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Proces starzenia się ludności, „wojownik z konia trojańskiego” jak nazwał go G. Esping-

Andersen1, został zapoczątkowany w Europie – w zależności od państwa – 100-150 lat temu, 

wraz z tzw. przejściem demograficznym. Polegało ono na zmianie reżimu reprodukcji 

populacji (odtwarzania jej stanu i struktury) z tradycyjnego (z wysoką stopą zgonów i 

urodzeń) na nowoczesny (z niską stopą zgonów i urodzeń). Wskazane przeobrażenia 

przyczyniły się do zmian struktur wiekowych europejskich populacji. Malejąca liczba urodzeń 

i wydłużanie się przeciętnego trwania życia przełożyły się na wzrost liczby i odsetka osób 

starszych w zbiorowościach, czyli na starzenie się populacji. 

 

Obecnie decydujące znaczenie dla dynamiki starzenia się ludności ma spadek liczby urodzeń 

w kolejnych generacjach społeczeństw Europy (i nie tylko)2. Nie gwarantuje ona odtwarzania 

populacji na poziomie prostej zastępowalności pokoleń, co oznacza  –  przy braku napływu 

migrantów do kraju - stopniowe ubytki ludnościowe. Tzw. „starzenie się od góry” piramidy 

struktury wieku, czyli fakt, że coraz więcej osób dożywa coraz późniejszego wieku, nie 

odgrywa aż tak znaczącej roli w postarzeniu ludności3.  

 

Większość krajów Europy są to kraje zawansowane w procesie starzenia się ludności. 

Występuje jednak zróżnicowanie jego dynamiki wewnątrz kontynentu. „Siedem krajów 

                                                           
1
 G. Esping-Andersen: Społeczne podstawy gospodarki postindustrialnej, Wydawnictwo Wyższej Szkoły 

Pedagogicznej TWP w Warszawie, Warszawa 2010. 
2
 Proces starzenia się ludności będzie w przyszłości procesem globalnym ogólnoświatowym, mimo, że dziś 

dotyka głównie Europę i Amerykę Północną. Najmłodszym kontynentem pozostanie Afryka, choć i tu zaznaczą 

się wzrosty liczby i odsetka osób w starszych kategoriach wiekowych. Na świecie liczba ludności w wieku 65 lat 

i więcej wrośnie ponad trzykrotnie w ciągu 40 lat – z 520 mln do 1,5 mld w 2050 r. 
3
 Niemniej jednak należy nadmienić, że subpopulacja osób w wieku 80 lat i więcej rośnie dwukrotnie szybciej w 

porównaniu z rzeszą sześćdziesięciolatków, a prognozy pokazują, że w 2050 roku osiągnie ona poziom 4% 

populacji świata; dla porównania – dziś wynosi 1%.  
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(Niemcy, Włochy, Francja, Wielka Brytania, Ukraina, Hiszpania i Polska) koncentruje blisko 

60% populacji Europy w starszym wieku, co oznacza, że na ich terytorium koncentrują się też 

problemy oraz korzyści społeczne i ekonomiczne związane ze starością”.4 Nie ulega jednak 

wątpliwości, że proces ten nadal będzie postępował a Europa (jako region) i jej państwa 

będą się stawać coraz starsze w sensie demograficznym. Według długookresowej prognozy 

Eurostatu  do 2060 r. odsetek osób starszych (powyżej 65 roku życia) w UE wzrośnie z 17% w 

2008 r. do 30% (przy czym w krajach postkomunistycznych udział osób starszych przekroczy 

30%, a Polsce wynosić on będzie 36,2%). Wzrośnie również odsetek osób powyżej 80 roku 

życia z 4,4% ogółu ludności w 2008 r. do 12,1% w 2060 r. (w Polsce 13,1%). Europa 

ewidentnie się starzeje i to starzeje się „podwójnie”5, notując coraz większe wskaźniki 

obciążenia demograficznego w populacjach (obciążenie osobami starszymi – na 100 osób w 

wieku 15-64 - wzrośnie z 25 do 53 w UE; w Polsce łączne obciążenie osobami w wieku 

nieprodukcyjnym do osób w wieku produkcyjnym w 2060 r. osiągnie alarmującą wartość 

91).6 

 

Proces starzenia się ludności ma swoje własne charakterystyki. Jedną z nich jest feminizacja. 

Termin ten oznacza nierównowagę pomiędzy liczebnością starszych kobiet i mężczyzn ze 

względu na proces nadumieralności mężczyzn w średnich i starszych kategoriach wiekowych. 

W Polsce w 2009 r. na 100 mężczyzn w wieku 65-69 lat przypadało ponad 118 kobiet, zaś w 

kategorii wieku 75-79 lat – ponad 171; dla grupy wiekowej 85 lat więcej wskaźnik ten 

wynosił ponad 277.7 Feminizacja jest procesem uniwersalnym, jeżeli chodzi o nasz region i 

kraje rozwinięte gospodarczo. W perspektywie cyklu życia jednostki determinuje on samotną 

starość sędziwych kobiet, najczęściej wdów.   

 

Inna kwestia dotyczy stanu zdrowia ludności. Wraz z upływem lat rośnie 

prawdopodobieństwo pogorszenia stanu zdrowia, wystąpienia niepełnosprawności. Dlatego 

                                                           
4
Z. Strzelecki, J. Witkowski, Demograficzne uwarunkowania systemu ubezpieczeń społecznych w Polsce, w: J. 

Hrynkiewicz (red.), Ubezpieczenia społeczne w Polsce. 10 lat reformowania, ISNS UW, Warszawa 2011, s. 45. 
5
 Zjawisko podwójnego starzenia się jest szczególnie istotne dla pracy socjalnej, różnicując myślenie i działania 

adresowane dla tzw. „młodych starych” – zwanych też osobami „w trzecim wieku” oraz dla „starych starych”, 

czyli ludzi sędziwych, „w czwartym wieku”.    
6
 Dane zamieszczone w: Sytuacja demograficzna Polski. Raport 2008-2009¸ Rządowa Rada Ludnościowa, 

Warszawa 2009, s. 215 i dalsze.  
7
 Dane za: Sytuacja demograficzna Polski. Raport 2009-2010¸ Rządowa Rada Ludnościowa, Warszawa 2010, s. 

29.  
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odchodzi się od obliczenia „lat do przeżycia” na rzecz miar obrazujących lata do przeżycia w 

zdrowiu. Wyliczenia te wskazują, że mamy do nadrobienia podwójny dystans. Po pierwsze, 

przeciętne trwanie życia w Polsce jest krótsze niż w rozwiniętych krajach Europy, po drugie 

„życie w zdrowiu” też wykazuje niższe wartości.  

 

Przeciętne trwanie życia ludności w Polsce wzrasta od 1991 roku, przy czym wzrost ten uległ 

spowolnieniu po 2002 r. W 2007 r. przeciętne trwanie życia dla mężczyzn obliczone zostało 

na 71 lat, dla kobiet na prawie 80. Jednak w karach UE mężczyźni żyją (średnio) dłużej o 

ponad 4 lata od Polaków, a kobiety o 2 od Polek. W Polsce występuje zróżnicowanie w 

trwaniu życia pomiędzy mieszkańcami wsi, małych i większych miast. Najkrócej żyją 

mieszkańcy małych miast (poniżej 5 tys. mieszkańców), najdłużej mieszkańcy największych 

miast (z wyłączeniem Łodzi).8  Według danych Eurostatu, mężczyźni w Polsce przeżywają w 

zdrowiu (bez ograniczonej sprawności) 86% swojego życia, kobiety zaś nieco mniej (przy 

znacząco dłuższym trwaniu życia) – 84%. Odsetek lat w zdrowiu dla kobiet i mężczyzn 

wzrasta wraz z poziomem wykształcenia (wydłuża się również przeciętne trwanie życia). 

Według badań GUS z 2009 roku osoby powyżej 60 roku życia najczęściej zapadały na 

schorzenia układu krążenia, stawów, cukrzycę, choroby tarczycy, układu moczowego, 

zaburzenia psychiczne. W starszym wieku rośnie również prawdopodobieństwo wystąpienia 

tzw. wielochorobowości, czyli kilku jednostek chorobowych. Stan zdrowia, pomimo 

wzrostów parametrów trwania życia, może okazać się jednym ze znaczących czynników 

ograniczających aktywność osób w starszych kategoriach wiekowych w różnych obszarach  

życia, zwłaszcza gdy opieka geriatryczna w Polsce jest właściwie nierozwinięta. W Polsce pod 

koniec pierwszej dekady XXI w. na 100 tys. mieszkańców przypadało 0,2 geriatry, podczas 

gdy w wskaźnik ten waha się w Europie od 1,3 w Wielkiej Brytanii po 7,7 w Szwecji 

(optymalna jego wartość  to 2 lekarzy geriatrów na 100 tys. mieszkańców).9 Również 

dostępność łóżek geriatrycznych jest najniższa w UE. W tym zakresie odbiegamy nie tylko od 

wyników starej UE, ale i nowych państw członkowskich.10 

                                                           
8
 Dane dotyczące dalszego trwania życia w podziel na miejsce zamieszkania oraz płeć oraz lat w zdrowiu podaje 

za: A. Wilmowska-Peitruszyńska, Niepełnosprawność i niezdolność do samodzielnej egzystencji, w: J. 

Hrynkiewicz (red.),  O sytuacji ludzi w starszym wieku, RRL, Warszawa 2012. 
9
 Dane dotyczące liczby i wskaźnika geriatrów S. Kropińska, K. Wieczorowska-Tobis, Opieka geriatryczna w 

wybranych krajach Europy, „Geriatria” 2009 nr 3; podaję za B. Bień, Opieka geriatryczna w perspektywie 

starzenia się ludności Polski, w: J. Hrynkiewicz (red.),  O sytuacji ludzi w starszym wieku, op. cit., s. 154 
10

 B. Bień, Opieka geriatryczna w perspektywie starzenia się ludności Polski, op. cit. 
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Proces starzenia się w Polsce – tak jak i w innych krajach – nie jest zatem procesem 

zaskakującym, gdyż nie oczekiwanym. Zaskoczyć mogła jedynie jego gwałtowność, 

warunkowana zmianą zachowań matrymonialnych i prokreacyjnych kohort osób urodzonych 

w latach 70tych XX w. i później. W wypadku Polski możemy liczyć, że niekorzystne dane (na 

tle krajów UE) dotyczące różnic w długości życia i stanie zdrowia w kolejnych dekadach 

zmienią się. Wzrost poziomu wykształcenia w kolejnych generacjach Polaków daje taką 

nadzieję – pomimo dotychczasowych deficytów polityki zdrowotnej. Na pewno jednak nie 

zmienimy trendu – starzenie się jest procesem nieuchronnym, a nasz kraj w drugiej połowie 

XXI w. będzie jego liderem w Unii Europejskiej.      

 

Proces starzenia ludności jako „katastrofa” lub jako wyzwanie 

  

Działania z zakresu polityki społecznej kierowane do seniorów, kształtowały się w 

poszczególnych krajach wraz z budową narodowego zabezpieczenia społecznego. Otto von 

Bismarck, wprowadzając ubezpieczenia społeczne w XIX w. Niemczech (nazywane dziś 

systemem klasycznym) „zdefiniował” starość jako ryzyko socjalne – ryzyko utraty pracy i 

zarobków w okresie pogarszającego się stanu zdrowia i związanej z tym mniejszej wydajności 

pracy osób w podeszłym wieku. Świadczenie emerytalne przeciwdziałały ubóstwu osób, 

które ze względu na wiek zaprzestały aktywności zawodowej. Wprowadzona po II wojnie 

indeksacja świadczeń, jak również repartycyjny charakter systemu (wypłacanie świadczeń z 

bieżących składek pracujących), podkreślały wkład seniorów w budowę kraju i dobrostan 

społeczeństwa – to z owoców pracy starszych pokoleń korzystają młodsze generacje.  

 

Kiedy Bismarck tworzył system ubezpieczeń społecznych wieku emerytalnego, dożywali 

niezbyt liczni pracobiorcy, a jeżeli już – lata spędzone na emeryturze były krótkie. Obecnie, 

wraz z sygnalizowaną zmianą reżimu demograficznego, dożycie wieku emerytalnego jest 

zdarzeniem niemalże „pewnym”, a lata dezaktywizacji zawodowej po przejściu na emeryturę 

coraz dłuższe. Ryzyko kumuluje się nie tylko i nie tyle w zagrożeniu utraty dochodów po 

zaprzestaniu pracy, ale – wraz ze wzrostem zbiorowości osób sędziwych – w deficytach 

opieki (wsparcia, pomocy i pielęgnacji) w okresie późnej starości.  
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Starzenie się demograficzne i starość demograficzna stała się wyzwaniem dla współczesnych 

społeczeństw. W sytuacji antynomii (niedopasowania) instytucji do efektów przebiegu 

procesów ludnościowych powstają napięcia, często pogarszające warunki życia 

poszczególnych kategorii a nawet wywołujące potencjalne i realne konflikty pomiędzy 

generacjami.11 Okazuje się, że nowe zachowania demograficzne (ściśle sprzężone ze 

zmianami społecznymi) mieszkańców Europy wymagają zmiany koncepcji polityki społecznej. 

Powojenne welfare state (państwo opiekuńcze) jest transformowane w kierunku aktywnego 

modelu polityki społecznej. 

 

Polska polityka społeczna wobec seniorów dopiero się tworzy. Trudność z jej 

konceptualizacją wynika z ogólnych problemów polityki społecznej w naszym kraju: w latach 

90tych XX w. kształtowano na nowo welfare w warunkach ustroju demokratycznego i 

kapitalistycznego; pomimo ścierania się różnych idei i ideologii, wygrywały rozwiązania 

związane z ograniczaniem funkcji redystrybucyjnej państwa (ograniczenia budżetowe). 

Przebudowano system ubezpieczeń społecznych (radykalnie w 1999 r.) w kierunku systemu 

zindywidualizowanego oszczędzania; zbudowano system wsparcia dla potrzebujących i 

ubogich – pomoc społeczną, która początkowo pełniła funkcję bufora zmian 

transformacyjnych, wiążąc ubogich z zasobami (zasiłki). Nieustannie reformowano ochronę 

zdrowia, próbując znaleźć model adekwatny do możliwości finansowych kraju (ale nie do 

zmian demograficznych – vide: braki w opiece geriatrycznej).   

 

W Polsce zasadnicze znaczenie w zakresie wsparcia osób starszych odgrywa ubezpieczenie 

społeczne (emerytury i renty) oraz pomoc społeczna (wsparcia materialne i usługowe, w tym 

usługa opieki środowiskowej i instytucjonalnej). Ich zakres podmiotowy i przedmiotowy 

                                                           
11

 Często przywołuje się tezę o konflikcie pokoleń (młodego i starszego) na tle podziałów ekonomicznych. We 

Francji mówi się o „pęknięciu międzypokoleniowym” dla zaznaczenia różnic w poziomie życia pokoleń na 

poziomie makroekonomicznym. Przeciwstawia się generację baby-boomers, która miała łatwiejszy dostęp do 

zatrudnienia i mieszkań pokoleniu ich dzieci (oraz wnuków), które żyją w czasach niestabilnych ze względu na 

możliwość znalezienia i utrzymania pracy oraz posiadania mieszkania. Por. J. Damon, Wykluczenie, Oficyna 

Naukowa, Warszawa 2012. W Polsce bardzo mocno akcentował to P. Dobrowolski w swoim blogu „Polska to 

kraj nie dla młodych ludzi”. 



 | 6 S t r o n a

 

Projekt „Aktywny senior – najlepszy rzecznik swoich społeczności” jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki 
Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013 

ulegał zmianie (wraz z przeobrażeniami historycznymi). W efekcie doszło do znaczących 

„przejść” w konstrukcji systemu w zakresie12: 

 głównego ulokowania seniorów w aspekcie wsparcia materialnego: od dominujących 

beneficjentów pomocy społecznej (w okresie powojennym) do relatywnie nielicznej i 

nieinkluzywnej grupy (seniorzy pobierając świadczenie emerytalne czy rentowe nie 

kwalifikują się zazwyczaj do wsparcia materialnego z pomocy społecznej i nie są 

obejmowani również działania z zakresu integracji i usamodzielnienia), 

 sektorowego ulokowania usługi opieki: od dobroczynnej opieki przez etatyzację do 

prywatyzacji opieki przy niewielkim udziale dobroczynności (obecnie seniorami 

opiekują się przede wszystkim krewni13, udział sektora pozarządowego w 

dostarczaniu tego typu usług nie jest duży a przy tym mocno zróżnicowany 

terytorialnie14), 

 nowej strukturyzacji ryzyk społecznych: od ryzyka starości do ryzyka opieki (ryzyko 

opieki to zarówno niepewność w zakresie zabezpieczenia sobie usługi opieki, jak i 

ryzyko stania się opiekunem osoby niesamodzielnej; polski system zabezpieczenia 

społecznego właściwie nie wspiera opiekunów nieformalnych).     

Wymienione „przejścia” nie są obojętne dla lokalnej polityki społecznej. W dużej części 

powstaje ona jako wypadkowa „zderzenia” starych praktyk (diagnozowanych w literaturze 

jako polityka „przetrwania i izolacji, opartych na działaniach z zakresu pomocy społecznej i 

wsparciu ubogich) oraz nowych haseł, wywiedzionych, np. z wytycznych polityk unijnych. 

Obecnie w UE promuje się „politykę aktywnego starzenia się”. Polityka ta „jest ambitnym 

projektem politycznym. Projekt ten ma na celu zmianę sposobu, w jaki postrzegamy, 

rozumiemy i traktujemy starość, zarówno na poziomie instytucjonalnym, jak i 

                                                           
12

 Szerzej patrz: M. Racław: „Zarządzanie” osobami starszymi – przyczynek do dyskusji o lokalnej polityce 

społecznej, w: M. Racław (red.), Publiczna troska, prywatna opieka. Społeczności lokalne wobec osób starszych¸ 

op. cit. 
13

 Według wyników badania PolSenior rodzina zaspakaja potrzeby opiekuńcze w 93% wypadków, zaś pomoc 

społeczna – 4%. P. Błędowski, Problemy opieki nad osobami niesamodzielnymi w świetle badania PolSenior¸ 

http://www.niesamodzielnym.pl/dokumenty.htm [dostęp 15.11.2012] 
14

 Omówienie działań sektora pozarządowego w zakresie wsparcia osób starszych w: P. Sobiesiak: Ukryty 

potencjał? Sektor pozarządowy w starzejącej się Polsce, w: M. Racław (red.), Publiczna troska, prywatna 

opieka. Społeczności lokalne wobec osób starszych  ̧op. cit. Autorka podkreśla, że organizacje pozarządowe są 

drugim, po sektorze publicznym sektorem dostarczającym usługi opieki instytucjonalnej, ale ich udział szacuje 

na 26% (sektor publiczny – 70%). 

http://www.niesamodzielnym.pl/dokumenty.htm
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indywidualnym”15. Dotyczy ona wielu obszarów: rynku pracy (pozostawanie na rynku pracy, 

wzrost poziomu zatrudnienia osób starszych), sfery zabezpieczenia społecznego, a zwłaszcza 

ubezpieczeń emerytalnych (na przykład uelastycznienie wieku emerytalnego), ochrony 

zdrowia i opieki (troska o własne zdrowie i kondycję fizyczną, promocja zdrowia i profilaktyka 

zdrowotna, usługi pielęgnacji i opieki). 

 

Ogłoszony we wrześniu 2012 r. przez Parlament Europejski i Unię Europejską Europejski Rok 

Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej, zaktywizował polski rząd do 

działań promocyjnych w obszarze polityki aktywnego starzenia się populacji.16 Rok ten miał 

na celu „zwrócić uwagę opinii publicznej na to, jak cenny wkład seniorzy wnoszą do 

społeczeństwa”; miał też na celu „rozprawienie się ze stereotypem biernego seniora”17. 

Wyznaczono trzy obszary działań: rynek pracy i utrzymanie na nim zasobów starszych 

wiekiem pracowników (poprzez dostosowanie do potrzeb i wymogów seniorów); aktywność 

w sferze publicznej i społecznej (rodzinnej, w społeczności lokalnej) oraz utrzymanie 

samodzielności osób starszych jak najdłużej (pomimo odczuwanych dolegliwości i 

niepełnosprawności).  

 

W odpowiedzi na wytyczne UE w Polsce uchwalono „Rządowy Program na rzecz Aktywności 

Społecznej osób starszych na lata 2012-2013” (ASOS). Składa on się z dwóch części: tzw. 

komponentu systemowego (długofalowa polityka senioralna18 – jej ogłoszenie to wrzesień 

2013 r.) oraz komponentu konkursowego, skierowanego na „aktywność społeczną osób 

starszych” (przeznaczono na to kwotę 60 mln zł).  Do tej pory zainicjowano szereg 

konferencji i seminarium popularyzatorskich. Równolegle u Rzecznika Praw Obywatelskich 

trwały prace nad „Strategią działania w starzejącym się społeczeństwie”. Monografia ta 

                                                           
15

 J. Perek-Białas, Możliwości i bariery prowadzenia polityki aktywnego starzenia się – informacja o 

międzynarodowym projekcie naukowym, „Studia Demograficzne” 2004, nr 1, s. 108. 
16

 MPiPS uruchomiło stronę internetową poświeconą cyklowi wydarzeń związanych z obchodami Europejskiego 

Rok Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej. Odbyły się liczne konferencję, debaty i 

seminaria. Większość działań skierowana była do UTW. 
17

 A. Wójcik, Europejski Rok Aktywności Osób starszych i Solidarności Międzypokoleniowej¸ w: M. Zdziarski 

(red.), OswoićStarość.pl, Instytut Łukasiewicza, Kraków 2012., s. 27 i dalsze.   
18

 Warto wskazać, ze sama nazwa „polityka senioralna” budzi kontrowersje jako zbyt wąska. W liście do 

Ministra Pracy i Polityki Społecznej (z dn. 03.01.2013 r.) Rzecznik Praw Obywatelskich I. Lipowicz 

podkreślała, ze takie określenie zawęża myślenie strategiczne tylko do osób starszych i może przyczyniać się do 

segregacji grup społecznych, pomijając aspekt integracji społecznej i solidarności międzypokoleniowej (kopia 

listu w posiadaniu autorek artykułu).   
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przedstawia tezy i rekomendacje odnoszące się do procesu starzenia się polskiego 

społeczeństwa.19  

 

W sferze legislacyjnej nie widzimy jeszcze tego wymiernych rezultatów. W polskich 

warunkach bardzo długo pomijano kwestię zaspokojenia innych niż bytowe potrzeb (które są 

dla człowieka podstawowe). Przemiany cywilizacyjne zmieniają oblicze „starości 

demograficznej”: w wiek starszy wkraczają (a w przyszłości coraz liczniej będą wkraczać) 

roczniki osób lepiej wykształconych, dysponujących większym kapitałem zdrowia, 

społecznym i kulturalnym (ale i mniejszą siecią rodzinną). Propagowanie „aktywnego 

starzenia się” jest tyle konieczne ze względu na wydolność publicznych instytucji 

(ograniczenia budżetowe w Polsce i innych krajach UE), jak i – prawdopodobnie – coraz 

bardziej dopasowane do potrzeb i oczekiwań przyszłych pokoleń. Tym bardziej, że 

wspomniana sieć rodzinna nie będzie bynajmniej oczywista w swej strukturze.20 Starzenie się 

tzw. „postmodernistycznej” rodziny odsłoni nieznane jej – jeszcze – oblicze na późniejszym 

etapie życia: 

 z mniejszą liczbą dzieci w rodzinach,  

 z istotnie większym niż dotychczas bagażem doświadczeń obejmujących kohabitacje, 

separacje, rozwody i generalnie – zmiany partnerów.    

 

Obydwa obszary przemian będą implikować poważne przeobrażenia w zakresie rodzinnej 

opieki nieformalnej. Należy podkreślić symultaniczność wskazanych konsekwencji. Z jednej 

strony będzie zatem mniej dzieci, które jako osoby dorosłe mogłyby (chciałaby) podejmować 

się opieki nad rodzicami, którzy tego wymagają. Z drugiej zaś, kalejdoskop doświadczeń 

partnerskich może również ograniczać liczbę opiekunów z tej samej generacji, zazwyczaj 

współmałżonków. Pierwszym opiekunem osoby starszej z potrzebami opiekuńczymi staje się 

zazwyczaj właśnie żona lub mąż.21  

                                                           
19

 http://www.rpo.gov.pl/pliki/13541772380.pdf [dostęp 13.01.2012]. 
20

 Por. Z. Tyszka, Z metodologii badań socjologicznych nad rodziną, MEN, Poznań 1991, gdzie autor przyjmuje 

wieloaspektowe rozumienie struktury rodziny, na którą składają się: wymiar psychiczny - dotyczący więzi 

emocjonalnych, społeczny - uwzględniający pozycje społeczne z odniesieniami do zagadnień władzy i 

autorytetu, kulturowy – rozpatrujący wzory oraz normy ról społecznych oraz demograficzny – wiążący się z 

liczebnością rodziny, możliwymi rodzajami pokrewieństwa i usytuowaniem przestrzennym. 
21

 Szerzej: M. Rosochacka-Gmitrzak, Wsparcie opiekunów nieformalnych – w stronę równowagi społecznych 

oczekiwań i opiekuńczych możliwości rodzin, [w:] M. Racław (red.), Publiczna troska, prywatna opieka. 

http://www.rpo.gov.pl/pliki/13541772380.pdf
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Przemiany rodziny determinują w takim razie wdrażanie idei aktywnego starzenia się, 

warunkując jednocześnie konieczność postrzegania seniorów jako grupy niezwykle 

niejednorodnej, występującej po obu stronach „barykady” aktywności – po stronie dawców i 

biorców. Najważniejszym aspektem praktycznego ujmowania aktywności seniorów jest 

sposób holistyczny, w którym podkreśla się trzy elementy: 

1. wnoszenie wkładu własnego seniora i/lub korzystanie z wkładu innych, 

2. integrację wiekową, czyli strukturę społeczną bez strukturalnego opóźnienia22 

3. inteligencję generacyjną, czyli przede wszystkim zrozumienie własnych i cudzych 

biegów życia.23 

Istotne więc, aby „aktywizacja” nie stała się słowem-kameleonem, który przykrywa 

występujące braki w publicznych systemach. Badacze ostrzegają, że zbyt uproszczony sposób 

jej rozumienia powodować może naznaczanie tych, którzy nie mogą zostać się 

zaktywizowani, a także minimalizowanie (lub zaniechanie) działań, które mają charakter 

ratowniczy i opiekuńczy. Często dochodzi do braku równowagi pomiędzy działaniami 

nastawionymi na aktywizację a tymi, związanymi z opieką i ratownictwem. Za przykład niech 

posłużą ostatnie zmiany w polskim systemie emerytalnym, tj. wydłużenie wieku 

emerytalnego kobiet i mężczyzn (które nie zyskały społecznej akceptacji). Wpływają one na 

możliwość i sposób sprawowania opieki nad seniorami przez członków rodzin ( najczęściej 

kobiety średniego pokolenia). Do tej pory nie opracowano instytucjonalnych działań 

kompensacyjnych; wydłużonej aktywności zawodowej dorosłych Polaków nie towarzyszy 

                                                                                                                                                                                     
Społeczności lokalne wobec osób starszych. Instytut Spraw Publicznych, Warszawa  2011, s. 140-141 [w dalszej 

części tekstu przedstawione są rozwiązania wspierające opiekę nieformalną z sukcesem funkcjonujące na 

świecie];  oraz: E. Bojanowska, Opieka nad ludźmi starszymi [w:] P. Szukalski (red.), Przygotowanie do starości. 

Polacy wobec starzenia się. Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2008, s. 223. 
22

 Problem strukturalnego opóźnienia wynika z rozbieżności pomiędzy dynamiką starzenia się populacji a 

możliwościami instytucji społecznych, determinującymi sposoby prowadzenia życia. Ze względu na zmieniający 

się model starości, wydłużanie się przeciętnego trwania życia przy coraz lepszym zdrowiu i dłuższym okresie 

pozostawania w nim, wyzwaniem dla starzejących się społeczeństw jest podtrzymywanie i tworzenie ról 

społecznych odpowiadających wymaganiom współczesnych seniorów i osób znajdujących się na przedpolu 

starości. Patrz:  J. Phillips, K. Ajrouch, S. Hillcoat-Nalletamby, Key Concepts in Social Gerontology, SAGE, 

London 2010 
23

 Szerzej: Racław M., Rosochacka-Gmitrzak M., Tokarz-Kamińska B., Aktywność społeczna i kulturalna osób 

starszych [w] B. Szatur-Jaworska (red.), Strategie działania w starzejącym się społeczeństwie. Tezy i 

rekomendacje. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa  2012; Wkład UE w propagowanie aktywnego 

starzenia się i solidarności między pokoleniami. Broszura Komisji Europejskiej. Luksemburg, Urząd Publikacji 

UE, 2012 
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rozwój usług wsparcia i opieki seniorów (wciąż trwają dyskusje nad tzw. ustawą o 

niesamodzielnych). 

 

Wypracowanie równowagi pomiędzy tymi dwoma typami działań jest równie ważnym 

wyzwaniem, co „zagospodarowanie” zasobów seniorów i wygospodarowanie dla nich 

miejsca w przestrzeni publicznej. Wyzwanie to generuje jednak nowe zagrożenie, tj.  

nadmierną koncentrację działań aktywizujących na sferze zatrudnienia z pominięciem innych 

obszarów życia społecznego. Jak donoszą badacze, do tej pory w Polsce polityka aktywnego 

starzenia się ograniczała się do zadań związanych z rynkiem pracy (tj. ograniczenie 

wcześniejszej dezaktywizacji zawodowej poprzez wprowadzenie bardziej rygorystycznych 

przepisów dotyczących przechodzenia na wcześniejszą emeryturę i rentę; zrównanie i 

wydłużenie wieku emerytalnego; programy kierowane do starszych pracowników)24. W 

działaniach rządowych w znacznym stopniu pomijano komponent aktywności poza 

zatrudnieniem, ignorując użyteczność osób starszych w życiu społecznym, m.in. ich prace na 

rzecz społeczności lokalnych i własnego środowiska rówieśniczego. 

 

Na koniec, warto pamiętać, że samo starzenie się ludności jest zróżnicowane terytorialne. Na 

jego przebieg (intensywność i charakterystyka procesu) oraz wynik końcowy (struktura 

wiekowa) mają wpływ demograficzne właściwości danej społeczności (w zakresie 

umieralności, płodności, migracji). Lokalny wymiar starzenia się populacji oznacza, że 

społeczno-ekonomiczne konsekwencje zmiany struktury wiekowej są prostą pochodną 

reakcji społeczności lokalnej na wcześniej występujące zjawiska i procesy demograficzne. 

Stąd trudno wprowadzić jeden powszechnie obowiązujący w każdej gminie model działań25. 

Duże znaczenie mają zarówno lokalne zasoby materialne, jak zasoby ludzkie, a zwłaszcza 

chęć działania i przeciwdziałania stereotypom.  

 

                                                           
24

 Por. wystąpienie A. Ruzik-Sierdzińskiej (w ramach prac zespołu: J. Perek-Białas, A. Ruzik-Sierdzińska i K. 

Turek) na seminarium pt. „The Policy Ideas and Practice of Active Ageing: Political, Economical and Cultural 

Challenges in Europe”, zorganizowanym w dniu 16.01.2013 r. w Warszawie (SGH). 
25

 Por. uwagi zawarte w: P. Sobiesiak, M. Racław, Społeczności lokalne wobec osób starszych – diagnoza i 

rekomendacje¸ „Analizy i Opinie” 2011, nr 118. 
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Starość w kontekście doniesień badawczych – wnioski dla pracy z seniorami 

 

Choć prawie trzy czwarte dorosłych Polaków myśli o własnej starości26, to przekonanie o 

starzeniu się społeczeństwa nie jest już oczywiste, gdyż pogląd taki wyraża jedynie 51% 

badanych.27 Podobny odsetek Polaków zna osoby, które ze względu na wiek doświadczają 

problemów w wykonywaniu czynności dnia codziennego. Sami badani również doświadczają 

owych problemów, co ewidentnie zdaje się nasilać z wiekiem: wśród osób między 55-59 

rokiem życia wskazuje na to co 10 badany, w kategorii 60-74 lat – co siódmy, natomiast po 

75. roku życia zauważa je już co druga osoba. Jedynie co 10 respondent w tej grupie 

wiekowej ocenia swój stan zdrowia jako dobry. Wśród respondentów w wieku 60-74 lat, 

swój stan zdrowia postrzega w ten sposób co czwarta osoba. Wydaje się zatem, że ów 75 rok 

życia jest swoistą cezurą w zdrowotnej (auto)percepcji Polaków. To spostrzeżenie opiera się 

także na ujmowaniu 75. roku życia jako umownego progu zaawansowanej starości, po 

przekroczeniu której pojawia się szczególnie wysokie ryzyko wystąpienia chorób 

charakterystycznych dla wieku podeszłego oraz całych zespołów geriatrycznych28.  Jednak i w 

tym wypadku należy pamiętać o niejednorodności seniorów jako grupy wiekowej, 

szczególnie w zakresie omawianych wcześniej potrzeb opiekuńczych – badania pokazują też, 

że jedynie połowa (50%)  mężczyzn i 65% kobiet po 75. r.ż. potrzebuje opieki. We 

wcześniejszym okresie, przypadającym na lata między 55. a 74. r.ż. odsetek ten wynosi 

jedynie 30%, zarówno dla kobiet jak i mężczyzn.29  

 

W społecznym odbiorze stopniowo przesuwa się także wiek, którego osiągnięcie Polacy 

uznają za początek starości – obecnie wyznaczają go 63 lata i 3 miesiące. Jedna piąta 

badanych (19%) postrzega się jako osoby starsze. Większości Polaków, myśląc o swojej 

                                                           
26

 Zainteresowanie tym etapem życia wrasta wraz z wiekiem, zależne jest też od płci – częściej o starości myślą 

kobiety patrz: M. Omyła-Rudzka, Polacy wobec własnej starości  Komunikat z badań CBOS, BS/94/2012 
27

 M. Omyła-Rudzka, Społeczna solidarność z osobami w starszym wieku.  Komunikat z badań CBOS, 

BS/83/2012 
28

 B. Bień, Opieka geriatryczna w perspektywie starzenia się ludności Polski (w) J. Hrynkiewicz (red.), O 

sytuacji ludzi starszych. Rządowa Rada Ludnościowa, II Kongres Demograficzny, t. III, Warszawa 2012, s.151-

158 
29

 Sprawowanie opieki oraz inne uwarunkowania podnoszenia aktywności zawodowej osób w starszym wieku 

produkcyjnym. Raport z badań, I. E. Kotowska, I. Wóycicka (red.), Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, 

Warszawa 2008 
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starości, doświadcza różnego rodzaju lęków, związanych przede wszystkim z chorobami, 

niedołężnością, pogorszeniem lub utratą pamięci, brakiem samodzielności, złymi warunkami 

życia, kłopotami z utrzymaniem się, poczuciem samotności i odchodzeniem najbliższych. 

Pytani o organizację życia na starość, dorośli Polacy najczęściej (64%) wskazują na chęć 

mieszkania we własnym mieszkaniu przy okazjonalnej pomocy rodziny, przyjaciół i sąsiadów, 

15% zamierza dzielić mieszkanie z dziećmi, wnukami lub dalszą rodziną, 8% - mieszkać we 

własnym mieszkaniu z zapewnioną, opłaconą przez siebie stałą pomocą/opieką.30 Realia 

związane z sytuacją mieszkaniową są zbliżone do formułowanych planów, gdyż jak pokazują 

wyniki badań, trzy czwarte osób (74%) w wieku powyżej 60 lat samodzielnie prowadzi 

gospodarstwo domowe. Relatywnie wysoki okazuje się być również poziom zadowolenia 

osób starszych z posiadanych warunków mieszkaniowych, bowiem aż 71% to osoby 

zadowolone, spośród których niespełna jedna czwarta (23%) wyraża swoje zadowolenie jako 

bardzo wysokie. Tylko 8% Polaków powyżej 60. r.ż. jest niezadowolonych z warunków, w 

jakich mieszkają.31   

 

Podobnie wysoki poziom oceny stanu rzeczy nie towarzyszy jednak wskazaniom odnoszącym 

się do sytuacji materialnej. Tylko 7% Polaków powyżej 60. r.ż wyraziło pogląd, iż nie musi 

specjalnie oszczędzać, aby dobrze żyć, 46% badanych w tej kategorii wiekowej uplasowało 

swoje warunki finansowe jako średnie, ze wskazaniem na konieczność prowadzenia 

oszczędności przy chęci zrealizowania pokaźniejszych zakupów. Podobny odsetek badanych 

(41%) podawał, że żyje skromnie i jest zmuszony do oszczędnego wydatkowania domowych 

zasobów. Należy podkreślić zależność między sytuacją materialną badanych osób starszych a 

typem i wielkością ich gospodarstwa domowego. W wypadku dwuosobowych gospodarstw 

jednopokoleniowych (np. małżonkowie, partnerzy, przyjaciele) zostało odnotowanych 63% 

wskazań na średni lub dobry poziom życia, zaś niespełna połowa osób samotnych uważa, że 

musi codziennie oszczędnie gospodarować, a co dziesiąta samotna seniorka lub senior 

twierdzili, że żyją bardzo biednie.32  

 

                                                           
30

 M. Omyła-Rudzka, Polacy wobec własnej starości, op.cit. 
31

 K. Wądałowska, Obraz typowego Polaka w starszym wieku. Komunikat z badań CBOS, BS/2/2010 
32

 K. Wądałowska, Obraz typowego Polaka w starszym wieku, op.cit 
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Analiza sposobów spędzania czasu wolnego seniorów pokazuje ogromne 

niezagospodarowanie tego obszaru życia przez aktywności, które składają się w tym obszarze 

na ideę pomyślnego starzenia się.33 I choć dla niepracujących seniorów, time is no money, 

time is free, owa darmowość i wolność czasu ma nadal  niewielkie pokrycie w preferowanych 

sposobach spędzania wolnego czasu. Okazuje się bowiem, że zajęcia związane z 

korzystaniem z dóbr kultury, z rekreacją i wypoczynkiem, z nowymi technologiami (np. 

wychodzenie do kina/teatru/kawiarni/na piwo, ale również działalność społeczna na rzecz 

swojego środowiska, korzystanie z komputera), to czynności, którymi nie zajmuje się prawie 

dwie trzecie (64%) badanych po 60. r.ż. ze względu na brak zainteresowania tymi 

obszarami.34  

 

W wynikach tych, odwołujących się do doświadczeń i deklaracji współczesnych seniorów, 

pobrzmiewa element samowykluczenia. Nie będzie to jednak w przyszłości rys dominujący w 

podejściu do aktywności seniorów. Osoby, które nie pobierają jeszcze świadczeń 

emerytalnych, poza słuchaniem radia i muzyki (93%), czytaniem książek i gazet (89%), 

oglądaniem TV (87%), zamierzają na emeryturze: korzystać z komputera i Internetu (72%), 

uprawiać sport (67%), podróżować po Polsce (67%), Europie i świecie (57%), uprawiać 

działkę lub ogródek (63%).35  

 

Upraszczając, można byłoby powiedzieć że relacja dzisiejsi-przyszli seniorzy, na podstawie ich 

deklaracji to relacja dialektyczna, między – fragmentarycznym przynajmniej – dzisiejszym 

samowykluczeniem a przyszłą – przyczynkową – samoaktywizacją.       

 

                                                           
33

 Idea pomyślnego starzenia się, spopularyzowana w latach 80. XX wieku składa się z trzech komponentów: 

niskie prawdopodobieństwo zapadnięcia na jakąś chorobę, sprawność poznawcza i fizyczna oraz aktywne 

zaangażowanie w szeroko rozumiane życie. Mówiąc o czasie wolnym seniorów mamy tu na myśli ów trzeci 

komponent. Patrz:  W. Rowe i R. L. Kahl, Successful ageing, „The Gereontologist” nr 37 (4), 1997;  por. też: 

rozszerzone ujęcie koncepcji, zaproponowane przez D.F. Gilmer i C.M. Aldwin w pracy Health, illness and 

optimal ageing: biological and psychosocial perspectives. Thousand Oaks, Sage Publications, 2003, w którym 

mowa jest o następujących wymiarach pomyślnego starzenia się: potwierdzony przez lekarza brak 

niepełnosprawności fizycznej po 75. roku życia, własna dobra ocena stanu zdrowia, długość życia w sprawności, 

dobra kondycja psychiczna, obiektywne wsparcie społeczne oraz subiektywne poczucie satysfakcji życiowej, na 

którą poza małżeństwem (byciem w związku), pracą związaną z uzyskiwaniem dochodu, posiadaniem dzieci, 

składają się też kontakty towarzyskie i zaangażowanie w prace na rzecz wspólnoty lokalnej.         
34

 K. Wądałowska, Obraz typowego Polaka w starszym wieku, op.cit 
35

 A. Kolbowska, Sytuacja ludzi starszych w społeczeństwie –plany a rzeczywistość. Komunikat z badań CBOS, 

BS/160/2009 
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Dla praktyka zajmującego się problematyką senioralną, przytoczone powyżej dane oznaczają 

konieczność włączenia w myślenie o seniorach (także we własne ich postrzeganie i 

planowanie przedsięwzięć oraz inicjatyw adresowanych do nich) działań nakierowanych na 

uruchomienie potencjału osób, znajdujących się jeszcze na przedpolu starości oraz tzw. 

„młodych starych”, nie deprecjonując „starych starych”. Oferta aktywności powinna opierać 

się na gruntownej wiedzy o osobach w tym wieku funkcjonujących w drugiej dekadzie XXI. 

Współcześni 55+ są odmienni w wielu swych oczekiwaniach i preferencjach niż poprzednie 

pokolenia, a uwydatni się to jeszcze dobitniej w nadchodzących dopiero generacjach – 

zwłaszcza w obszarze czasu wolnego.  

 

Oznacza to, że praca (także socjalna) z seniorami, w różnorodnych środowiskach, powinna 

być wyjątkowo uwrażliwiona m.in. na kreowanie pozytywnego wizerunku ludzi starych36, w 

tym na następujące kwestie: 

 używanie niewartościującego (i nieinfantylizującego) języka, mówiąc o starości jako o 

neutralnym etapie życia człowieka, czyli korzystanie w wypowiedziach z określeń, w 

których brak jest relacji nierównościowych w odniesieniu do osób starszych, 

 przełamywanie negatywnych (auto)stereotypów związanych z fizycznymi aspektami 

starzenia się, ze względu na ich negatywny wpływ na samoocenę i poczucie wartości 

seniorów, 

 akcentowanie w swych działaniach procesu starości jako cywilizacyjnego osiągnięcia z 

jej pochodną w postaci poprawy jakości życia zamiast cywilizacyjnego obciążenia, 

 pokazywanie różnorodnych stylów życia i aktywności osób starszych, 

 budowanie przestrzeni do spotkań i działań międzypokoleniowych. 

 

Poruszane w prezentowanym tekście idee np. pomyślnego starzenia się, zagadnienia 

niejednorodności kategorii osób starszych czy zalecenia związane z budową pozytywnego 

wizerunku osób starszych są niewątpliwie zasadne. Ale mamy wrażenie, że należy jeszcze 

                                                           
36

 A. Chabiera, B. Tokarz-Kamińska, Wizerunek starości i człowieka starego. Postawy wobec starzenia się 

społeczeństw [w] B. Szatur-Jaworska (red.), Strategie działania w starzejącym się społeczeństwie. Tezy i 

rekomendacje. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa  2012; por. też: M. Rosochacka-Gmitrzak, 

Przyszłość pracy socjalnej z osobami starszymi: między wiedzą, sztuką a praktyką [w:] A. Kwak, E. Wyrwich-

Hejduk (red.), W kręgu zagadnień pracy socjalnej. Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 

2011, s. 176 



 | 15 S t r o n a

 

Projekt „Aktywny senior – najlepszy rzecznik swoich społeczności” jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki 
Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013 

rozszerzać refleksję związaną z pracą z seniorami przez ujmowanie „pomyślnej starości” w 

kontekście autonomii człowieka - nie deprecjonując wsparcia społecznego. Wątek autonomii 

osób starszych nadal zbyt rzadko towarzyszy praktycznym rozważaniom. Jednak, aby praca z 

seniorami mogła być kompilacją umiejętności, wiedzy i sztuki, element autonomii powinien 

się w nią trwale wpisywać, jako warunek konieczny – motywujący seniorów do 

samoaktywizacji.       

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


