguły nie ma miejsca dla przedstawicieli trzeciego pokolenia,  

a kontakty z nimi mają charakter doraźny, okazjonalny i odświętny. Z kolei,  

w rodzinach dotkniętych bezrobociem i biedą, czynnikiem integracji pokoleniowej 

jest nie tyle więź emocjonalna, co korzyści ekonomiczne płynące z prowadzenia 

wspólnego gospodarstwa z osobami posiadającymi stałe źródło dochodu. Według 

Leona Dyczewskiego (2002: 82) pomoc finansowa i rzeczowa ma wyraźnie 

kaskadowy kierunek tzw. płynie głównie od pokoleń starszych ku młodszym.  

W rodzinach dysfunkcyjnych ludzie starzy często są ofiarami przemocy, zarówno 

fizycznej, jak i psychicznej (Halicka, Halicki 2010). Są pozbawiani swych 

świadczeń, wykorzystywani jako tania siła robocza. W statystykach (w tym także 

sądowych) trudno wprawdzie znaleźć na ten temat jakiekolwiek dane, ale tezę 

potwierdzają dokumenty znajdujące się w ośrodkach interwencji kryzysowej  

i w powiatowych, gminnych oraz miejskich ośrodkach pomocy rodzinie. 

Kolejnym problemem, związanym z brakiem wsparcia ze strony rodziny, są 

rzadkie kontakty z dziećmi i wnukami opuszczającymi środowisko lokalne w poszu-

kiwaniu pracy i w celu zdobycia wykształcenia migrującymi do odległych miast, 

regionów, a coraz częściej i za granicę. Osłabione kontakty i więzi emocjonalne  

z bliskimi skutkują poczuciem osamotnienia, poczuciem izolacji, a w konsekwencji 

także wykluczenia społecznego. 

Poważnym źródłem wszelkich deficytów starości jest samotność, ale często 

równie niekorzystne jest pozostawanie we własnej rodzinie. Zanikają dwu, trzypo-

koleniowe rodziny, w których osoby starsze mogły liczyć na opiekę, zainteresowa-

nie. Osoby owdowiałe żyją najczęściej w rodzinach swych dzieci, które korzystają  

z obecności oraz pomocy babci czy dziadka, tym bardziej, że instytucje opieki nad 

dziećmi są słabo rozwinięte, a na wsi prawie ich nie ma. Problem pojawia się wów-

czas, gdy starszy człowiek staje się niesprawny i zaczyna obciążać rodzinę nie-

sprawnością, rosnącym zapotrzebowaniem na stałą opiekę, rehabilitacje, leczenie.  
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W polskiej rzeczywistości, gdzie coraz dłuższe życie nierzadko jest tożsame  

z dłużej trwającą starością i wielochorobowością, rodzina nadal nie znajduje dosta-

tecznej pomocy instytucjonalnej w sprawowaniu opieki i pielęgnacji nad człowie-

kiem starszym i niepełnosprawnym. I nie jest to problem wyłącznie polski, ale na 

ogólnoświatowy, towarzyszący przemianom społecznym, ekonomicznym, demogra-

ficznym i kulturowym. Zapotrzebowanie na wszelkie formy wsparcia rodzin opieku-

jących się starszymi krewnymi rośnie niemal równolegle do coraz dłuższej średniej 

trwania życia. Odpowiedzią na nie są zarówno dzienne ośrodki opieki nad chorymi 

(np. na chorobę Alzheimera), środowiskowe domy samopomocy, świetlice i pla-

cówki opieki dziennej, sąsiedzkiej, jak i nowe zawody w sektorze pomocowym, 

dające uprawnienia do systematycznego wspierania rodziny w wypełnianiu przez 

nią funkcji opiekuńczej. Warto tu wymienić: asystentów rodziny, opiekunów osób 

starszych, asystentów osób niepełnosprawnych, asystentów pracy socjalnej i opie-

kunki środowiskowe (Krasiejko, Przeperski 2011; Mielczarek 2010). 

Zarówno globalizacja, instytucjonalizacja, indywidualizacja życia, jak szereg 

innych procesów znamionujących kulturę cywilizacji XXI wieku, ustawicznie mo-

dyfikują zakres i warunki realizacji zabezpieczającej funkcji rodziny. W 2005 roku 

Komisja Europejska zwróciła uwagę że współczesne rodziny nie są już w stanie 

rozwiązywać problemów związanych z opieką nad swoimi starszymi krewnymi 

(Bojanowska 2009: 209-211; Chabior 2008: 29-38; Stopińska-Pająk 2009: 49, 77, 

235). Wymagają one pomocy i instytucjonalnego wsparcia, w tym głównie ze strony 

jednostek samorządu lokalnego i organizacji pozarządowych w tworzeniu oferty 

dostępnych form wsparcia starszych i niesprawnych mieszkańców środowiska lo-

kalnego. Wyzwania, jakie współczesność postawiła przez polityką społeczną, 

uprawniają zatem do przyjęcia tezy o pilnej potrzebie uznania wysokiej rangi wza-

jemnej zależności jakości życia w starości od indywidualnych zdolności i motywacji 

do inwestowania w siebie i swoją przyszłość: w zdrowie, kondycję, edukację i nie-

zależność ekonomiczną.  

Rodzina zawsze będzie zajmowała najwyższą pozycję w hierarchii aksjologicz-

nych preferencji ludzi starszych, ale ważne jest upowszechnianie zasady, że nie 

może ona stanowić alternatywy dla braku samodzielności, czy bezradności. Po-

prawne relacje międzygeneracyjne w rodzinie zawsze dają możliwość wzajemnego 

świadczenia usług i pomocy, ale nie mogą być wymuszane i związane z konieczno-

ścią rezygnowania z innych niezbędnych form aktywności, np. zawodowej albo 

edukacyjnej przez młodszych członków wspólnoty rodzinnej. Najskuteczniejszą 

formą profilaktyki w tej dziedzinie jest edukacja do starości i promocja zasad ak-

tywnego starzenia się. 
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2. Warunki funkcjonowania w środowisku lokalnym – rola integracji 
społecznej i wsparcia środowiskowego 

 

W Polsce ludzie starzy stanowią grupę, w której, mimo gwarancji stałych 

dochodów z tytułu uzyskiwanych świadczeń społecznych, ryzyko marginalizacji 

występuje znacznie częściej, niż w pozostałych grupach społecznych. Z racji 

różnorodnych ograniczeń, plasowani są też, zarówno w odczuciach własnych, jak  

i w odbiorze społecznym w kategoriach niskiego statusu społecznego (Pankowski 

1999; Wciórka 2000; Grudniewicz 2001; Wądołowska 2010) Na ryzyko ich 

wykluczenia wpływa ogrom różnorodnych czynników natury ekonomicznej, 

społecznej i kulturowej, ale najistotniejsze mieszczą się w obrębie struktur 

podstawowych tworzących przestrzeń życiową i stanowiących przedmiot 

zainteresowań polityki społecznej. To: rynek pracy, opieka zdrowotna, system 

zabezpieczenia społecznego, dostęp do konsumpcji dóbr i usług oraz najbliższe 

otoczenie, czyli środowisko rodzinne i lokalne. 

Współczesny stereotyp starości, utożsamianej z pauperyzacją, niepełno-

sprawnością, bezradnością, dyskryminacją indywidualną i instytucjonalną, rodzi 

specyficzne postawy i reakcje społeczne: od negacji, przez obojętność, do litości. 

Wszystkie odbierane są przez ludzi w starszym wieku jako przejaw odrzucenia, 

braku akceptacji, redukowania praw funkcjonowania w roli pełnoprawnych 

członków społeczeństwa, środowiska lokalnego, wspólnoty rodzinnej. Utrzymanie 

takich relacji skutkować może pogłębianiem polaryzacji grup wieku, 

marnotrawieniem kapitału tkwiącego w pokoleniowym przekazie. Postawy 

życzliwości wobec seniorów cechują środowiska osób dobrze sytuowanych,  

z wyższym wykształceniem; natomiast im niższe wykształcenie i gorsze materialne 

warunki bytu respondentów – tym większa skłonność do krytycznej oceny stosunku 

otoczenia do najstarszych (Wciórka 2007). 

Wskazane tendencje potwierdzają wyniki badań CBOS z 2007 roku, w świetle 

których co czwarty Polak prezentuje wobec ludzi starych postawy dystansu, 

obojętności lub niechęci. I choć, jak wynika z badań, w ciągu ostatnich sześciu lat 

wzrósł poziom życzliwości rodziny (z 69% do 79%), sąsiadów (z 64% do 68%)  

i wspólnot parafialnych (z 58% do 64%) wobec tej grupy, to ludzie starzy nadal są w 

swoim środowisku traktowani bardzo różnie. Procesom integracji nie sprzyja 

powszechna skłonność najstarszych mieszkańców środowiska do wycofywania się  

z życia społeczności. W świetle badań CBOS z 2010 roku, zdecydowana większość 

nie tylko nie udziela się społecznie, ale i nie pomaga osobom spoza swojego 

gospodarstwa domowego, czyli izoluje się, ograniczając aktywność do średnio 

jednorazowych w tygodniu kontaktów z rodziną. Nadal jednak poziom zadowolenia 

z życia osoby starsze uzależniają w pierwszej kolejności od relacji z rodziną, 

najbliższe otoczenie wymieniając na II miejscu (Wądołowska 2010: 17-18; 

Zagórski, Gorzelak, Jałowiecki 2009).  

W świetle założeń współczesnej gerontologii, środowisko lokalne, środowisko 

zamieszkania stanowi najlepszą przestrzeń dla organizowania skutecznych działań 
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pomocowych, bowiem idea wsparcia bazuje na regule nieingerowania w utrwalony 

styl życia oraz na akceptacji wszystkich składowych przyjaznej przestrzeni życiowej 

człowieka starszego. Jedną z popularnych obecnie w Europie form wsparcia  

i integracji ludzi starszych w środowisku zamieszkania jest ich aktywizacja  

i umiejętne angażowanie w codzienne funkcjonowanie najbliższego środowiska. Na 

poziomie lokalnym taką szansę stwarza rozwój różnego typu usług, w tym głównie 

opiekuńczych. To obszar dotychczas słabo zagospodarowany, a z doświadczeń 

europejskich wynika, że optymalne wykorzystanie kapitału ludzkiego na poziomie 

lokalnym jest nie tylko możliwe, ale i pożyteczne, zarówno z ekonomicznego, jak  

i społecznego punktu widzenia. Za przykład można podać kraje skandynawskie, 

gdzie funkcjonują spółdzielnie socjalne, świadczące usługi realizowane przez osoby 

dojrzałe i starsze objęte procesem reorientacji zawodowej. W systemie wsparcia 

środowiskowego równie ważne jest organizowanie pomocy woluntarnej, współpracy 

sąsiedzkiej, czy też rodzinnych domów pomocy. Zgodnie z priorytetami 

wspólnotowej polityki spójności i solidaryzmu, wszelkie alternatywne formy 

aktywizacji osób po 50. roku życia służą wzmacnianiu potencjału tkwiącego  

w środowiskach lokalnych, a dla ludzi w starszym wieku mają znaczenie 

szczególne, zaspokajając takie potrzeby jak: użyteczności publicznej, akceptacji 

oraz pełnienia ważnych ról społecznych. Tzw. pomyślne starzenie się, podobnie jak 

aktywne, nacechowane samodzielnością życie w okresie starości oznaczają nie tylko 

sprawność psychofizyczną, ale czynny udział, wielopłaszczyznową partycypację  

w codziennym funkcjonowaniu wspólnoty lokalnej, w życiu społecznym  

i kulturalnym. To niezwykle cenne determinanty w procesie samodzielnego 

sterowania swoim życiem, adekwatnego do wiedzy, umiejętności i oczekiwań.  

W kategoriach społeczno-ekonomicznych to zachowania i preferencje szczególnie 

ważne dla optymalnego zagospodarowania potencjału zawartego w kapitale 

ludzkim, a w kategoriach jednostkowych – niezbędne dla realizacji marzeń, 

pragnień, aspiracji i zaspokajania narastających z wiekiem potrzeb afiliacyjnych. 

 

 

 

3. Podejmowane w Europie działania na rzecz wzmocnienia więzi 
rodzin i seniorów 

 

Trwające tak w Polsce, jak i całej Europie procesy przekształceń demograficz-

nych, zmienne determinanty sprawnego funkcjonowania rynków pracy i systemów 

zabezpieczenia społecznego oraz zmiany zachodzące w obrębie modelu i funkcji 

współczesnej rodziny uprawniają do przyjęcia założeń, iż w najbliższych dekadach 

warunki życia rodzinnego i środowiskowego ludzi w starszym wieku wyznaczać 

będą takie czynniki jak: 

 wyższy poziom wykształcenia, świadomości praw, dostępu do wiedzy i infor-

macji ludzi w starszym wieku, wyższe aspiracje i oczekiwania;  
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 mniejsza sieć powiązań międzygeneracyjnych, popularność gospodarstw jed-

noosobowych; 

 wzrost ryzyka występowania psychologicznych źródeł wykluczenia społeczne-

go w fazie starości (izolacja, samotność, osamotnienie); 

 przestrzenne oddalenie członków rodzin (migracje zarobkowe młodych i doro-

słych wyjeżdżających do pracy razem z dziećmi); 

 słabsze związki emocjonalne między członkami rodzin; 

 świadczenia emerytalno-rentowe na niższym poziomie zastępowalności w sto-

sunku do dochodów z pracy; 

 pauperyzacja w fazie starości spowodowana bezrobociem w fazie poprzedzają-

cej uzyskanie uprawnień emerytalnych, bądź ograniczoną aktywnością zawodową  

w okresie składkowym. 

Wiele państw europejskich, mimo dużych osiągnięć w organizowaniu działań 

wspierających ludzi starszych w ich środowisku rodzinnym, nadal intensywnie po-

szukuje nowych rozwiązań w tej sferze, ponieważ w starzejącym się społeczeństwie 

kwestia samodzielności obywateli traktowana jest priorytetowo. We Francji niektóre 

regiony określane są nawet mianem „państw socjalnych”. Ale i tam, niezależnie od 

zaangażowania władz regionu w budowanie przyjaznej przestrzeni życiowej dla 

najstarszych mieszkańców (rewitalizacja obszarów miejskich, solidarność lokalna  

i między miastami, inwestowanie w rozwój ekologiczny i socjalny), narasta po-

wszechne przekonanie o stygmatyzacji, o narastających deficytach życia w starości. 

Nawet w specjalnie organizowanych enklawach socjalnych są samotni, mają pro-

blemy z samodzielnością, z adaptacją mieszkań do swoich specyficznych potrzeb. 

Potrzebują profesjonalnego wsparcia – potrzebują obok przyjaznego człowieka  

i opiekuna. 

W Niemczech, w Nadrenii Północnej – Westfalii, w dwunastu dzielnicach Dort-

mundu działają biura seniorów, zatrudniające wysokokwalifikowaną kadrę, pracow-

ników pełniących role partnerów dla najstarszych mieszkańców. Omawiają z zainte-

resowanymi ich problemy, wspólnie poszukując optymalnych rozwiązań, w tym 

także pomocowych. Głównym celem jest wzmacnianie świadomości o możliwości 

pozostawania w swym środowisku domowym w każdej fazie życia i nawet w wa-

runkach ograniczonej sprawności. W ramach wsparcia społecznego funkcjonują 

służby pracownicze świadczące pomoc w pokonywaniu różnorodnych, codziennych 

trudności, takich jak: wnoszenie wózka inwalidzkiego, towarzyszenie na spacerze, 

prace porządkowe w domu i obejściu. Zapewnione są też miejsca, gdzie najstarsi 

mieszkańcy mogą się spotykać, nawiązywać kontakty, ustalać formy wzajemnej 

pomocy, pozostając jednocześnie pod stałą kontrolą fachowej kadry. Wielu opieku-

nów zaangażowanych w organizowanie przyjaznego środowiska lokalnego wykonu-

je swe zadania społecznie. 

W programach socjalnych Unii Europejskiej (UE) zainteresowanie potrzebami 

ludzi starych ma dwubiegunowy charakter:  

 dotyczy pomocy w prowadzeniu gospodarstw domowych i opieki pielęgnacyj-

nej, form kierowanych do najstarszych, o ograniczonej mobilności i sprawności;  
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 podkreśla rangę działań o charakterze integracyjnym, kompensacyjnym, nie-

zbędnych dla tworzenia przyjaznej przestrzeni życiowej i utrwalania więzi we-

wnątrz- oraz międzypokoleniowych „młodych” emerytów, czyli osób, które granice 

wieku emerytalnego przekroczyły niedawno. 

Ponadto, zgodnie ze wspólnotową koncepcją wspierania osób starszych we 

wszystkich fazach trzeciej tercji życia, przyjęta strategia dotyczy trzech sfer:  

 przygotowania do starości,   

 aktywizacji,  

 stymulowania samodzielności.  

Społeczna oraz kulturowa ranga funkcjonowania przedstawicieli tej grupy wieku, 

jako pełnoprawnych członków współczesnych społeczeństw, potrzeba ich 

ustawicznego, wszechstronnego rozwoju, tworzenia szans dla przekazywania 

wiedzy i doświadczenia – znalazła odzwierciedlenie w wielu dokumentach 

rekomendowanych państwom członkowski UE. Wystarczy tu wymienić: Kartę 

Podstawowych Praw Ludzi Starszych z 1991; Traktat Amsterdamski z 1997; 

Strategię Lizbońską z 2001 roku, czy Strategię Międzynarodową z Madrytu z 2002 

roku. Kształtowanie przyjaznej przestrzeni życiowej dla przyszłych pokoleń III i IV 

generacji w kategoriach zmian systemowych i w dyscyplinach szczegółowych 

polskiej polityki społecznej wobec starości i ludzi w starszym wieku wymaga zatem:  

A. opracowania nowej formuły współpracy społecznej i wsparcia środowisko-

wego; 

B. upowszechniania wiedzy gerontologicznej; 

C. uelastycznienia i ujednolicenia do 65 lat wieku emerytalnego dla kobiet  

i mężczyzn; 

D. promocji aktywizacji zawodowej 50+; 

E. systemowego wspierania funkcji opiekuńczej rodzin; 

F. precyzyjnego podziału odpowiedzialności za jakość życia w starości. 

Ad. A. i B. Przeciętne trwanie życia jest coraz dłuższe, granice starości przesu-

wają się w górę, a ostatnia faza życia nie zawsze jest tożsama z niepełnosprawno-

ścią. Potrzebna jest zatem zmiana dotychczasowej formuły współpracy społecznej, 

pokoleniowej, modyfikacja systemu zabezpieczenia społecznego i konsumenckiego 

rynku usług. Odpowiedniej regulacji wymaga też system instytucji specjalizujących 

się w zapewnianiu obywatelom profesjonalnej opieki, wsparcia środowiskowego  

w każdej fazie życia i system placówek edukacyjnych – odpowiedzialnych za upo-

wszechnianie na wszystkich poziomach kształcenia edukacji gerontologicznej. 

Ad. C. Zjawisko starzenia społeczeństw nadal wykazuje tendencje wzrostu, 

sprzyja dezaktywacji, a w konsekwencji, jeśli nie hamuje, to przynajmniej osłabia 

tempo wzrostu gospodarczego. Jest problemem ekonomicznym i społecznym, anali-

zowanym i rozstrzyganym w poszczególnych krajach adekwatnie do potrzeb  

i obiektywnych możliwości. 

Warunkiem godnego życia są odpowiednie dochody, a te w obecnym systemie 

zależą od aktywności na rynku pracy, wysokości składek na ubezpieczenia społecz-

ne, od „przezorności ubezpieczeniowej”. Zarówno w interesie państwa, jak i samych 
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obywateli, konieczne jest zatem stworzenie optymalnych warunków dla jak najdłuż-

szego pozostawania pracowników na rynku pracy.. 

Ad. D. Coraz dłuższe życie mieszkańców starego kontynentu, ich kondycja psy-

chofizyczna, wykształcenie i sukcesywnie rosnące aspiracje wymagają weryfikacji 

wcześniejszych priorytetów społecznej polityki spójności. Promowane do niedawna 

wychodzenie z rynku pracy osób w wieku 50+ w celu tworzenia stanowisk dla ludzi 

młodych straciło na aktualności, zarówno w powodu migracji zarobkowej młodych 

przedstawicieli poszukiwanych zawodów, jak i z uwagi na ogromne koszty zabez-

pieczenia społecznego coraz liczniejszej grupy utrzymujących się z niezarobkowych 

źródeł, nierzadko zresztą nadal aktywnych – aczkolwiek w „szarej strefie zatrudnie-

nia”. Z całym prawdopodobieństwem można przyjąć, że trwałe zakłócenie relacji 

między liczebnością oraz aktywnością zawodową pokoleń z czasem spowoduje nie 

tylko wzrost współczynnika obciążenia demograficznego, ale i zakłócenia we wdra-

żaniu zasad solidaryzmu społecznego (Machnicka 2008: 132-133; Kotowska 2008: 

13-22). Racjonalne gospodarowanie kapitałem społecznym, w tym głównie kapita-

łem ludzkim, stanowi zatem obecnie ważkie wyzwanie wobec polityki społecznej, 

bowiem od skutecznej aktywizacji zawodowej pokolenia 50+ w dużej mierze zależy 

obecna i przyszła kondycja rynku pracy, a ostatecznie także i stan gospodarki oraz 

finansów publicznych kraju. 

Ad. E. Zadania polityki społecznej dotyczą konieczności podejmowania działań 

systemowych w obrębie wszystkich polityk szczegółowych. Przede wszystkim jest 

to: wspieranie w polityce rodzinnej funkcji opiekuńczej i zabezpieczającej; prioryte-

towe traktowanie usług opiekuńczych w kategorii oszczędności w wydatkach pu-

blicznych (na służbę zdrowia, na pomoc socjalną, na funkcjonowanie instytucji od-

powiedzialnych za gwarancje wsparcia). 

Ad. F. Ważne jest szukanie odpowiedzi na pytania, na ile odpowiedzialność za 

realizację zadań spoczywa na państwie, a ile na samym zainteresowanych godną 

starością i ich rodzinach? Do katalogu obowiązków państwa z pewnością zaliczyć 

należy: rozwój form opieki zamkniętej, promowanie wsparcia środowiskowego  

i nowych zawodów w pomocy społecznej oraz zoptymalizowanie działań na rzecz 

pomocy rodzinom sprawującym opiekę nad osobą starszą w miejscu jej zamieszka-

nia. Warto tu wskazać choćby takie potrzeby jak: możliwość uzyskiwania przez 

członków rodzin zwolnień z pracy dla sprawowania opieki nad osobą starszą, korzy-

stania z ruchomego czasu pracy, dostęp do sprzętu rehabilitacyjnego, gwarancje 

uzyskiwania pomocy rzeczowej, dostęp do usług opiekuńczych i poradnictwa  

w zakresie sprawowania opieki nad osobą chorą i niepełnosprawną w warunkach 

domowych. Za szereg zadań winna też odpowiadać rodzina: za przystosowanie 

mieszkań do potrzeb osób z ograniczoną sprawnością, zabezpieczenie materialne na 

starość, przezorność ubezpieczeniową, za kształtowanie odpowiednich postaw wo-

bec starości i wobec ludzi w starszym wieku. Tu warto podkreślić pilną potrzebę 

upowszechniania edukacji gerontologicznej, wiedzy o starości, przygotowania do 

starości oraz wdrażania zasad integracji, spójności społecznej, odbudowywania ran-

gi więzi społecznych. 
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4. Wnioski i rekomendacje 
 

Prezentowane analizy upoważniają też do sformułowania kilku rekomendacji 

szczegółowych, adresowanych do podmiotów ustawodawczych i instytucji 

pomocowych działających na poziomie środowisk lokalnych. To, między innymi: 

 zapobieganie potencjalnym skutkom starzenia się mieszkańców środowisk 

poprzez aktywizację zawodową 50+ oraz promocję zasad aktywnego starzenia 

się i samodzielności w miejscu zamieszkania; 

 organizowanie wszechstronnego wsparcia społecznego ludzi starszych  

w środowisku zamieszkania; 

 ograniczanie rozwoju instytucjonalnych form opieki na rzecz rozwoju lokalnych 

sieci wsparcia, grup samopomocowych, rozwoju wolontariatu i innych inicjatyw 

środowiskowych;  

 wsparcie materialne i organizacyjne rodzin sprawujących opiekę nad starszymi  

i niepełnosprawnymi krewnymi; 

 rozbudowa systemu kształcenia w zawodach towarzyszących pracy socjalnej,  

a związanych z organizowaniem skutecznego wsparcia ludzi starszych i ich 

rodzin w środowisku lokalnym, w tym: opiekunów osób starszych, asystentów 

osób niepełnosprawnych, asystentów rodzinnych i opiekunów środowiskowych; 

 wprowadzenie do analiz statystycznych i wszelkich opracowań resortowych 

kategorii (pięcio-, dziesięcioletnich przedziałów) wieku, umożliwiających 

systematyczne monitorowanie i diagnozowanie potrzeb, problemów, deficytów  

i zmian zachodzących w warunkach życia ludzi starszych oraz w wieku 

podeszłym; 

 zwiększenie dostępu populacji do pomocy prawnej oraz do aktualnej i rzetelnej 

wiedzy na temat należnych ich praw i dostępnych usług, w tym głownie  

w środowisku zamieszkania (programy informacyjne w mediach lokalnych,  

w telewizji regionalnej). 

Jakość życia ludzi w starszym wieku zawsze będzie pozostawać w silnej 

zależności od środowiska rodzinnego i miejsca zamieszkania, ale poziom, zakres  

i znaczenie tych wzajemnych związków w każdej kolejnej dekadzie wyznaczać będą 

coraz to inne mechanizmy i preferencje. Skuteczna polityka promowania 

pomyślnego starzenia się oraz aktywnej, samodzielnej starości (active ageing) 

wymaga zatem zintegrowanych, interdyscyplinarnych i międzyresortowych 

przedsięwzięć oraz sukcesywnego modyfikowania z odpowiednim wyprzedzeniem 

czasowym niemal wszystkich struktur społecznych: instytucjonalnych, 

pozarządowych, samopomocowych, środowiskowych, rodzinnych, a nawet rynku 

pracy, ubezpieczeń i zabezpieczenia społecznego. 
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Rodzina jako obszar aktywności i źródło wsparcia  

w aktywnym starzeniu się 

 

Streszczenie: Tekst poświęcony roli rodziny i środowiska lokalnego w organizowa-

niu przyjaznej przestrzeni życiowej dla ludzi starych. Podkreślono w nim, że w pol-

skiej tradycji zarówno związki pokrewieństwa, jak i poczucie kulturowej tożsamości 

ze środowiskiem zamieszkania stanowią główny wyznacznik komfortu psychiczne-

go, zadowolenia, poczucia bezpieczeństwa w starszym wieku. Ich ranga narasta 

równolegle do redukowania aktywności zawodowej, społecznej, ograniczeń spraw-

nościowych i komunikacyjnych. Przyjmując, że zmiany zachodzące w preferowa-

nym stylu życia oraz modelu współczesnej rodziny generują ryzyko pogłębiania 

deficytów życiowych ludzi starych (samotność, osamotnienie, redukcja ról i presti-

żu) - w rekomendacjach prezentowanej analizy zawarto propozycje dotyczące mo-

dyfikacji zasad, form i celów polityki społecznej wobec starości i ludzi starych. 

Wśród postulowanych zmian i oczekiwanych modyfikacji systemowych, ustawo-

wych oraz instytucjonalnych wymieniono takie jak: potrzebę upowszechniania edu-

kacji do starości i promocji wiedzy gerontologicznej, wzmacnianie aktywizacji za-

wodowej osób w wieku niemobilnym, zrównanie wieku emerytalnego mężczyzn  

i kobiet, motywowanie do indywidualnego, świadomego zabezpieczania się przed 

ryzykiem deficytów wieku (przezorność ubezpieczeniowa, samoodpowiedzialność 

za jakość życia na wszystkich jego etapach), opracowanie nowej formuły wsparcia 

środowiskowego dla najstarszych, niesprawnych mieszkańców, uznanie rosnącego 

znaczenia samopomocy i wsparcia społecznego w środowiskach lokalnych. 
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The Old in the Family and in Their Home Environment 

 

Summary: The text is on the role of the family and home environment in organising 

friendly living space for the old. It has been underlined that according to Polish tra-

dition both the kinship and a sense of cultural identity with the home environment 

are a main determinant of comfort, satisfaction and feelings of safety in the old age. 

Their importance grows simultaneously with reduction in social and professional 

activity, fitness and communications and mobility limitations. Assuming that chang-

es in the preferred life style and a model of the contemporary family generate a risk 

of deepening living deficits of the old (loneliness, solitude, reduction in position and 

prestige) - in the recommendations of the presented analysis the proposals concern-

ing modification of principles, forms and aims of social policy in the face of the old 

age and the old have been included. Among the postulated changes and expected 

systemic, statutory and institutional modifications the following have been men-

tioned: the need for popularising education on the old age and promotion of geron-

tology, support of professional activity of immobile persons, retirement age equality, 

motivation to individual and conscious self-protection against a risk of age deficits 

(insurance foresight, self-responsibility for lasting life quality), working out a new 

form of home environment support of the old and disabled residents, acceptance for 

growing importance of self-help and social support in local environments. 

Key Words: Old Age, Family, Home Environment, Risk Territories of Social Ex-

clusion 
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