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W PROW ADZENIE

Procesy demograficznego starzenia się społeczeństw przyciągają od wie
lu lat uwagę demografów, socjologów i polityków społecznych. Zarówno 
wielkość odsetka ludzi starych, jak i tempo jego wzrostu w wielu społeczeń
stwach prowadzą do istotnych zmian w życiu społecznym. We współcze
snym świecie rodzina, podlegająca głębokim przeobrażeniom i presji ze 
strony nastawionego na sukces i zaspokojenie materialnych potrzeb społe
czeństwa, nie jest w stanie spełnić pokładanych w niej oczekiwań, tym 
bardziej że coraz częściej spotykają się w niej dwie generacje ludzi starych 
-  tych, którzy niedawno przekroczyli granicę wieku poprodukcyjnego i ich 
coraz mniej sprawnych rodziców.

Skala problemu powoduje, że starość przestała być traktowana jako 
zadanie dla rodziny, a stała się kwestią społeczną. To właśnie całe społeczeń
stwo konfrontowane jest z koniecznością przyjęcia na siebie ciężaru zapew
nienia swoim członkom godnej i bezpiecznej starości, a zadaniem polityki 
społecznej staje się taka hierarchizacja jej celów, by potrzeby ludzi starych 
były traktowane jako równie ważne co potrzeby innych kategorii ludności. 
Nie sprzyja temu jednak dość rozpowszechniony w społeczeństwach po
wierzchowny i jednostronny obraz starości, charakteryzowanej przy pomocy 
takich negatywnych w swojej treści określeń, jak deprywacja, rezygnacja, 
wycofanie się, izolacja, marginalizacja, wielochorobowość, niepełno
sprawność, osamotnienie czy samotność.

Tymczasem zakres potrzeb ludzi starych wcale nie jest determinowany 
wyłącznie tymi procesami i stanami, które negatywnie oddziałują na starego 
człowieka. Wydłużenie okresu życia przyniosło nowe cechy społeczne ludzi 
starych, wynikające z wewnętrznego zróżnicowania ich sytuacji i potrzeb, 
a wśród nich -  wzrost poziomu aktywności życiowej w początkowym 
okresie starości i zwiększenie liczby osób dożywających późnego wieku, 
nawet gdy towarzyszy temu utrata samodzielności.

Wymienione zmiany wymuszają na podmiotach polityki społecznej 
przewartościowanie w dotychczasowej hierarchii celów i przydanie proble
mom starości większego znaczenia. Wymaga to nie tylko zdefiniowania 
stanowiska społeczeństwa wobec zbiorowości ludzi starych, ale również 
określenia, kogo społeczeństwo kwalifikuje do tej kategorii. Polityka spo
łeczna, zajmując się zaspokajaniem potrzeb, dotychczas patrzyła na ludzi sta
rych przez pryzmat polityk branżowych. Wobec wzrostu bezwzględnej 
liczby ludzi starych, a również ich odsetka, istnieje potrzeba odejścia od



takiego ujęcia polityki społecznej i wypracowania podstaw polityki uwzglę
dniającej międzypokoleniowe zróżnicowanie potrzeb i możliwości ich samo
dzielnego zaspokojenia -  polityki społecznej wobec ludzi starych.

Takie podejście do zadań polityki społecznej wymaga wiedzy z zakresu 
gerontologii. Wśród licznych definicji tej dyscypliny za najbliższą polityce 
społecznej przyjmuję tę, według której „gerontología zajmuje się opisem, 
wyjaśnieniem i modyfikacją fizycznych, psychicznych, socjalnych, histo
rycznych i kulturowych aspektów starzenia się i starości, włącznie z analizą 
istotnego dla starzenia się i je  konstytuującego otoczenia oraz instytucji 
socjalnych” 1.

Niemiecka badaczka psychologicznych problemów starości, U. Lehr, 
zwraca uwagę na znaczenie zmian, jakie zachodzą w starości. i na ich 
dynamiczny charakter. Skłania się do przyjęcia za przedmiot gerontologii 
zmian, jakie dotyczą nie tylko funkcji biologicznych organizmu, ale i funkcji 
społecznych spełnianych przez starszego człowieka i jego roli oraz miejsca 
w strukturze społecznej2. Według U. Lehr cechą charakterystyczną geron
tologii jako nauki jest nie tylko jej interdyscyplinarny charakter, ale i sto
pniowe obejmowanie swoim zakresem całego procesu starzenia się. Oznacza 
to, że przedmiotem zainteresowania gerontologii są nie tylko osoby stare, ale 
i czterdziesto- lub pięćdziesięciolatkowie. Wniosek ten ma duże znaczenie 
dla polityki społecznej, która wśród celów polityki wobec ludzi starych 
powinna uwzględniać również przygotowanie do starości.

Rozwój gerontologii społecznej, w której do centralnych zagadnień nale
ży ocena sytuacji bytowej starszych ludzi, doprowadził w latach siedem
dziesiątych do stwierdzenia, iż ubóstwo starych łudzi, charakterystyczne dla 
większości społeczeństw, wcale nie należy do centralnych tematów badań 
gerontologicznych5. Gerontologowie zbyt mało uwagi poświęcili też w tym 
czasie wpływowi płci na zróżnicowanie warunków bytu, zwłaszcza wyso
kości dochodów. Wprawdzie poszukiwali przyczyn ich odmienności, akcen
tując między innymi występujące zróżnicowania w obrębie zbiorowości 
ludzi starych i wskazując na wykształcenie, wcześniej wykonywany zawód, 
płeć, czy rasę jako przyczyny występujących różnic, ale badania nad nimi 
traktowali raczej marginalnie4. Wreszcie niedostatecznie rozpoznany pozo

1 P.B. Baltes, M.M. Baltes, Gerontologie: Begriff, Herausforderung und Brennpunkte, 
w: Zukunft des Alterns und gesellschaftliche Entwicklung, P.B. Baltes, J. Mittelstrass 
(red.), Akademie der Wissenschaften zu Berlin, Verlag de Gruyter, Berlin 1992, s. 8.

2 U. Lehr, Psychologie des Alterns, Quelle & Meyer, Heidelberg 1972, s. 12.
1 A. Walker, Towards a political economy of old age, „Ageing and Society” 1981, No 1, 

s. 73 i n.
4 C. Phillipson, A. Walker, The Case for a Critical Gerontology, w: Social Gerontology.

New Directions, S. di Gregorio (red.), Croom Helm, London 1987, s. 7.

10



stawał problem społecznych następstw  feminizacji starości, zwłaszcza tej 
zaawansowanej, przypadającej na osiemdziesiąte i późniejsze lata życia. 
Obserwacje pozwoliły w końcu na stwierdzenie istnienia silnych związków 
między sytuacją życiow ą człowieka starego a wcześniejszymi fazami jego 
życia. Um ożliwiło to sformułowanie pod adresem polityki społecznej wnio
sku, iż warunki życia na starość są silnie powiązane z możliwościami zaspo
kojenia potrzeb we wcześniejszych okresach życia.

Jedną z kategorii najbardziej przydatnych przy analizie starzenia się 
i starości jest wiek. Wiek chronologiczny, mierzony liczbą przeżytych lat, 
jest powszechnie stosowany jako ważna zmienna, służąca charakteryzowaniu 
różnych zbiorowości. Dla określenia zakresu podmiotowego polityki wobec 
ludzi starych szczególnie ważne jest ustalenie granicy, po przekroczeniu któ
rej jednostka miałaby być uważana za należącą do zbiorowości łudzi starych. 
Próg starości chronologicznej ustalany jest na różnych poziomach. Stosun
kowo najczęściej przyjmuje się, że jest nim 60, 65 lub nawet 70 lat. Nieza
leżnie od przyjętych założeń, należy pamiętać, że jest to zawsze granica 
umowna. Okres starości zaczyna się w trudnym do uchwycenia momencie5, 
różnym dla poszczególnych jednostek, zależnym m.in. od warunków życia 
w jego wcześniejszych fazach, sposobu odżywiania, zachowania higieny 
życiowej, charakteru pracy itp. Ustalenie progu starości wymaga ponadto 
uwzględnienia faktu, że jej początek może być różnie sytuowany również 
w zależności m.in. od stopnia rozwoju cywilizacyjnego, doświadczeń histo
rycznych społeczeństwa, jego tradycji i akceptowanego powszechnie syste
mu wartości6.

Zasadniczym problemem przy określaniu zakresu podmiotowego nowe
go podsystemu polityki społecznej jest więc ustalenie granicy starości. 
Chociaż wskazanie wszelkich granic ma w tym przypadku charakter kon
wencji, jest niezwykle ważne nie tylko dla oszacowania ogólnych rozmiarów 
zapotrzebowania na świadczenia i usługi, ale również z uwagi na potrzebę 
zróżnicowania działań polityki społecznej, kierowanych do poszczególnych 
grup w ramach zbiorowości łudzi starych. Grupy te można wyróżnić

5 Zwraca na to uwagę wielu badaczy. J. Piotrowski np. pisał, że „starość ma tylko 
wyraźnie określoną granicę końcową, natomiast jej początek jest bardzo nieokreślony” . 
J . Piotrowski, Społeczne aspekty starości, w: Geriatria w aspekcie klinicznym i spo
łecznym, J. Rutkiewicz (red.), PZWL, Warszawa 1970, s. 120. A. Sauvy stwierdzał 
natomiast: „Nie ma zresztą żadnego sensu ustalać początku starości na 30 lat, na 60 lat, 
czy też na jakikolwiek inny wiek i przypuszczać, że od zakończenia procesu wzrostu aż 
do tego właśnie momentu nie dokonały się w organizmie żadne zmiany.” A. Sauvy, 
Granice życia ludzkiego, PWN, Warszawa 1963, s. 119 i n.
Więcej na temat ustalania progu starości zob. E. Rosset, Kiedy zaczyna się starość?, 
„Studia Demograficzne” 1979, nr 55.

11



między innymi w zależności od stopnia zaawansowania starości, miejsca 
zamieszkania osób starszych czy typu gospodarstwa domowego, w którym 
przebywają.

W potocznej opinii jedną z cech starości jest zaprzestanie aktywności 
zawodowej. Przyjęcie 60 lub 65 lat jako granicy starości oznaczałoby, że do 
grupy osób starych automatycznie kwalifikowani byliby mężczyźni, którzy 
jeszcze pracują, najczęściej w pełnym wymiarze czasu, lub nie kwalifiko
wane byłyby -  w drugim przypadku -  kobiety od kilku już lat bierne 
zawodowo. Zastosowanie któregoś z tak ustalonych progów starości sygnali
zuje więc dodatkowo wewnętrzne zróżnicowanie warunków życia tej popu
lacji, ale nie ułatwia poszukiwania odpowiedzi na pytanie o charaktery
styczne cechy starości we współczesnych społeczeństwach. Przyjęcie równe
go dla obu płci wieku kalendarzowego jako granicy starości jest przydatne 
głównie dla celów statystycznych, gdyż ułatwia ustalenie liczby osób umow
nie uznanych za stare, ale z punktu widzenia polityki społecznej nie uwzglę
dnia rozpoznanych już różnic w warunkach życia osób starszych ze względu 
na ich płeć ani też nie jest wystarczające do określenia jej zadań wobec ludzi 
starych.

Dla potrzeb niniejszej pracy przyjmuję, że początek starości wiąże się 
z osiągnięciem wieku poprodukcyjnego. Jakkolwiek świadomy jestem pe
wnego uproszczenia związanego z takim założeniem, to jestem przekonany, 
że sformułowanie teoretycznych przesłanek lokalnej polityki społecznej 
wobec ludzi starych wymaga wyróżnienia takiej cechy, która jest wspólna 
dla największej części analizowanej zbiorowości. Cechą taką jest zaprze
stanie pracy zarobkowej. Oczywiście, w przypadku ludności rolniczej samo 
osiągnięcie wieku poprodukcyjnego rzadko wiąże się z zakończeniem pracy 
w gospodarstwie rolnym, ale coraz częściej starsi rolnicy korzystają ze 
świadczeń ubezpieczeniowych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społeczne
go. Ponadto, jak wykazują dane statystyczne, udział aktywnych zawodowo 
w rolnictwie starszych osób w ogólnej liczbie osób w wieku poprodukcyj
nym systematycznie maleje.

Samo przejście na emeryturę jest znaczącym zdarzeniem nie tylko 
w życiu jednostki, ale i jej najbliższego otoczenia. Jego waga jest odwrotnie 
proporcjonalna do liczby innych pól aktywności osoby przechodzącej na 
emeryturę. Szczególnie widoczne jest to w przypadku mężczyzn, na ogół 
bardziej zaangażowanych emocjonalnie w pracę zawodową. Jak pisze T. Par- 
sons, w przypadku osób pracujących w rolnictwie lub niewielkich -  najczę
ściej rodzinnych -  przedsiębiorstwach, wycofanie z pracy następuje stopnio
wo. „Jeśli jednak status zawodowy jednostki oparty jest na posadzie -  pełni 
ona swe funkcje zawodowe do pewnego momentu, kiedy to traci je nagle, 
przechodząc na emeryturę. Z uwagi na wielkie znaczenie statusu zawodo



wego i jego psychicznych odpowiedników, emerytura stawia starszego czło
wieka w sytuacji szczególnej, pozbawiając go funkcji i odsuwając od udziału 
w najistotniejszych sprawach zawodowych i działalności społecznej”7. 
L. Dyczewski formułuje dość kategorycznie ocenę sytuacji emerytów: „Swo
istego rodzaju porzucenie odczuwają rodzice wraz z przejściem na emery
turę. Społeczeństwo industrialne potraktowało człowieka starszego zdecydo
wanie i surowo: wyznaczyło mu bardzo ściśle wiek emerytalny i po jego 
osiągnięciu uznało go za obywatela drugiej lub trzeciej kategorii” .

Podobnie, choć nie tak dramatycznie ujął to zagadnienie J. Piotrowski, 
zwracając uwagę na raptowną zmianę pózycji społecznej z chwilą przejścia 
na emeryturę: „Osoby dotychczas aktywne zawodowo stają się zawodowo 
bierne, producenci -  dawcy przemieniają się w biorących. W rodzinie -  do 
niedawna żywiciele, opiekunowie i wychowawcy swych dzieci, obdarzeni 
autorytetem, sami zaczynają potrzebować pomocy i opieki, tracąc wiele na 
znaczeniu. Następuje więc swoiste odwrócenie ról”9.

Pisząc o kryteriach starości funkcjonalnej, J. Piotrowski zalicza do nich 
również zmiany w przydatności zawodowej, aż do niezdolności do pracy 
włącznie. W tym rozumieniu starość wyznaczałby okres po zaprzestaniu 
aktywności zawodowej10. Podobnie formułuje swoje stanowisko A. Tymow
ski, pisząc o starości funkcjonalnej: „Można założyć, że limitem tego wieku, 
od którego uznaje się człowieka za starego, jest wiek, w którym przechodzi 
na emeryturę. [...] Przyjąć można, że ustalony wiek w mikroskali odpowiada 
fizjologicznym procesom starzenia się organizmu, które powodują systema
tyczne zmniejszanie się zdolności do pracy zarobkowej, obniżają produkty
wność, ograniczają sprawność” 11. Wykonywanie pracy zawodowej związane 
jest z pełnieniem różnych ról społecznych, na przykład pracownika, członka 
jakiegoś zespołu pracowniczego lub grupy, zwierzchnika lub podwładnego, 
osoby utrzymującej rodzinę itp. Poważne zmiany w życiu człowieka i jego 
pozycji społecznej związane z zaprzestaniem wykonywania pracy zawodo
wej na skutek osiągnięcia granicy wieku poprodukcyjnego przemawiają za 
tym, by ten fakt traktować jako kryterium wyznaczające starość społeczną.

7 T. Parsons, Szkice z teorii socjologicznej, PWN, Warszawa 1972, s. 50.
L. Dyczewski, Ludzie starzy i starość w społeczeństwie i kulturze, KUL, Lublin 1994, 
s. 19.
J. Piotrowski, Miejsce człowieka starego w rodzinie i społeczeństwie, PWN, Warszawa 
1973, s. 25.
J. Piotrowski, Problemy gerontologiczne w badaniach społecznych, w: Starzenie się 
i starość w badaniach gerontologicznych w Polsce. Pamiętnik I Zjazdu Polskiego Towa
rzystwa Gerontologicznego, J. Piotrowski (red.), Warszawa -  Wrocław 1975, s. 29.

"  A. Tymowski, Socjoekonomiczne kryteria zależności osób starych, w: Starzenie się 
i starość..., poz. cyt., s. 108.
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Niebagatelne znaczenie ma również fakt, że z chwilą przejścia na emery
turę zmianie ulega struktura i wysokość dochodów rodziny, co wpływa na 
możliwości zaspokajania jej potrzeb. Ponadto niezwykle ważny jest fakt, iż 
wykonywanie pracy zawodowej narzuca pewien rytm dnia, określony przez 
czas pracy, porę jej rozpoczynania, czas dojazdów itp. Przerwanie pracy 
zawodowej powoduje powstanie nowej sytuacji, charakteryzującej się często 
brakiem zajęć zastępujących dotychczasowe. Wynikać to może m.in. z braku 
odpowiedniego przygotowania młodszych generacji do emerytury i nieu
miejętności opracowania pozytywnego programu na ten okres życia. Zakoń
czenie okresu pracy oznaczać może zerwanie części dotychczasowych więzi 
społecznych, kontaktów koleżeńskich i towarzyskich oraz rezygnację z do
tychczasowych form spędzania czasu. Utracie pozycji społecznej i ważnego 
celu życiowego towarzyszy zatem dodatkowo pustka spowodowana gwał
towną zamianą aktywności zawodowej na stan bierności. Nie przypadkiem 
P. Townsend uznał, iż „dla wielu ludzi z klasy pracującej przejście na eme
ryturę jest klęską społeczną” 12.

Mimo takich ocen trzeba stwierdzić, że emerytura dawno już przestała 
być traktowana przez samych zainteresowanych i przez całe społeczeństwo 
jako „opłacana bezużyteczność” czy też jako „społeczna nieprodukty- 
wność” lj. Obecnie już nie postrzega się życia na emeryturze jako „zasłużo
nego odpoczynku”, lecz emerytura coraz częściej pojmowana jest jako faza 
życia umożliwiająca spełnienie życiowych planów i ambicji14. Polityka spo
łeczna adresowana do ludzi starych powinna zatem nie tylko łagodzić stres 
związany ze zmianą -  a przede wszystkim utratą -  dotychczasowych ról 
społecznych. Wydłużający się okres życia na emeryturze to jednocześnie 
ogromne wyzwanie dla samych osób starszych, ich rodzin oraz instytucji 
polityki społecznej. Te ostatnie powinny uwzględnić ogromną różnorodność 
potrzeb ludzi starych, stwarzając warunki do ich zaspokajania -  samo
dzielnego lub przy udziale najbliższego otoczenia.

Zainteresowanie przejściem na emeryturę, jego ekonomicznymi i społe
cznymi następstwami oraz aspektami psychologicznymi wynika z gwałto
wności i zakresu zmian, jakie wiążą się z faktem zaprzestania aktywności

12 Cyt. za G. Garrett, Potrzeby zdrowotne ludzi starszych, PZWL, Warszawa 1990, s. 38.
13 B. Dietz, Soziologie der Armut. Eine Einführung, Campus Verlag, Frankfurt/M. 1997, 

s. 150.
14 L. Rosenmayr, Altem im Lebenslauf. Soziale Position, Konflikt und Liebe in den 

späteren Jahren, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen -  Zürich 1996, s. 18. Podobnie 
określa Rosenmayr emeryturę („spełnienie życia”) w artykule: Altersgesellschaft 
-  bunte Gesellschaft?, w: Die Zukunft des Alters. Sozialpolitik für das Dritte Leben
salter, A. Evers, K. Lichsenring, B. Martin (red.), BMAS, Wien 1994, s. 40.
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zawodowej. Nie przypadkiem emerytura określona została jako fenomen 
XX wieku -  wymagający wnikliwych obserwacji i stałej gotowości do inter
wencji ze strony psychologów, lekarzy i polityków społecznych15. Interwen
cja ta jest tym bardziej potrzebna, im mniej osoba przechodząca na emeryturę 
jest na tę zmianę nastawiona, stąd formułowana nierzadko sugestia, by poli
tyka społeczna wobec ludzi starych obejmowała również działania przygoto
wujące osoby w wieku produkcyjnym do nieuniknionej w przyszłości zmia
ny ról i statusu społecznego.

Trzeba jednak pamiętać, że zaprzestanie aktywności zawodowej coraz 
częściej następuje przed osiągnięciem określonego odpowiednimi przepisami 
wieku emerytalnego. Dzieje się tak albo ze względu na niekorzystną sytuację 
na rynku pracy (aby ograniczyć rozmiary bezrobocia, starszym pracownikom 
stwarza się możliwość wcześniejszego korzystania ze świadczeń emerytal
nych w ograniczonej wysokości), albo ze względu na indywidualną sytuację 
jednostek niezdolnych do pracy na skutek długotrwałej choroby lub nie
pełnosprawności. Sytuacja ekonomiczna kraju zaciera więc nieco kontury 
odgraniczające obszar polityki społecznej wobec ludzi starych od innych 
polityk szczegółowych. Wydaje się, że polityka społeczna powinna reagować 
na to elastycznie, obejmując zakresem swoich działań i młodsze osoby, o ile 
ich sytuacja życiowa i status społeczny tego wymagają. Istotnym czynnikiem 
może się tu okazać sytuacja rodzinna i typ gospodarstwa domowego16.

Zgodnie z zaprezentowanym wyżej stanowiskiem, z punktu widzenia 
celu i zakresu niniejszej pracy najbardziej przydatne wydaje się przyjęcie 
wieku społecznego jako kryterium wyróżniającego ludzi starych. Wprawdzie 
wszechstronna ocena wieku społecznego może nasuwać spore trudności 
metodologiczne, ale traktowanie go jako wieku wyznaczanego społecznie 
uznanymi rolami najczęściej pełnionymi przez osoby znajdujące się w okre
ślonej fazie życia wydaje się zasadne. Społecznej akceptacji dla tych ról

1 Retirement in Industrialized Sociétés. Social, Psychological and Health Factors, 
K.S. Markides, C.L. Cooper (red.), John Wiley & Sons, Chichester 1987, s. 2.
Jak wynika z badań przeprowadzonych w USA, decyzje o wcześniejszym przejściu na 
emeryturę stosunkowo częściej podejmują żonaci mężczyźni i zamężne kobiety niż 
osoby samotne. Tłumaczy się to odmiennymi perspektywami życiowymi obu tych grup. 
Osoby mające współmałżonków, a zapewne i dzieci, częściej decydują się na przejście 
na emeryturę ze względu na możliwość wspólnego spędzania czasu lub udzielania 
pomocy rodzinie (w tym pielęgnacji współmałżonka), tymczasem osoby samotne 
traktują na ogół pracę zawodową jako bardzo w ażną w incydentalnych przypadkach 
wręcz jedyną możliwość utrzymywania kontaktów społecznych. Zob. M. S. Gordon, 
Social Security Policies in Industrial Countries. A Comparative Analysis, Cambridge 
University Press, Cambridge, New York 1988, s. 106.
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towarzyszą konkretne oczekiwania dotyczące zachowań, stylu konsumpcji 
czy też roli jednostki w życiu społeczeństwa i jej świadczeń na rzecz innych 
członków rodziny i najbliższego otoczenia. Przykładem takiej roli może być 
w przypadku starszych ludzi rola osoby, która zaprzestała aktywności zawo
dowej, przechodząc na emeryturę. W rzeczywistości nie musi to i nie powin
no być równoznaczne z ograniczeniem się do roli biernego konsumenta, ale 
społeczeństwo najczęściej wyznacza tę właśnie rolę starszej osobie. Tymcza
sem starszy człowiek nadal może być aktywnym uczestnikiem życia spo
łecznego, a pełnioną w okresie pracy zawodowej rolę producenta może 
zamienić na rolę samodzielnego dawcy usług (wytwórcy), aktywnie biorą
cego udział w życiu swojej społeczności lokalnej. Stworzenie warunków do 
przyjęcia takiej postawy i uzyskania dla niej społecznej akceptacji należy do 
zadań polityki społecznej.

Wiek społeczny określany jest przez pełnione role społeczne i formy 
aktywności stosowne do osiągniętego stadium dojrzałości17. A. Comfort 
pisze: „Możemy uczynić ludzi starymi społecznie/przenosząc ich na emery
turę. Możemy nawet w ten sam sposób uczynić ich starymi pod względem 
fizycznym, ponieważ u człowieka czynniki psychiczne, fizyczne i społeczne 
oddziałują na siebie nawzajem” 18.

Wywołana zakończeniem okresu pracy zawodowej gwałtowana zmiana 
optyki w postrzeganiu perspektyw życiowych, szans na sukces i realizację 
planów, wreszcie świadomość wkraczania w ostatni etap w życiu wpływają 
na postawę jednostki19. Starość traktowana jest nie tyle jako okres powolnej 
degradacji organizmu i osłabienia pozycji społecznej, ale raczej jako okres, 
w którym szanse życiowe są coraz bardziej ograniczone. Takie -  ciągle 
jeszcze rozpowszechnione -  pojmowanie starości i w związku z tym potrzeb 
ludzi starych powoduje, że polityka społeczna konfrontowana jest ze spo
łecznymi oczekiwaniami, iż zajmie się przede wszystkim rozwiązywaniem 
problemów tych ludzi starych, którzy są najsłabsi ekonomicznie i społecznie.

Prawidłowa realizacja zadań polityki społecznej wobec osób starszych 
wymaga jednak bardziej wszechstronnego oglądu starości i sformułowania 
pytań dotyczących warunków życia ludzi starych, ich problemów i potrzeb.

17 L.R. Aiken, Later Life, Lawrence Erlbaum Ass. Publisćhers, Hillsdale, New Jersey 
1989, s. 2.

18 A. Comfort, Dlaczego się starzejemy? WP, Warszawa 1968, s. 131.
19 H. Worach-Kardas, nie formułując tego wprost, utożsamia okres po przejściu na eme

ryturę ze starością: „Starość wydłuża się jednak nie tylko ze względu na dłuższe obe
cnie trwanie życia, lecz może jeszcze bardziej na skutek wcześniejszego przechodzenia 
na emeryturę”. H. Worach-Kardas, Fazy życia zawodowego i rodzinnego, IWZZ, 
Warszawa 1988, s. 200.
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Umożliwia to zdefiniowanie zadań zarówno w stosunku do tych, których stan 
zdrowia i sprawność wymagają interwencji polityki społecznej, jak  i wobec 
bardziej aktywnych i samodzielnych ludzi starych. Dla nich działania insty
tucji polityki społecznej nie będą miały charakteru substytutu utraconych 
sprawności i możliwości, lecz uzupełnienia ograniczanych stopniowo możli
wości samodzielnej organizacji swojego życia.

Na przełomie wieków o procesie demograficznego starzenia się możemy 
mówić jako o swego rodzaju paradoksie: wydłużanie się przeciętnego czasu 
trwania życia traktowane jest jako niewątpliwy sukces społeczeństwa, choć 
zwiększenie udziału ludzi starych w strukturze społecznej według wieku 
napawa troską o przyszłość tego społeczeństwa. Wydłużenie okresu życia 
pośrednio wskazuje na dobrobyt społeczny, ale to samo wydłużenie życia 
stanowi poważny problem społeczny i ekonomiczny z uwagi na znaczne 
obciążenie budżetów publicznych wydatkami socjalnymi związanymi z fi
nansowaniem lub dotacjami do świadczeń społecznych dla coraz większej 
rzeszy emerytów. Starość postrzegana jest nie tylko w kategoriach lepszych 
warunków życia jednostek, ale i w kategoriach obciążeń ekonomicznych 
całego społeczeństwa20. Także starość w wymiarze indywidualnym pociąga 
za sobą zwiększenie wydatków z budżetów gospodarstw domowych na po
krycie kosztów związanych z zapewnieniem opieki, zaspokojeniem potrzeb 
i dostosowaniem wyposażenia gospodarstwa domowego do potrzeb ludzi 
starych.

Wobec przyjęcia granicy wieku społecznego jako wyznacznika starości 
paradoksem jest fakt, że mamy do czynienia równocześnie z tendencjami do 
wydłużania się czasu trwania życia i obniżania wieku zaprzestania aktyw
ności zawodowej21. Tę sytuację, w znacznej mierze wymuszoną warunkami 
panującymi na rynku pracy, można uznać za swego rodzaju społeczne 
marnotrawstwo. Wydaje się, że to właśnie rynek pracy w coraz większym 
stopniu determinuje politykę emerytalną i możliwości wprowadzania ela
stycznych systemów emerytalnych. Obecnie przypadki, kiedy pracownik 
suwerennie, nie kierując się czynnikami zewnętrznymi (na przykład oczeki
waniami liczącej na pomoc w opiece nad małymi dziećmi rodziny czy presją 
opinii publicznej zainteresowanej zwolnieniem miejsc pracy dla młodszych 
osób), może decydować o momencie przechodzenia na emeryturę oraz 
o tym, czy ma to być proces stopniowego ograniczania aktywności, należą do

P. Coleman, J. Bond, Ageing in the Twentieth Century, w: Aging in Society. An Intro
duction to Social Gerontology, J. Bond, P. Coleman (red.), SAGE Publications, London 
1990, s. 1 in .
Zob. B. Synak, Młodzi emeryci, IWZZ, Warszawa 1987, s. 5 i n.



rzadkości. Wpływ jednostki i możliwość uwzględnienia jej preferencji 
w procesie przechodzenia na emeryturę22 są niezwykle ograniczone, a fakty
czna podmiotowość jednostki wydaje się dość iluzoryczna.

B. Szatur-Jaworska, cytując A. Guillemard, wskazuje na paradoksalność 
sytuacji, gdy państwo, zapewniając także ludziom starym coraz lepsze 
warunki egzystencji, nie stwarza im dostatecznych możliwości aktywnego 
uczestnictwa w życiu społecznym. Za inny paradoks, tym razem specyficzny 
dla warunków polskich, B. Szatur-Jaworska uznaje fakt, iż instytucje pań
stwowe, mimo przeznaczania coraz większych nakładów na zaspokajanie 
potrzeb ludzi starych, nie prowadzą konkretnej, skoordynowanej i mającej 
wyraźnie sprecyzowane cele polityki wobec ludzi starych“ .

Z perspektywy zmian, jakie zachodzą w rodzinie i gospodarstwie domo
wym, za paradoks można uznać i to, że starsze osoby, choć częściej niż da
wniej prowadzą swoje gospodarstwa domowe samodzielnie, tj. bez dzieci 
i innych członków rodziny, nadal aktywnie uczestniczą w życiu rodzinnym, 
udzielając pomocy rodzinie i zastępując często swoim wnukom rodziców, 
zajętych pracą zawodową24. Inne paradoksy związane są z konfliktami w peł
nieniu ról rodzinnych i zawodowych przez osoby w średnim wieku (tzw. 
Sandwich Generation), zwłaszcza kobiety25. To na nich spoczywa znaczna 
część zadań związanych ze sprawowaniem opieki nad starszymi członkami 
rodziny. W rodzinach solidarnie opiekujących się starszą osobą dochodzi 
również często do międzygeneracyjnych konfliktów26, których osią jest 
sprzeczność między poczuciem solidarności i obowiązku wobec słabszych 
osób w najbliższym kręgu a indywidualnymi celami i potrzebą poświęcenia 
czasu na inwestowanie w siebie i rozwój młodszych pokoleń.

Warto dodać, że paradoksy związane ze starością były dostrzegane 
również dawniej. Swego rodzaju kwintesencję przytoczonych wcześniej opi
nii stanowi myśl, wyrażona już w połowie XIX wieku przez Johanna 
N. Nestroya, austriackiego dramatopisarza: „Żyć długo chcą wszyscy, 
ale starym być nie chce nikt”.

22 Chyba właściwsze obecnie byłoby mówienie o „akcie” przejścia na emeryturę.
23 B. Szatur-Jaworska, Ludzie starzy i starość w polityce społecznej, ASPRA-JR, 

Warszawa 2000, s. 10.
24 V. Bengtson, C. Rosenthal, L. Burton, Paradoxes o f Families and Aging, w: Handbook 

of Aging and the Social Sciences, R.H. Binstock, L.K. George (red.), Academic Press, 
New York 1996, s. 256.

25 Zob. m.in. wnikliwy artykuł, prezentujący studium kilku przypadków: C. Schmidtke, 
Frauen pflegen ihre Miitter, w: Altweiber-Sommer, M. Bracker, U. Dallinger, M. Mid- 
deke (red.), ASG GH-Kassel, Kassel 1987, s. 65 i n.

26 V. Bengtson, C. Rosenthal, L. Burton, Paradoxes o f Families and Aging, poz. cyt., 
s. 269.
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Wprawdzie dziś pojęcia „długie życie” i „starość” mają zupełnie inne 
znaczenie, niż 150 lat temu, ale istota i trafność tego określenia nie straciły 
zupełnie na aktualności. Paradoksem współczesnej starości jest to, że mimo 
systematycznego wydłużania się okresu aktywności i ogólnej poprawy stanu 
zdrowia osób starszych, wydatki -  przede wszystkim związane z opieką nad 
niesprawnymi starymi ludźmi -  ulegają systematycznemu zwiększeniu. Uwa
ga polityków społecznych koncentruje się zatem głównie na okresie starości 
zależnej, co może prowadzić do zaniedbania pomocy młodszym kohortom 
osób w wieku poprodukcyjnym, współpracy z nimi i przygotowania ich do 
właściwej starości.

Wspomniane wyżej paradoksy ilustrują sprzeczność, jaką obserwujemy 
w związku z postępującym procesem demograficznego starzenia się ludności. 
Wydłużanie się czasu trwania życia człowieka, postrzegane jako niewątpliwy 
sukces, wiąże się ze znacznymi kosztami społecznymi. Koszty te należy 
oceniać w wymiarze jednostki lub rodziny, ale również w skali całego społe
czeństwa, przeznaczającego część funduszy na finansowanie usług społecz
nych, opieki medycznej oraz pomocy w zaspokajaniu potrzeb coraz star
szych, a zarazem w znacznej mierze coraz mniej sprawnych osób.

Kosztów tych nie mogą ponosić wyłącznie sami starsi ludzie lub ich 
rodziny, gdyż oznaczałoby to nadmierne, nieuzasadnione społecznie zróżni
cowanie w dostępie do świadczeń, z co za tym idzie -  w warunkach bytu. 
Istniejące systemy zaopatrzenia na starość, a zwłaszcza ubezpieczeń emery
talnych i ubezpieczeń zdrowotnych również nie są stanie pokryć zwiększo
nych wydatków, i to niezależnie od tego, czy środki na świadczenia pocho
dzą z funduszu tworzonego przy wykorzystaniu metody repartycji, czy też 
kapitałowej. Wydaje się wobec tego, że ciężar realizacji świadczeń powinien 
zostać przejęty solidarnie przez całe społeczeństwo. Państwo i administracja 
samorządowa powinny przyjąć rolę wiodących podmiotów polityki społe
cznej wobec ludzi starych, polityki, której finansowanie możliwe będzie 
przede wszystkim dzięki wykorzystaniu środków publicznych.

Należy jednak liczyć się z tym' że w miarę wzrostu obciążenia osób 
w wieku produkcyjnym kosztami świadczeń ubezpieczeniowych, na znacze
niu zyskiwać będzie koncepcja objęcia ludności społecznym ubezpieczeniem 
na wypadek potrzeby pielęgnacji (lub opieki długoterminowej). Jego istotą 
jest przejęcie finansowania części usług świadczonych osobom pielęgnowa
nym, ale zadaniem polityki społecznej pozostaje nadal organizacja takiego 
systemu świadczeń pielęgnacyjnych, który umożliwi zaspokojenie niezbęd
nych potrzeb i zapewni wsparcie rodziny w jej funkcjach opiekuńczych.

Jedną z cech charakterystycznych kategorii potrzeb jest to, że miejscem 
ich zaspokojenia jest przestrzeń lokalna, przy czym w przypadku potrzeb 
ludzi starych najważniejszym podmiotem organizującym zaspokojenie tych



potrzeb powinna być lokalna społeczność. Starość ma w tym znaczeniu swój 
wymiar lokalny, a potrzeby ludzi starych są realizowane przede wszystkim 
przez podmioty lokalnej polityki społecznej.

Sytuacja życiowa starych ludzi ulega zmianie nie tylko w trakcie trwania 
okresu starości, ale również w porównaniu z sytuacją i potrzebami ludzi 
starych kilkanaście czy kilkadziesiąt lat temu. Zmiany te, będące naturalną 
konsekwencją rozwoju społecznego, powinny być zarazem traktowane jako 
uzasadnienie celowości prowadzenia systemu polityki społecznej wobec lu
dzi starych. Trzydziesto- czy czterdziestoletni pracownik, gromadzący swój 
kapitał -  środki finansowe na starość i przygotowujący się do niej, podpo
rządkowuje swoją strategię materialnego zabezpieczenia starości jej aktualnej 
percepcji. Przemiany społeczne, kulturowe i ekonomiczne mogą jednak 
spowodować, że po upływie 20 czy 30 lat zakres potrzeb uznawanych za 
typowe dla starszych osób ulegnie znacznemu rozszerzeniu. Dynamika 
potrzeb powoduje, że powiększać się może luka między zakresem odczuwa
nych i społecznie akceptowanych potrzeb a możliwościami ich zaspokojenia 
przez istniejący system zabezpieczenia społecznego. Polityka wobec ludzi 
starych powinna więc przejąć rolę organizatora systemu udzielania nowych 
świadczeń i usług. Centralne miejsce w realizacji tego zadania przypada 
lokalnym podmiotom polityki społecznej, gdyż one najlepiej są w stanie 
dokonać diagnozy potrzeb i określić możliwości i warunki ich zaspokojenia.

Rozwiązanie problemów starzenia się i starości wymaga ich „uspołe
cznienia”, to jest traktowania ich nie jako prywatne sprawy jednostek czy 
rodzin, ale jako sprawy całego społeczeństwa. Przybliżenie społeczności 
lokalnej potrzeb ludzi starych umożliwi integrację społeczną i ułatwi ewen
tualne decyzje o finansowaniu niektórych świadczeń dla ludzi starych z bud
żetu samorządowego, podobnie jak o rozbudowie infrastruktury społecznej. 
Jest to tym bardziej ważne, że w ostatnich latach nastąpiła „destrukcja sfery 
socjalnej”27, rozumiana jako wycofywanie się państwa ze zobowiązań socjal
nych bez zapewnienia wzrostu indywidualnych dochodów lub przejęcia tych 
zobowiązań przez inne instytucje.

Celem niniejszej książki jest sformułowanie teoretycznych podstaw 
prowadzonej w skali lokalnej polityki społecznej wobec ludzi starych. Jak- 

» kolwiek w praktyce można wskazać działania w ramach takiej polityki, to 
jednak w literaturze polskiej niewiele jest wskazówek teoretycznych do wy
różnienia jej w systemie lokalnej polityki społecznej. Tymczasem właśnie 
obszar lokalny i podmioty lokalnej polityki społecznej można uznać za

27 Zob. B. Rysz-Kowalczyk, Pokolenie w fazie późnej dojrzałości. Deformacje cyklu 
życia a zagrożenia społeczne we współczesnej Polsce, IPS UW, Warszawa 1995, 
s. 102, 113 i n.
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najwłaściwsze i najbardziej predestynowane do tego, by podjąć konieczną 
dla prawidłowego rozwoju społeczeństwa próbę rozwiązania licznych pro
blemów ludzi starych i stworzenia warunków do ich aktywizacji społecznej.

Centralną tezą pracy jest stwierdzenie, że rozwiązanie problemów społe
cznych ludzi starych wymaga ze strony polityki społecznej planowych, 
długookresowych, realizowanych zwłaszcza na szczeblu, lokalnym działań, 
uwzględniających postępujące wewnętrzne zróżnicowanie kategorii ludzi 
starych. Celem tych działań powinno być stworzenie warunków do zacho
wania przez osoby stare podmiotowości i stosownej do stanu zdrowia samo
dzielności oraz zapewnienie integracji społecznej tej kategorii ludności w ra
mach społeczności lokalnej i całego społeczeństwa.

W pierwszym rozdziale dokonuję prezentacji poglądów na zagadnienie 
lokalności i samorządu terytorialnego jako podmiotu władzy i polityki spo
łecznej. Lokalna społeczność, ze względu na poczucie wspólnoty, jakie ją  
charakteryzuje, ma najlepsze warunki do dzielenia z rodziną odpowie
dzialności za organizację samodzielnego na miarę możliwości życia star
szych osób, do przyjęcia na siebie tych zadań związanych z opieką nad naj
słabszymi, którym rodzina nie może podołać i wytworzenia klimatu akcep
tacji dla ludzi starych, ich potrzeb i dla decyzji władz lokalnych o udziale 
w ich zaspokajaniu. Niestety, procesy migracyjne w powojennej Polsce spo
wodowały, że stopień identyfikacji mieszkańców ze swoim miejscem zamie
szkania jest na ogół dość niski. Zbiorowości terytorialne, rozumiane jako 
iudność zamieszkująca miejscowość, gminę czy powiat, o tyle są skłonne 
wyrazić zgodę na udzielanie świadczeń dla ludzi starych, o ile widzą w tym 
rozwiązanie własnych problemów lub zabezpieczenie na wypadek własnej 
starości. Czynnik ten w dużej mierze warunkuje możliwości lokalnej polityki 
społecznej wobec ludzi starych. Na tym tle charakteryzuję znaczenie wymia
ru lokalnego w systemie polityki społecznej, szkicując jej obszar działania.

Rozdział drugi poświęcony jest charakterystyce problemu starości i jego 
znaczenia dla polityki społecznej. Kluczowym zagadnieniem jest w tym 
przypadku starość traktowana jako kwestia społeczna. To właśnie jest przy
czyną działań, jakie podmioty polityki społecznej powinny podjąć wobec 
ludzi starych i ich rodzin. Na tym tle przedstawiam problemy związane 
z potrzebami ludzi starych, diagnozowaniem tych potrzeb i pozycją osób sta
rych w całym społeczeństwie. Traktowanie ludzi starych jako kategorii poli- 
tyki społecznej uprawnia do mówienia o potrzebie prowadzenia polityki, 
w sposób szczególny uwzględniającej ich sytuację, potrzeby i problemy. 
Zarówno w tym rozdziale, jak i w następnych wykorzystuję w celach porów
nawczych dane na temat sytuacji ludzi starych w Republice Federalnej 
Niemiec, jakie zebrałem podczas pobytów badawczych, zwłaszcza na uni

21



wersytetach w Mainz i Duisburgu. Dostęp do literatury niemieckojęzycznej 
na temat społecznych problemów starości umożliwił mi wykorzystanie jej 
dla ilustracji niektórych tez zawartych w dalszych częściach pracy.

Za wyodrębnieniem polityki społecznej wobec ludzi starych, a zarazem 
za potrzebą prowadzenia tej polityki w skali lokalnej, przemawiają liczne 
przesłanki. W rozdziale trzecim omawiam te z nich, które s ą  moim zdaniem, 
najważniejsze dla określenia celów polityki społecznej wobec ludzi starych 
w skali lokalnej oraz decydują o jej odrębności od polityk szczegółowych 
adresowanych do innych zbiorowości. Podkreślić należy, że lista przesłanek, 
podobnie jak przykłady je charakteryzujące, nie pretendują do tego, by uznać 
je za kompletne i wyczerpujące. Ze względu na objętość pracy ograniczyłem 
się wyłącznie do tych, które uznaję za najbardziej istotne. Celem pracy nie 
jest analiza sytuacji ludzi starych w Polsce, toteż zamieszczone dane staty
styczne i wyniki badań mająjedynie charakter ilustracji dla prezentowanych 
uwag. Podstawowym źródłem danych o sytuacji starszych osób w Polsce są 
wyniki przeprowadzonego z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Gerontolo- 
gicznego badania empirycznego, realizowanego w ramach grantu KBN nr
1H02F00716 pt. „Warunki życia i potrzeby ludzi starszych w Polsce -  stan

28aktualny, kierunki zmian oraz zadania polityki społecznej” , w którym mia
łem możliwość uczestniczenia. Badaniem przy wykorzystaniu obszernego 
kwestionariusza objęto łącznie 1821 osób w wieku 65 lat i więcej, z zacho-

• * 99waniem reprezentatywności doboru próby .
Przedmiotem czwartego rozdziału jest wskazanie wzajemnych powiązań 

między polityką wobec starości i polityką wobec starszych osób. Zapropo
nowane w tym rozdziale definicja i cele polityki wobec starszych osób stano
wią punkt wyjścia do określenia szczegółowych zadań, formułowanych 
w kolejnej części książki. Na podkreślenie zasługuje sugerowane odejście od 
czysto socjalnego traktowania świadczeń dla ludzi starych i rozszerzenie listy 
najważniejszych celów o integrację zbiorowości ludzi starych. Realizacja 
tego celu sprzyjać będzie nie tylko utrzymaniu pozycji społecznej starszych 
osób, ale także będzie pomocna dla zachowania przez seniorów poczucia 
bezpieczeństwa30.

28 Celem badania było m.in. porównanie wyników z uzyskanymi w trakcie badania prze
prowadzonego w 1967 r. przez zespół Instytutu Gospodarstwa Społecznego ówczesnej 
SGPiS pod kierunkiem J. Piotrowskiego. Wyniki badania zostały opublikowane 
w książce: Polska starość, B. Synak (red.) UG, Gdańsk 2002.

29 B. Synak, Problematyka badawcza i charakterystyka badań, w: Polska starość, poz.
cyt., s. 11 i n.

30 L. Frąckiewicz, Bariery uczestnictwa ludzi starszych w integracji społecznej, w: Prze
strzeń życiowa i społeczna ludzi starszych, M. Dzięgielewska (red.), Łódź 2000, s. 40.
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Piąty rozdział poświęcony został omówieniu celów lokalnej polityki 
społecznej wobec ludzi starych. Na tym tle formułuję podstawowe zadania 
organów administracji samorządowej i pozostałych podmiotów tej polityki 
i określam skalę jej lokalności, uznając, że z uwagi na względy ekonomiczne, 
organizacyjne i logistyczne o niektórych świadczeniach o skali lokalnej mó
wimy w odniesieniu do powiatu, choć za najważniejszy obszar polityki spo
łecznej w skali lokalnej należałoby przyjąć gminę. Na podstawie wyróżnio
nych w pracy kryteriów formułuję charakterystykę dwóch idealnych typów 
lokalnej polityki społecznej wobec ludzi starych -  interwencyjnego oraz 
optymalizującego zaspokojenie potrzeb. Przestrzeń między nimi może być 
wykorzystana przez politykę społeczną do tworzenia lokalnych rozwiązań, 
zgodnych z przyjętymi w skali kraju standardami. Pracę zamyka przykła
dowy katalog zadań, jakie powinny być realizowane w skali gminy i powiatu 
z myślą o poprawie sytuacji starych ludzi. Za bardzo ważną uznaję potrzebę 
takiego formułowania i realizowania przez politykę społeczną swych progra
mów, by dotyczyły one nie tylko ludzi słabych ekonomicznie lub zależnych 
od osób trzecich, ale i tych ludzi starych, którzy zachowują pełnię aktywno
ści życiowej. W tym drugim przypadku można raczej mówić o działaniach 
profilaktycznych i integrujących.

W pracy używane są zamiennie terminy: ludzie starzy, osoby starsze, 
ludzie starsi oraz seniorzy. Nie jest to wyłącznie zabieg stylistyczny, ale 
i wyraz przekonania, że w miarę rozwoju polityki społecznej wobec ludzi 
starych i związanej z tym poprawy warunków ich życia dojdzie do zmiany 
systemu wartości, na skutek czego wzrośnie pozycja społeczna tych osób. 
Termin „senior” powinien kojarzyć się z niosącą nowe szanse kolejną fazą 
życia, a nie z deficytowym modelem starości, narażonej na rozmaite niedo
statki i niewygody31.

H. Narr, Thesen zu: Zur Lebenssituation alter Menschen in unserer Gesellschaft, 
cyt. za: Altwerden in der Bundesrepublik Deutschland. Geschichte -  Situationen 
-  Perspektiven, Deutsches Zentrum für Altersfragen, Berlin 1982, s. 894.





Rozdział 1

SPO ŁECZNOŚĆ LOKALNA  
W  POLITYCE SPOŁECZNEJ

Dla polityki społecznej coraz ważniejsza staje się lokalna skala realizacji 
jej celów. Jej znaczenie związane jest między innymi z tym, że umożliwia 
ona przyjrzenie się „z bliska” nie tylko samym potrzebom, wyrażanym przez 
konkretne grupy ludności, ale i mechanizmom ich zaspokajania. Diagno
zowanie potrzeb w skali lokalnej stwarza szanse na lepsze rozpoznanie 
warunków bytu ludności i dostosowania form działania instytucji polityki 
społecznej1 do lokalnej specyfiki. Skala środowiska lokalnego2 jest najbar
dziej właściwa do oceny potrzeb w zakresie ochrony zdrowia, organizacji 
systemu oświaty, pośrednictwa pracy i świadczeń dla bezrobotnych, pomocy 
społecznej oraz tworzenia warunków do działalności organizacji pozarzą
dowych i grup samopomocy. Przyjęcie lokalności jako perspektywy działań 
polityki społecznej pozwala więc pełniej odpowiedzieć na pytania o najbar
dziej dotkliwie odczuwane niezaspokojone potrzeby. Pozwala także dostrzec 
kwestie społeczne w ich lokalnym wymiarze i dobrać właściwe metody 
ich rozwiązywania.

Identyfikującą się ze swoim obszarem, znającą swoje słabe i mocne stro
ny i gotową włączyć się do starań o usunięcie rozmaitych braków życia 
codziennego społeczność lokalną można postrzegać jako szansę lepszego 
rozpoznania sytuacji społecznej i trafniejszego doboru metod rozwiązywania 
sytuacji problemowych w środowisku. Wysoki stopień zorganizowania takiej 
społeczności umożliwia bowiem szybszą artykulację potrzeb i szybsze podej
mowanie przez władze samorządowe decyzji co do sposobów zaspokojenia 
ujawnionych potrzeb3 i poprawy jakości życia.

Według J. Szczepańskiego, instytucja oznacza zespół urządzeń materialnych i środków 
działania pozwalających niektórym jednostkom na wykonywanie publicznych funkcji 
mających na celu zaspokojenie potrzeb lub uregulowanie zachowań członków grupy. 
Elementami każdej instytucji są akceptowane i określane przez grupę sposoby działania. 
Istnienie instytucji opiera się na przyzwoleniu społecznym, dotyczącym m.in. gotowości 
podporządkowania się niektórym ciężarom związanym z funkcjonowaniem instytucji.

2 Szczepański, Elementarne pojęcia socjologii, PWN, Warszawa 1966.
Przez skalę lokalną rozumiem tu skalę powiatu lub gminy. Uzasadnienie wyboru obu 
tych jednostek samorządowych zob. w rozdz. 4.
Badania terenowe, prowadzone w początkowym okresie transformacji systemowej poka
zały, że instytucje samorządu terytorialnego cieszą się znacznym zaufaniem mieszkań-
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Organizacja systemu polityki społecznej wobec ludzi starszych działa
jącego w skali lokalnej wymaga rozpatrzenia dwóch pojęć odnoszących się 
do obszaru działania tej polityki: pierwsze z nich to lokalna społeczność, 
natomiast drugie to lokalność. Społeczność lokalna dlatego jest ważną kate
gorią polityki społecznej, że występuje w roli podmiotu tej polityki, wyra
żając akceptację dla zaproponowanej hierarchii celów polityki w skali lokal
nej, środków przeznaczonych na ich realizację i ustalonych dróg dojścia do 
zakładanego stanu. Lokalność natomiast może być pojmowana jako zbiór 
miejscowych warunków, określających funkcjonowanie zbiorowości lokalnej 
(także powołanych przez nią do życia instytucji) i należących do niej osób4.

1.1. Społeczność lokalna jako podmiot polityki społecznej

Badanie koncepcji społeczności lokalnej może być prowadzone w dwóch 
podstawowych płaszczyznach5. Pierwszą z nich wyznacza koncepcja ekolo
giczna, zakładająca, że na przebieg zjawisk społecznych wpływają warunki 
przestrzenne i zachodzące w nich procesy. W myśl drugiej koncepcji, którą 
przyjmuję tu za podstawę dalszych rozważań, określanej jako funkcjonalno- 
strukturalna, życie społeczne przebiega w określonych strukturach, jakimi są 
pozostające we współzależności systemy społeczne. Podstawowym składni
kiem każdego takiego systemu jest społeczność lokalna, odznaczająca się 
tym, że w najważniejszych sprawach dotyczących warunków życia na wyod
rębnionym administracyjnie terytorium artykułuje podobne stanowisko i wy
raża podobne potrzeby. Wola ich zaspokojenia staje się podstawą do wytwo
rzenia się więzi emocjonalnej, która jest jedną z cech konstytuujących 
lokalną społeczność.

Można przyjąć, że społeczności lokalne, podobnie jak rodziny, są trwa
łym elementem struktury społecznej6. Politycznym, a przede wszystkim 
instytucjonalnym wyrazem funkcjonowania lokalnych społeczności są gminy

ców. Wśród najczęściej artykułowanych potrzeb znajdowały się potrzeby w zakresie 
ochrony zdrowia. Zob. Władza i społeczności lokalne w procesie przeobrażeń ustrojo
wych, P. Dobrowolski (red.), UŚ, Katowice 1994, s. 46 i n. Podobne wnioski są  formu
łowane w artykule B. Pietrzko, B. Podsiadło, Potrzeby społeczności lokalnych i możli
wości ich zaspokajania, w: Władza i społeczności lokalne a reforma samorządowa 
w Polsce, P. Dobrowolski, S. Wróbel (red.), UŚ, Katowice 1995, s. 48.
Zob. Z. Pucek, Lokalność jako ojczyzna, w: Społeczności lokalne. Teraźniejszość 
i przyszłość, B. Jałowiecki (red.), 1GP UW, Warszawa 1989, s. 253.

5 A. Piekara, Społeczność lokalna i samorząd, KAW, Warszawa 1986, s. 11.
6 J. Turowski, Społeczność lokalna, „Studia Socjologiczne” 1977, nr 3, s. 128 i n.; 

podobnie B. Jałowiecki, Lokalność jako czynnik rozwoju społecznego, „Wieś i Rolni
ctwo” 1987, nr 4.
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-  wspólnoty7 realizujące cele akceptowane przez członków lokalnej społe
czności jako ważne dla zapewnienia jej rozwoju. Według A. Piekary społe
czność lokalna to mieszkająca na danym terytorium zbiorowość ludzka, która 
w następstwie rozwoju cywilizacyjno-kulturowego osiągnęła niezbędny dla 
artykulacji i zaspokajania swoich potrzeb zbiorowych i społecznych stopień 
upodmiotowienia i integracji społecznej. „Jest to zatem społeczność, która 
wykazuje uświadomione potrzeby [...] w sprawach jej dotyczących w sposób 
zasadniczy i powszechny”8. Sprzyja to kształtowaniu świadomości wspólne
go interesu związanego z rozwojem lokalnym, na przykład w sferze warun
ków zamieszkiwania (a szczególnie infrastruktury komunalnej) czy organi
zacji zaspokajania potrzeb społecznych (zwłaszcza przy wykorzystaniu insty
tucji samorządowych).

Jakkolwiek powszechnie zwraca się uwagę na podmiotowość lokalnych 
społeczności, to jednak trzeba pamiętać, że poszczególne elementy tych spo
łeczności mogą w różnym stopniu korzystać ze swoich uprawnień podmio
towych. Badania zrealizowane na początku lat dziewięćdziesiątych w woje
wództwie katowickim potwierdzają odmienny stopień korzystania z tej pod
miotowości przez władze lokalne, które zdają sobie sprawę z szansy dla 
samorządu, jaką jest poszerzenie jego kompetencji. Rzadziej korzystają 
z prawa do swojej podmiotowości lokalne elity, a najmniej zaawansowany 
jest proces adaptacji do nowych możliwości zwykłych mieszkańców miast 
i gmin9. Na istotną właściwość lokalnych społeczności zwraca uwagę 
J. Szczepański, podkreślając, iż każda z nich różni się od innych pewnymi 
ukształtowanymi historycznie lub wynikającymi z uwarunkowań środowi
skowych cechami; ma do rozwiązania swoje specyficzne problemy, które nie 
występują w innych zbiorowościach, lub dysponuje zasobami, jakich nie 
posiadają inne społeczności10. Odmienność ta stanowi przesłankę polityki 
lokalnej, której jednym z celów jest wykorzystanie szans tkwiących w lokal
nej społeczności dla jej rozwoju. Trzeba jednak zwrócić uwagę, że większe 
szanse na powodzenie podejmowanych inicjatyw mają lepiej zorganizowane 
społeczności lokalne, które chętniej korzystają ze swoich praw podmioto
wych. Łączy się to jednak z realnym niebezpieczeństwem, że te środowiska

Wyraz „gmina” pochodzi od niemieckiego Gemeinde, a ten z kolei od gemein, co ozna
cza „wspólny, powszechny”. Zob. Słownik Wyrazów Obcych, PWN, Warszawa 1995.
A. Piekara, Prawnoustrojowe uwarunkowania identyfikacji mieszkańców ze swoim miej
scem zamieszkania, w: Województwo w zmienionej strukturze terytorialno-administra-

9 cyjnej Polski, M. Kallas (red.), Fundacja im. F. Eberta, Warszawa 1994, s. 38 i n. 
Podmiotowość społeczności lokalnych. Praktyczne programy wspomagania rozwoju, 

^R. Cichocki (red.), MEDIA-G.T., Poznań 1996, s. 8.
J. Szczepański, Polska lokalna, w: Społeczeństwo i gospodarka w Polsce lokalnej, 
B. Jałowiecki (red.), UW, Warszawa 1992, s. 16.
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lokalne, w których stopień rzeczywistego upodmiotowienia jest niższy, będą 
wykazywać się większą biernością w rozwiązywaniu swoich problemów 
i podejmowaniu inicjatyw". Innymi słowy, lepiej zorganizowane społeczno
ści łatwiej będą mogły artykułować swoje potrzeby i w związku z tym będą 
mogły korzystać z szerszego zakresu pomocy instytucji polityki społecznej 
w ich zaspokajaniu. Dotyczy to nie tylko całych lokalnych społeczności, ale 
i funkcjonujących w ich ramach grup: łatwiej przychodzi wyrazić swoje 
oczekiwanie i podjąć działania grupie rodziców dzieci dotkniętych jakąś cho
robą niż członkom grupy samopomocy złożonej ze starszych osób.

K. Z. Sowa definiuje społeczność lokalną jako wspólnotę szczególną, 
która zajmuje zawsze konkretną przestrzeń osadniczą żyjąc i zaspokajając 
swoje potrzeby na konkretnym terenie. „Społeczność lokalna jest niezby
walnym elementem organizacji życia społecznego społeczeństw należących 
do europejskiego kręgu kultury, a »rozwój społeczny« nie może polegać na 
eliminowaniu roli tego typu zbiorowości w życiu społecznym” 12. Ta ostatnia 
uwaga odnosi się do zainteresowania rolą społeczności lokalnej w rozwoju 
społecznym, jakie ponownie obserwowano w latach siedemdziesiątych. Zain
teresowania badaczy obejmują między innymi następstwa dwóch różno- 
kierunkowych procesów: oddziaływania przeobrażeń w strukturach lokal
nych społeczności na funkcjonowanie całego społeczeństwa oraz wpływu 
zmian, jakie pod wpływem procesów demograficznych i gospodarczych 
zachodzą w całym społeczeństwie, na strukturę lokalnych społeczności. 
W tym kontekście podnoszona jest rola najmniejszych grup -  rodzin, kręgów 
sąsiedzkich i towarzyskich w zakresie akceptowania i wdrażania w życie 
społeczne zmian i innowacjilj. Rodzina, modyfikując pod wpływem obiekty
wnie uwarunkowanych zmian zachodzących w jej strukturze i funkcjach 
swoją rolę jako ważnego elementu funkcjonowania społeczności lokalnej, 
oddziałuje na procesy samoidentyfikacji mieszkańców z zajmowanym obsza
rem. Interakcje między rodziną a lokalnym środowiskiem dotyczą nie tylko 
zmian we wzorze konsumpcji, ale i postaw wobec lokalności oraz relacji 
między członkami lokalnej społeczności. Obserwacja ta pozwala na sformu
łowanie wniosku o potrzebie takiego działania podmiotów polityki spo
łecznej, jakie stworzy korzystne nastawienie społeczne do rozwiązywania

11 W. Ambrozik, J. Włodarek, Funkcja społeczności lokalnej w rozwiązywaniu pro
blemów społecznych, w: Podmiotowość społeczności lokalnych..., poz. cyt., s. 135 i n.

'  K.Z. Sowa, Lokalizm, centralizm i rozwój społeczny, „Państwo i Kultura Polityczna” 
1988, t. 5, s. 55. Przegląd definicji społeczności lokalnej zob. S. Nurek, Idea społeczno
ści lokalnej w tradycji i współczesnej refleksji socjologicznej, w: Społeczności lokalne. 
Szkice socjologiczne, J. Wódz (red.), Katowice 1986, s. 7 i n.

13 J. Szczepański, Polska lokalna, poz. cyt., s. 22.
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ujawniających się na konkretnym terenie problemów społecznych. Przez 
korzystną atmosferę rozumiem tu uznanie potrzeby przyjęcia aktywnej posta
wy i bezpośredniego zaangażowania się poszczególnych członków lokalnej 
społeczności w rozwiązywanie problemów społecznych. Potwierdzają to 
również inne badania14, podejmujące problematykę udziału lokalnej społe
czności w definiowaniu problemów społecznych i ich rozwiązywaniu.

Podkreślenie, iż społeczność lokalna zaspokaja swoje potrzeby na tere
nie, który zam ieszkuje15, można uznać za jedną  z ważniejszych wskazówek 
dla polityki społecznej w skali lokalnej, polityki definiującej potrzeby i stwa
rzającej warunki do ich zaspokajania w miejscu zamieszkania lub -  gdy 
nie jest to możliwe ze względów organizacyjnych albo ekonomicznych 
- w  miejscu, do którego członkom lokalnej społeczności jest stosunkowo 
łatwo dotrzeć.

J. Hryniewicz, przedstawiając cechy charakterystyczne dla modelu spo
łeczności lokalnej, wymienia: całościową percepcję przestrzeni lokalnej; 
całościową percepcję ważnych problemów lokalnych; przewagę więzi są
siedzkich nad zawodowymi i branżowymi; personalny sposób percepcji 
stosunków władzy; postrzeganie instytucji w kategoriach cech osobowości 
ich pracowników; wykreowanie elity władzy lokalnej w dużym stopniu 
w następstwie powiązań towarzysko-sąsiedzkich oraz względną odrębność 
i samodzielność administracyjną i ekonomiczną16. Dwie z wymienionych 
cech wydają się szczególnie istotne dla kształtowania celów lokalnej polityki 
społecznej: są to przede wszystkim pewna autonomia w zakresie podejmo
wania decyzji gospodarczych, które stanowią tło dla realizacji celów społe
cznych, oraz całościowy ogląd ważnych problemów lokalnych. Ocena tych 
problemów i usytuowanie ich według ważności (na przykład ze względu na 
ich dolegliwość dla mieszkańców lub wpływ na możliwości rozwoju lokal
nego) wśród zadań polityki lokalnej pozwala na świadome kształtowanie jej

M Zob. np. M. Halamska, Czynniki różnicujące dynamikę zachowań w społecznościach 
lokalnych, w: Społeczności lokalne. Teraźniejszość i przyszłość, poz. cyt., s. 206 i n.
H. Podedwoma, Analiza struktur społecznych. Wybrane przykłady, w: Socjologia 
ogólna. Wybrane problemy, J. Polakowska-Kujawa (red.), SGH, Warszawa 1999, 
s. 112.
J- Hryniewicz, Pułtusk jako społeczność lokalna. Charakterystyka społeczno-ekono
miczna, w: Region -  Miasto -  Osiedle, B. Jałowiecki (red.), UW, Warszawa 1990, 
s- 119. Autor odnosi wymienione cechy do społeczności lokalnej w miastach, ale 
uprawnione wydaje się rozciągnięcie ich również na obszar gminy wiejskiej. Podkreślić 
należy, że zwłaszcza takie cechy, jak przewaga więzi sąsiedzkich, personalny sposób 
percepcji stosunków władzy oraz postrzeganie instytucji w kategoriach cech osobo
wości ich personelu odpowiadają stosunkom w społeczności lokalnej na terenie gmin 
wiejskich.
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profilu, który może być odmienny od realizowanego w innych układach 
lokalnych17. Wśród tych problemów ważne miejsce zajmują z reguły pro
blemy społeczne. Całościowa ocena przestrzeni lokalnej i uwzględnienie 
tych cech społecznych, które wyróżniają lokalną społeczność, stwarza wa
runki do doboru najbardziej adekwatnych metod zaspokajania zdiagnozowa- 
nych potrzeb i wskazania podmiotów polityki odpowiedzialnych za realiza
cję wytyczonych celów.

Jak podkreśla J. Turowski, społeczność lokalna jest zjawiskiem uniwer
salnym i obiektywnie trwałym, choć zmieniającym nieco swój charakter18. 
W miejsce tradycyjnych więzi nieformalnych, sąsiedzko-rodzinnych (chara
kterystycznych dla społeczeństw o wysokim odsetku ludności utrzymującej 
się z pracy w rolnictwie i zamieszkującej na wsi) pojawiły się bowiem nowe, 
współistniejące z nieformalnymi, więzi oparte na fakcie zatrudnienia w tym 
samym zakładzie pracy, wykonywania takiego samego zawodu, posiadania 
zbliżonego statusu społecznego czy działania w organizacjach i zrzeszeniach. 
Autonomiczne wartości lokalnej społeczności polegają na więzi społecznej 
opartej na wspólnocie potrzeb i interesów związanych z zamieszkiwaniem na 
wspólnym terytorium (na przykład dzielnica dużego miasta) albo z zamie
szkiwaniem i wykonywaniem zawodu (wieś, osiedle zakładowe). Dalsze ele
menty pozwalające wyróżnić społeczność lokalną to warunki organizacyjne, 
umożliwiające poprzez stałe kontakty podtrzymywanie więzi społecznej; 
posiadanie samorządnych instytucji i urządzeń, uznawanych przez mieszkań
ców za „własne”, a służących zaspokajaniu lokalnych potrzeb oraz istnienie 
lokalnej opinii publicznej i kontroli społecznej19.

Do cech (właściwości) społeczności lokalnej20 można zaliczyć również 
te, które tworzą pewne ramy dla polityki społecznej zorientowanej na lokalny 
wymiar zaspokajania potrzeb. Należą do nich tradycje lokalnej społeczności, 
oparte na akceptowanym powszechnie systemie wartości, historii, zwycza
jach i kulturze. Cechy te umożliwiają wykształcenie w członkach społe
czności dobrze pojmowanego, dalekiego od ksenofobii, patriotyzmu lokalne
go i poczucia identyfikacji z miejscem zamieszkania. Drugą cechą charakte
rystyczną są instytucje lokalne, warunkujące prawidłowe funkcjonowanie

17 B. Jałowiecki określa układ lokalny jako „pewne kryterium pozostające we władaniu 
danej zbiorowości, którą łączy poczucie tożsamości i na którym zaspokajane są potrze
by w zakresie życia codziennego”. Cyt. za: J. Hryniewicz, Pułtusk jako społeczność 
lokalna..., poz. cyt., s. 118.

18 J. Turowski, Społeczność lokalna, poz. cyt., s. 112.
19 A. Piekara, Prawnoustrojowe uwarunkowania identyfikacji mieszkańców ze swoim 

miejscem zamieszkania, poz. cyt., s. 40.
20 A. Piekara, Społeczność lokalna i samorząd, poz. cyt., s. 15.
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i rozwój społeczności lokalnej. Instytucje te mają na celu wyrażanie interesu 
tej społeczności, ustalanie form jego realizacji oraz organizowanie do działa
nia w celu zaspokojenia potrzeb. Instytucje lokalne, powołane z myślą o za
spokajaniu potrzeb ujawniających się na terenie zajmowanym przez lokalną 
społeczność, podlegają kontroli społecznej. Kontrola taka, będąca zarazem 
elementem demokratyzacji stosunków społecznych, jest jednym z warunków 
wprowadzania w życie systemu lokalnej polityki społecznej.

W systemie tym lokalna społeczność odgrywa ważną rolę, będąc jego 
podmiotem. Funkcja ta realizowana jest za pośrednictwem organów samo
rządu terytorialnego, reprezentacji poszczególnych środowisk wchodzących 
w skład tej społeczności oraz rodzin. Relacje zachodzące między rodzinami 
i grupami sąsiedzkimi a instytucjami samorządu lokalnego powinny sprzyjać 
zwiększeniu aktywności społecznej tych małych grup jako elementów kon
kretnego układu społecznego21. Efektem powstającej solidarności grupowej 
są próby samoorganizowania się mieszkańców w celu zaspokojenia wspól
nych potrzeb, co prowadzi do wyłonienia się nowych grup nieformalnych, 
a pod ich wpływem może dojść do powstania nowych instytucji lokalnych, 
działających specjalnie z myślą o realizacji postulatów konkretnych śro
dowisk lokalnych. Sieć instytucji, grup nieformalnych, organizacji pozarzą
dowych składa się na wspólnotę mieszkańców (samorządową), zgrupowa
nych wokół konkretnych, istniejących w danej społeczności potrzeb i wyra
żających wolę ich zaspokojenia w ogólnie akceptowany sposób i we wspól
nie ustalonym zakresie.

Z punktu widzenia organizacji polityki społecznej wykorzystującej akty
wność lokalnej społeczności oraz zakładającej samodzielne i samorządne 
kształtowanie przynajmniej pewnego -  odpowiadającego zakresowi potrzeb 
ujawniających się w skali lokalnej -  wycinka jej celów i zadań warto pod
kreślić, iż ustawa o samorządzie terytorialnym, tworząc instytucję prawno- 
-publiczną, jaką jest samorząd, nie tworzy automatycznie wspólnoty samo
rządowej22. Jej powstanie -  w różnych środowiskach w różnym czasie 
-  warunkuje kształtowanie samodzielnej polityki lokalnej, zależnie od krea
tywności społeczności lokalnych. Stwarza również podstawy do opracowania 
całościowego programu realizacji tej polityki i uniknięcia fragmentaryzacji 
świadczonych usług. Fragmentaryzacja ta, daleko nieraz sięgająca, jest 
z jednej strony konsekwencją przewagi branżowych polityk szczegółowych 
nad całościowym oglądem potrzeb i problemów społecznych z perspektywy

^  A. Piekara, Prawnoustrojowe uwarunkowania..., poz. cyt., s. 38-41.
Choć takie określenie używane bywa w ustawach o samorządzie terytorialnym, 
samorządzie powiatowym i samorządzie wojewódzkim. Zob. tamże, s. 42.



lokalnej, a z drugiej -  następstwem centralnie zarządzanego systemu polityki 
społecznej, w którym hierarchia celów dostosowana była do spojrzenia 
w skali globalnej, a nie lokalnej.

Społeczności lokalnej, która może być traktowana jako zintegrowany 
zbiór rozszerzonych rodzin zamieszkujących dane miejsce, powiązanych 
między sobą więzami pokrewieństwa i kontaktami sąsiedzkimi, można prze
ciwstawić zbiorowość terytorialną23. Pod tym terminem kryją się rodziny 
nuklearne, pozbawione kontaktów ze swymi krewnymi lub ograniczające je 
do niezbędnego minimum, osoby samotnie prowadzące swoje gospodarstwa 
domowe, nie utrzymujące bliższych stosunków sąsiedzkich. Zbiorowość ta 
zamieszkuje pewien obszar, kształtowany w wyniku doraźnych decyzji doty
czących gospodarki i jej zaplecza w postaci siły roboczej.

Ta uwaga -  moim zdaniem bardzo istotna dla oceny warunków działania 
polityki lokalnej, a szczególnie polityki społecznej -  odnosi się do wielu 
miast, których tempo rozwoju, w tym również powiększania liczby mie
szkańców na skutek procesów migracyjnych i administracyjnych decyzji 
o włączeniu w ich obszar miejscowości z nimi sąsiadujących utrudnia, a mo
że nawet wręcz uniemożliwia pomyślny przebieg procesu powstawania spo
łeczności lokalnej24. O społeczności lokalnej, charakteryzującej się wymie
nionymi cechami, częściej możemy mówić w przypadku mieszkańców wsi, 
choć i tu na skutek zmniejszania się udziału ludności, dla której praca w rol
nictwie jest głównym źródłem utrzymania, mamy do czynienia ze zmianami 
(zachodzącymi między innymi w deklarowanym i realizowanym systemie 
wartości, zakresie i randze instytucji kontroli społecznej, znaczeniu kon
taktów społecznych w ramach lokalnej społeczności) i postępującą anonimo
wością życia. Społeczność wiejska w mniejszym więc niż się powszechnie 
uważa stopniu spełnia kryteria społeczności lokalnej25. Jednocześnie fakt, że 
coraz większa część mieszkańców wsi pracuje zawodowo poza miejscem 
zamieszkania, wpływa na obniżenie stopnia identyfikacji mieszkańców ze 
swoją miejscowością i problemami jej rozwoju. Oznacza to, że w rzeczy
wistości o społeczności lokalnej -  podmiocie polityki społecznej można mó
wić raczej jako o pewnej idei lub modelu, a rzadziej o realnie istniejącym

"3 Zob. B. Jałowiecki, Rozwój lokalny, IGP UW, Warszawa 1989, s. 100; podobnie różni
ce między obiema tymi kategoriami charakteryzuje A. Piekara, Samorządność. Samo
rząd. Rozwój, CSSTiRL UW, Warszawa 2000, s. 17.
Badania w ykazują że większość Polaków słabo identyfikuje się ze swoim regionem. 
Zob. B. Jałowiecki, Przestrzeń historyczna, regionalizm, regionalizacja, w: Oblicza 
polskich regionów, B. Jałowiecki (red.), Euroreg, Warszawa 1996.
Na ten temat zob. Polska lokalna wobec integracji europejskiej, Z. Mach, D. Niedźwie- 
cki (red.), Uniwersitas, Kraków 2001.
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stanie. Rolę podmiotu polityki społecznej w skali lokalnej spełniają raczej 
niektóre bardziej aktywne grupy mieszkańców i to od ich stanowiska może 
być uzależniona hierarchia zadań własnych lokalnej polityki społecznej.

Fakt, że na wielu obszarach mamy do czynienia nie z lokalną społeczno
ścią, ale ze zbiorowością terytorialną, nie oznacza, że prowadzenie polityki 
lokalnej jest tam niemożliwe. Chociaż istnienie lokalnej społeczności jest 
niewątpliwie czynnikiem ułatwiającym definiowanie celów tej polityki 
i ustalanie form jej działania, to jednak nie jest to warunek konieczny. Nie
zbędne jest natomiast funkcjonowanie organów samorządu mieszkańców 
jako demokratycznej formy reprezentacji mieszkańców i artykulacji ich 
interesów. Samorząd spełnia w tym przypadku nie tylko funkcje stanowiące, 
ale również realizuje za pośrednictwem wyspecjalizowanych instytucji okre
ślone cele.

Powstawanie społeczności lokalnej wiąże się z samoidentyfikacją mie
szkańców z terenem lokalnym lub regionem, w którym mieszkają. O poczu
ciu przynależności lokalnej26 decyduje kilka czynników, do których zalicza 
się m.in.: funkcjonowanie społecznej przestrzeni27, akceptację uznanych 
przez zbiorowość lokalną wartości, tradycję kulturową i język (gwarę). 
Z punktu widzenia polityki społecznej poczucie przynależności lokalnej mie
szkańców ma duże znaczenie. Wynika ono przede wszystkim stąd, że identy
fikowanie się ludności z zamieszkiwanym terenem sprzyja angażowaniu się 
mieszkańców w poszukiwanie możliwości rozwiązywania konfliktów i pro
blemów społecznych przy pomocy różnych instrumentów polityki spo
łecznej28, włączania grup samopomocy i organizacji pozarządowych. Uzna
nie wartości, jakie cieszą się szacunkiem w lokalnej społeczności, nie ograni
cza się wyłącznie do podstawowego katalogu zasad i norm moralnych, co 
jest naturalne, ale dotyczy również takich wartości, jak praca, rola męż
czyzny i kobiety w rodzinie, ich udział w utrzymywaniu rodziny, społeczna 
pozycja ludzi starych, stosunek do typowych dla lokalnej społeczności

J- Wódz, Poczucie przynależności lokalnej -  niektóre czynniki konstytutywne, w: Spo- 
^  łeczności lokalne. Teraźniejszość i przyszłość, poz. cyt., s. 44 i n.

Więcej nt. przestrzeni społecznej zob. B. Jałowiecki, Społeczne wytwarzanie 
przestrzeni, KiW, Warszawa 1988.

28
Instrumenty polityki społecznej to „narzędzia, środki działania, które oddziałują na 
zachowania tych ludzi, do których kieruje ona swe programy, jak i tych, którzy [...] 
tworzą środowisko społeczne, w którym programy polityki społecznej są realizowane. 
Instrumenty te [...] modyfikują zachowania dotychczasowe, skłaniają do zachowań 
pożądanych [...]”. Zob. hasło: polityki społecznej instrumenty, w: Leksykon polityki 
społecznej, B. Rysz-Kowalczyk (red.), ASPRA-JR, Warszawa 2001.
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zawodów (np. rolnik, górnik, pracownik kolei) i gotowość kontynuowania 
pracy w tym zawodzie oraz wyboru podobnej kariery zawodowej. Rzutuje to 
na zadania polityki społecznej, zwłaszcza w obszarze polityki zatrudnienia 
i polityki rodzinnej, wpływając na przykład na decyzje o tworzeniu placówek 
opieki nad dziećmi.

Lokalna społeczność, której instytucjonalną formą organizacji jest samo
rząd terytorialny, ma do spełnienia ważne zadania w rozwoju lokalnej 
polityki społecznej. Polegają one na konkretyzacji ogólnokrajowych celów 
polityki społecznej, dostosowaniu ich do lokalnej specyfiki oraz wskazaniu 
takich celów, których realizacja ułatwi rozwój społeczności lokalnej. Samo
rząd powinien być reprezentantem lokalnej społeczności, w której interesie 
poszukuje takich relacji między ogólnokrajowymi a lokalnymi celami poli
tyki społecznej, jakie sprzyjać będą bezkonfliktowemu rozwojowi w skali 
krajowej i lokalnej. „Ponieważ z natury rzeczy administracja centralna nie 
może mieć pełnego rozeznania, muszą istnieć odpowiednie kanały ich [celów 
-  P.B.] artykulacji -  samorząd lokalny i lokalne ruchy społeczne, instytu- 
cjonalizujące możliwie szeroką gamę interesów”29. Szansą dla lokalnej poli
tyki jest poczucie tożsamości zbiorowej’, tj. poczucie wzajemnego przywią
zania osób, odczuwających przynależność do tej samej całości społecznej ’0. 
Niewątpliwie rola samorządu polega na organizowaniu mieszkańców do 
działań na rzecz swego miejsca zamieszkania oraz tworzeniu klimatu spo
łecznego, sprzyjającego realizacji konkretnych celów polityki społecznej 
w skali lokalnej. Spoglądając jednak z najniższego szczebla administracji 
publicznej na możliwości działania samorządu, trzeba zwrócić uwagę na tru
dności, na jakie natrafiają jego organy, obarczone w praktyce takimi samymi 
zadaniami własnymi i zleconymi oraz dysponujące zbliżoną strukturą organi
zacyjną zarówno w gminach liczących kilka tysięcy mieszkańców, jak 
i w miastach zamieszkanych przez kilkaset tysięcy osób31.

29 B. Jałowiecki, Rozwój lokalny, poz. cyt., s. 65.
30 Poza tożsamością zbiorową (społeczną) M.S. Szczepański wymienia jeszcze tożsamość 

regionalną będącą szczególnym przypadkiem tej pierwszej, opartą na regionalnej tra
dycji i odnoszącą się do wyraźnie określonego terenu, jego cech społecznych i kultu
rowych wyróżniających go od innych regionów. Zob. M.S. Szczepański, Tożsamość 
regionalna -  w kręgu pojęć podstawowych i metodologii badań, w: Rozwój -  Region 
-  Społeczeństwo, G. Gorzelak, M.S. Szczepański, T. Zarycki (red:), UW, UŚ, War
szawa -  Katowice 1999, s. 76. Na temat znaczeń tego terminu pisze obszernie
B. Synak, Kaszubska tożsamość. Ciągłość i zmiana, UG, Gdańsk 1998, s. 39 i n.

31 Zwraca na to uwagę B. Jałowiecki, Społeczna przestrzeń metropolii, EIRRiL UW, 
Wyd. Scholar, Warszawa 2000, s. 41.
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Można wskazać na takie warunki, które decydują o możliwości sprawne
go funkcjonowania samorządnych społeczności lokalnych32. Należy do nich: 
określenie -  przy zachowaniu ich specyfiki, wyrażającej się odrębnością 
interesów lokalnych -  miejsca społeczności lokalnych w strukturze admini
stracyjnej kraju; stworzenie warunków do zachowania reprezentatywnego 
charakteru władz samorządowych; ścisłe określenie kompetencji organów 
władzy państwowej i władz samorządowych; określenie zakresu gospo
darczej samodzielności; możliwość samodzielnego formułowania perspekty
wy rozwoju oraz posiadanie uprawnień decyzyjnych co do organizacji sieci 
osadniczej, polityki ekologicznej i lokalizacji sił wytwórczych.

W przytoczonej liście czynników warunkujących możliwość samodziel
nego budowania wizji rozwojowych społeczności lokalnych szczególnie 
ważny jest ten, który wskazuje na zdolność samorządu do formułowania od
powiednich planów rozwoju. Samorządna społeczność powinna stworzyć 
najpierw w obszarze polityki lokalnej pewną strategię działania, będącą 
dokumentem uściślającym wizję rozwoju, jaka została nakreślona, a nastę
pnie dokonać jej uszczegółowienia w postaci planów. Plany te -  poza aspek
tami gospodarczymi -  powinny również uwzględniać cele społeczne, a prze
de wszystkim potrzebę rozwiązywania lokalnych kwestii społecznych oraz 
zapobiegać pojawianiu się nowych. O znaczeniu planu jako podstawy do 
dalszego działania, a więc realizacji polityki lokalnej, decyduje jego moc 
prawna. Obowiązujący charakter planów uchwalonych przez samorządy 
może być traktowany jako wyraz podmiotowości samorządów. W tym 
kontekście należałoby wskazać na plan rozwoju jako instrument polityki 
lokalnej1’. Jakkolwiek ważnym zagadnieniem jest zachowanie spójności tych 
planów z dokumentami projektującymi działalność na szczeblu krajowym, to 
trzeba jeszcze podkreślić znaczenie, jakie dla lokalnej społeczności ma mo
żliwość suwerennego kształtowania celów i podejmowania decyzji o spo
sobie ich realizacji.

Realizacja ogólnokrajowych programów polityki społecznej oraz auto
nomicznie sformułowanych i zaakceptowanych przez lokalną społeczność 
przebiega na konkretnym terenie -  w warunkach lokalności. Ten właśnie 
wymiar jest decydujący dla oceny skuteczności polityki społecznej i trafności 
doboru świadczeń adresowanych do poszczególnych kategorii ludności.

W. Pańko, Prawne aspekty funkcjonowania i rozwoju społeczności lokalnych, w: Spo- 
łeczności lokalne. Teraźniejszość i przyszłość, poz. cyt., s. 62 i n.
Należy dodać, że plany takie mogą być opracowywane nie tylko w skali całego terenu 
objętego działaniem organów samorządu terytorialnego, ale również dotyczyć wybra
nych problemów społecznych lub grup ludności. Zagadnieniu temu w Niemczech od 
dawna poświęca się wiele uwagi, zob. np. D. Kühn, Kommunale Sozialplanung, 
Kohlhammer Verlag, Stuttgart 1975.
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1.2. Kategoria lokalności w polityce społecznej

Pojęcie lokalizmu -  w przeciwieństwie do mającego konotacje socjolo
giczne pojęcia społeczności lokalnej -  odnosi się głównie do aspektów stru- 
kturalno-politycznych konkretnych zbiorowości34. Jest to typ ładu społe
cznego, któremu można przeciwstawić centralizm. Lokalizm, polegający na 
koncentrowaniu się życia społecznego w społecznościach lokalnych i trakto
waniu ich jako najważniejszego punktu odniesienia w procesie diagnozo
wania potrzeb i ich zaspokajania, można określić jako pewną autonomię 
i upodmiotowienie społeczności lokalnych w ramach całego układu spo- 
łeczno-przestrzennego oraz politycznego. Wynika stąd wniosek, iż lokalizm 
stwarza również warunki do określania przez lokalną społeczność celów 
w ramach polityki rozwiązywania problemów społecznych, jak najprościej 
można by określić politykę społeczną.

Według K.Z. Sowy taki lokalizm oznacza swego rodzaju „prymat i do
minację w stosunku do owego układu społeczno-przestrzennego, który jest 
jak gdyby wytwarzany przez te społeczności, a zatem wobec nich wtórny”'’5. 
Wydaje się, że taki pogląd trafnie charakteryzuje pozycję lokalizmu jako 
ładu społecznego w systemie demokratycznym. Wymaga on jednak pewnej 
modyfikacji, gdy mówimy o relacjach między lokalizmem a polityką spo
łeczną. W mojej opinii lokalizm -  w tym zakresie, w jakim postrzegamy go 
w obszarze polityki społecznej -  powinien wyrażać się raczej w podmio
towym prawie lokalnej społeczności do dokonywania takich modyfikacji 
celów polityki społecznej, które pozwolą na wcześniejsze, niż wynikałoby to 
z programów ogólnokrajowych, zaspokojenie potrzeb lokalnej społeczności 
(zmiana hierarchii celów) lub objęcie zakresem działania tych sfer życia 
społeczności, które nie zostały ujęte w programach centralnych (wprowa
dzenie nowych celów w skali lokalnej). Polityki społecznej w skali kraju nie 
powinna określać suma działań podejmowanych z inspiracji społeczności 
lokalnych i niektórych sterowanych centralnie systemów, jak na przykład 
ubezpieczenia społeczne, gdyż jej zadania dotyczą kształtowania ogólnych 
warunków rozwoju społecznego. Wymaga to efektywnego współdziałania ze 
strukturami lokalnymi, ale również oddziaływania na nie. Ponadto uznanie 
prymatu lokalnych społeczności w stosunku do instytucji państwa może 
spowodować utrzymywanie, a nawet pogłębianie się regionalnego zróżni
cowania poziomu warunków życia, stopnia rozwoju infrastruktury społecznej 
i możliwości zaspokajania potrzeb. Jest poza tym oczywiste, że pomyślny

j4 K. Z. Sowa, Lokalizm, centralizm i rozwój społeczny, poz. cyt., s. 56.
35 K. Z. Sowa, Zmierzch i odrodzenie się lokalizmu w XX stuleciu, w: Społeczności 

lokalne. Teraźniejszość i przyszłość, poz. cyt., s. 24.
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rozwój regionów czy całego kraju wymaga koordynacji celów lokalnych 
i unikania różnokierunkowych działań w regionach, potencjalnie osłabiają
cych efekty realizowanych programów.

Lokalność jest pojęciem, które nabiera różnego znaczenia w zależności 
od obszaru, do którego się odnosi. Jego relatywność ilustruje fakt, że poje
dyncza wieś może być traktowana jako przestrzeń lokalna w stosunku do 
obszaru całej gminy, a ta z kolei -  w relacji do terenu całego powiatu. Poję
cie lokalności nabiera zatem znaczenia dopiero w połączeniu z większą cało
ścią36- Ponieważ przedmiotem pracy jest polityka społeczna wobec ludzi 
starych w skali lokalnej rozumianej, jak dalej piszę, jako gmina i -  w nie
których przypadkach -  powiat, do tej przestrzeni chciałbym również odnieść 
pojęcie lokalności'7. Przyjmuję w związku z tym, że przestrzeń gminy, nawet 
złożonej z większej liczby wsi, osiedli i przysiółków, stanowi przykład lokal
ności, której podstawą są w tym przypadku nie tylko w miarę jednorodne 
warunki przyrodnicze i czynniki kulturowe, ale także fakt, że większość 
spraw urzędowych można załatwić na terenie gminy (najczęściej w miejsco
wości, będącej jej siedzibą), tam też można zrealizować większość usług 
społecznych i bytowych, tam możliwe jest także zaspokojenie niektórych 
potrzeb zbiorowych38.

Lokalność traktowana jest jako zespół wartości społecznych i norm, 
uznających decentralizację i budowanie samorządności terytorialnej za pod
stawowe warunki demokracji i podmiotowości obywateli’9. Lokalność jest 
elementem niezbędnym do wprowadzenia w sferze społecznej zarządzania 
zdecentralizowanego, bardziej efektywnego niż oparte na systemie scentra
lizowanym. O przewadze zarządzania zdecentralizowanego decydują nastę
pujące czynniki: po pierwsze, władze lokalne dysponują możliwością lepsze
go rozpoznania potrzeb i uwzględnienia ich zróżnicowania; po drugie, małe

36 K.Z. Sowa, Lokalizm, centralizm i rozwój społeczny, poz. cyt., s. 55.
Niekiedy mówi się o rozmaitych poziomach lokalności. A. Lisowski, Diagnozowanie 
potrzeb i realizacja lokalnej polityki społecznej, w: Polityka społeczna globalna 
' lokalna, A. Kurzynowski (red.), IGS SGH, Warszawa 1999, s. 115.
Przekonująco formułuje to Z. Pucek, pisząc: „Społeczności lokalne, nawet w okoli
cznościach niezbyt sprzyjających partykularnym formom życia społecznego, gospo
darczego, politycznego i kulturalnego przejawiają upartą dążność do wytwarzania 
i reprodukowania elementów wspólnotowych, a przez to do odzyskiwania i utrzy
mywania tego, co nazywam tu lokalnością. Lokalność bowiem jest formą realizowania 
się wspólnot skupionych przestrzennie na stałej bazie terytorialnej, jest sposobem ich 
konkretnego osadzenia w przestrzeni, ich ojczyzną” . Z. Pucek, Lokalność jako ojczy- 
zna, poz. cyt., s. 254.
Zob. Lokalność, w: Encyklopedia socjologii, Komitet Socjologii PAN, Oficyna 
Wydawnicza, Warszawa 1999, s. 135.
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społeczności wykazują większą gotowość do udziału w zaspokajaniu potrzeb 
za pośrednictwem grup samopomocy, grup nieformalnych i organizacji poza
rządowych, widząc bezpośredni związek między interesem grupy a jedno
stkowym; po trzecie, społeczności lokalne stwarzają lepsze warunki do 
zaspokajania ludzkich potrzeb przynależności i podmiotowości, umożli
wiając powstawanie poczucia tożsamości kulturowej i społecznej.

Przeżywany od ponad dziesięciu lat w Polsce, a od lat siedemdziesiątych 
w Europie Zachodniej renesans lokalności wyraża się nie tylko w działal
ności samorządu terytorialnego na szczeblu gminy i powiatu, ale również 
w licznie powstających grupach nieformalnych oraz organizacjach pozarzą
dowych40. Lokalność stwarza warunki do samoidentyfikacji mieszkańców 
i ułatwia im wyrażanie stanowiska w ważnych sprawach. Lokalna prasa 
i rozgłośnie radiowe stają się czynnikami kształtującymi opinię publiczną 
i skupiającymi mieszkańców wokół konkretnych inicjatyw. Jak wspomnia
łem wcześniej, obszar zaspokajania potrzeb, a szerzej ujmując -  obszar 
polityki społecznej -  należy właśnie do budzących żywe zainteresowanie 
społeczne, toteż opiniotwórcza rola lokalnych środków przekazu może być 
czynnikiem sprzyjającym definiowaniu celów lokalnej polityki społecznej.

Kategoria lokalności odgrywa ważną rolę w charakterystyce polityki 
społecznej na najniższych jej szczeblach -  gminnym i powiatowym. Lokal
ność stanowi pewne ramy organizacyjne i przestrzenne dla tej polityki, 
a zarazem umożliwia zdefiniowanie jej celów w skali lokalnej. Zależą one 
nie tylko od składników socjologicznych i społeczno-demograficznych tej 
lokalności, ale również od składników o charakterze kulturowym i przy
rodniczym. Składniki społeczno-demograficzne determinują przede wszy
stkim potrzeby, w których zaspokajaniu powinny uczestniczyć instytucje 
polityki społecznej. Dwie pozostałe grupy składników określają raczej te 
aspekty polityki społecznej, które są związane z wykorzystaniem postaw 
społecznych wobec rozmaitych problemów oraz z uwzględnieniem obiekty
wnych czynników, jak na przykład terytorialne rozproszenie czy ukształto
wanie terenu powodujące trudności w komunikacji między instytucjami 
polityki społecznej a mieszkańcami gminy.

Ważnym z pozycji polityki społecznej wymiarem lokalności jest umiej
scowiony charakter przejawiania się potrzeb indywidualnych i społecznych. 
Potrzeby społeczne związane są na ogół z pewnymi dysfunkcjami lub niewy
starczającym rozwojem infrastruktury społecznej na danym terenie. Poprawa 
funkcjonowania placówek infrastruktury lub rozszerzenie zakresu ich dzia

40 Kategoria lokalności stała się przedmiotem interdyscyplinarnych badań prowadzonych 
w wielu ośrodkach. Zob. np. bardzo wielowątkowe badania pt. „Polska lokalna”, zapo
czątkowane przez A. Kuklińskiego.
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łania sprzyja podniesieniu stopnia zaspokojenia potrzeb. Przybliżenie insty
tucji polityki społecznej do lokalności, w której demonstrują się potrzeby, 
ułatwić powinno lepsze ich rozpoznanie i zaspokojenie41. Dodatkowym efe
ktem przesunięcia podmiotów polityki społecznej w stronę lokalności może 
być nasilenie poczucia samoidentyfikacji mieszkańców, których potrzeby są 
lepiej i szybciej zaspokajane, z zajmowanym obszarem.

Na tak rozumianą lokalność, a przede wszystkim na jej składniki 
społeczno-demograficzne, przyrodnicze i kulturowe, wpływają również, co 
jest oczywiste, czynniki gospodarcze. Struktura gospodarki, rozmiary zatru
dnienia i struktura ludności według źródeł utrzymania to tylko przykłady 
czynników, które wywierają wpływ na kształtowanie się zakresu potrzeb 
i możliwości ich samodzielnego zaspokajania przez mieszkańców. Najwię
ksze zmiany przynoszą decyzje o lokalizacji nowych inwestycji. Oddziałują 
one nie tylko na sytuację społeczną i strukturę mieszkańców, zmieniających 
miejsce pracy lub kwalifikacje zawodowe, podejmujących decyzje o pozo
staniu w dotychczasowym miejscu zamieszkania albo poszukiwaniu nowych 
szans w innym środowisku, ale i na czynniki przyrodnicze, jak stan środo
wiska naturalnego, zmiany w jego zasobach w wyniku realizowanej inwe
stycji czy wreszcie na czynniki kulturowe, podlegające przemianom na przy
kład w wyniku napływu nowych mieszkańców, podejmujących pracę zawo
dową w nowo powstałym zakładzie, a nie związanych i nie identyfikujących 
się dotychczas ze swoim nowym miejscem zamieszkania. Lokalność w tym 
sensie nie jest czymś niezmiennym, tkwiącym w stanie swoistej home
ostazy, lecz podlega sukcesywnym przeobrażeniom. W konsekwencji 
zmianie ulegają również warunki, w jakich funkcjonować ma w skali lokal
nej polityka społeczna, a także struktura jej zadań.

Decyzje o lokalizacji inwestycji mogą w istotnej mierze wpływać mody
fikująco na lokalność. Decyzje te w coraz większym stopniu uzależnione są 
od kryteriów, uwzględniających takie atrybuty rozwoju lokalnego, jak na 
przykład stan infrastruktury i stopień rozwoju gospodarczego jednostki 
terytorialnej. Do kryteriów tych można zaliczyć42: dostępność gminy przy 
wykorzystaniu różnych środków transportu i łączności; jakość i kwalifikacje 
znajdującej się tam siły roboczej oraz jej cenę; stopień zorganizowania 
lokalnego rynku pracy; stan infrastruktury techniczno-ekonomicznej oraz 
jakość środowiska naturalnego i społeczno-kulturalnego. Kryteria o chara

A. Kurzynowski, Polityka społeczna -  warunki realizacji i skuteczności, w: Teore
tyczne problemy nauki o polityce społecznej, J. Auleytner, J. Danecki (red.), PAN,

42 WSP, Warszawa 1999, s. 114.
G. Gorzelak, Regionalne uwarunkowania transformacji ustrojowej, w: Współczesne 
problemy rozwoju regionalnego, B. Jałowiecki (red.), UW, Warszawa 1995, s. 69 i n.



kterze jakościowym wypierają w procesie podejmowania decyzji o lokali
zacji inwestycji dotychczas stosowane kryteria ilościowe (np. występowanie 
w bezpośredniej bliskości bogactw naturalnych)4’. Im wyższy stopień speł
nienia wymienionych kryteriów, tym większe szanse na pomyślną decyzję 
o lokalizacji inwestycji.

W miarę postępowania procesów decentralizacyjnych państwo w coraz 
mniejszym stopniu może oddziaływać na decyzje inwestycyjne44. Inwestorzy 
poszukują takich lokalizacji, które sprzyjać będą oszczędnemu gospoda
rowaniu środkami i umożliwią wykorzystanie już istniejącej infrastruktury. 
W rezultacie nowe inwestycje lokowane są częściej na terenach bardziej 
rozwiniętych. Polityka przestrzennego zagospodarowania kraju w coraz 
mniejszym stopniu może ułatwiać wyrównywanie różnic w poziomie rozwo
ju poszczególnych regionów, podobnie jak różnic w ich obrębie. Dla polityki 
społecznej na szczeblu krajowym oznacza to, że będzie musiała w coraz 
większym stopniu uwzględniać różnice w materialnych możliwościach 
zaspokajania niektórych potrzeb w ramach działań samorządowych, finanso
wanych z własnych dochodów gminy. W tym miejscu warto zauważyć, że na 
ogół słabsze ekonomicznie regiony krajów europejskich charakteryzują się 
jednocześnie stosunkowo większym odsetkiem ludzi starych45. Organizacja 
pomocy i świadczeń medycznych dla nich, uznawane niekiedy, dodajmy 
-  niesłusznie, za najważniejsze zadania polityki społecznej wobec tej grupy 
mieszkańców, wymagają dostosowania zmian w przestrzeni i urządzeniach 
publicznych zarządzanych przez podmioty władzy samorządowej oraz roz
wiązywania wielu konfliktów, jakie ujawniają się między organizatorami 
życia społecznego na różnych szczeblach lub między realizatorami poszcze
gólnych programów46.

Na warunki działania polityki społecznej w ramach konkretnej lokalno- 
ści wpływają również zmiany sytuacji w skali makrospołecznej, a zwłaszcza 
nierozwiązane kwestie społeczne, co przejawia się nie tylko w wymiarze

43 G. Gorzelak, Szanse polskich regionów. Założenia długofalowej strategii rozwoju 
regionalnego Polski, VII Kongres Ekonomistów Polskich, Warszawa 2001, s. 6.

44 Zwraca na to uwagę G. Gorzelak, Polityka państwa w obliczu przekształceń struktu
ralnych polskiej przestrzeni, w: Przemiany polskiej przestrzeni, G. Gorzelak (red.), 
UW, Warszawa 1997, s. 12.

45 To zagadnienie sygnalizuje w swojej pracy A. Ladner, Politische Gemeinde, 
kommunale Parteien und lokale Politik. Eine empirische Untersuchung in den Gemein
den der Schweiz, Seismo Verlag, Zürich 1991.

46 J. Regulski, W. Kocon, M. Ptaszyńska-Wołoczkowicz, Władze lokalne a rozwój gospo
darczy, PWE, Warszawa 1988.
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ogólnospołecznym, ale i lokalnym47. W ystępowanie kwestii społecznych 
w skali lokalnej może stanowić trudne zadanie dla polityki lokalnej. 
W pewnych okolicznościach może ona zostać zmuszona do odejścia od 
założonego program u i podjęcia działań doraźnych. Ich cechą jest to, że są 
adresowane do wybranych, najbardziej narażonych grup mieszkańców. 
Zakłócenia w rozwoju ujawniające kwestię społeczną stają się przyczynami 
zaburzeń w procesie zaspokajania nie tylko tych potrzeb, które są bezpośre
dnio związane z powstaniem kwestii społecznej, ale i dotyczących innych 
obszarów życia.

Podobna reakcja może nastąpić w  wyniku nadmiernego obciążenia 
lokalnego obszaru bezpośrednimi i pośrednimi kosztami reform społecznych. 
Ustawowy obowiązek tworzenia na terenie lokalnym nowych instytucji 
polityki społecznej oraz wzrost obciążenia władz lokalnych i lokalnej społe
czności kosztami realizacji niektórych zadań polityki społecznej m ogą spo
wodować, że zaniedbana zostanie realizacja innych, mniej eksponowanych 
jej zadań. Stanowi to zagrożenie dla polityki społecznej w skali lokalnej, tym 
większe, im głębsze są różnice w poziomie rozwoju poszczególnych obsza
rów lokalnych. „Jeżeli przestrzenne różnice dotyczące kompetencji cywiliza
cyjnych ludności, barier mobilności i poziomu zamożności są duże, wówczas 
przestrzenny rozkład kosztów i efektów reform wygenerować może margi
nalizację jednych przestrzeni względem drugich”48.

Rozpatrywanie warunków do pomyślnego rozwoju polityki społecznej 
w dwóch modelowych typach ładu społecznego49 -  opartych na lokalności 
i centralności (tab. 1 ) służy przede wszystkim wykazaniu, jak odmienne są 
warunki, w których polityka społeczna ma realizować swoje cele. Trzeba 
jednak podkreślić, że spotykane często w literaturze przeciwstawianie centra
lizmowi lokalizmu jako tego typu ładu, który stwarza potencjalnie lepsze 
warunki do funkcjonowania systemu polityki społecznej, jest znacznym 
uproszczeniem. Niektóre polityki szczegółowe wymagają bowiem bardziej 
scentralizowanych struktur realizacji (na przykład system ubezpieczenia 
społecznego), a ponadto często konieczny jest mechanizm wyrównujący 
dysproporcje w możliwościach finansowania takich polityk ze środków

J- Auleytner, K. Głąbicka, Polityka społeczna pomiędzy opiekuńczością a pomocni
czością WSP, Warszawa 2000, s. 34. Autorzy używają tamże terminu „wymiar

48 narodowy” zamiast określenia „wymiar ogólnospołeczny”.
B. Rysz-Kowalczyk, Reformy społeczne z perspektywy zróżnicowania przestrzennego, 
w- Regionalne aspekty reform społecznych, G. Firlit-Fesnak (red.), 1PS UW, Warszawa 
2001, s. 27

49 7  k¿ob. B. Jałowiecki, Rozwój lokalny, poz. cyt., s. 92.
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pochodzących z lokalnych źródeł. Realizacja funkcji koordynacyjnych wy
maga stworzenia pewnej struktury instytucji o określonej hierarchii, a więc 
struktury scentralizowanej. Lokalność nie wyklucza w żadnej mierze fun
kcjonowania scentralizowanych struktur, powołanych dla zaspokajania nie
których potrzeb społecznych i organizacji konsumpcji zbiorowej.

B. Jałowiecki, charakteryzując centralizm (autor używa określenia „ład 
organizacyjny”50), wskazuje na sformalizowany, pionowy charakter podpo
rządkowania i powiązanie z systemami scentralizowanymi jako jego cechy 
konstytuujące. W przeciwieństwie do niego lokalizm („ład organiczny”) 
odznacza się tym, że oparty jest na naturalnych związkach i stycznościach 
o charakterze bezpośrednim (kontakty osobiste -  rodzinne, sąsiedzkie). Taki 
ład charakteryzuje społeczności lokalne, zrzeszenia i grupy nieformalne. 
Warunkiem koniecznym jego wytworzenia jest demokratyzacja stosunków 
społecznych i upodmiotowienie lokalnej społeczności.

Tabela 1. Dwie koncepcje ładu społecznego

Kategorie
Organizacja społeczna oparta na:

lokalności centralności

Definicje przestrzeni przestrzeń jako wartość 
użytkowa

przestrzeń jako pole 
realizacji celów 
gospodarczych i czynnik 
maksymalizacji produkcji

Podstawowe cele zabezpieczenie społeczne, 
jakość życia, ochrona 
przyrody i przestrzeni 
historycznej

infrastruktura 
zabezpieczająca warunki 
produkcji

Struktura władzy samorządność na bazie 
terytorialnej partycypacji 
obywateli

racjonalizacja 
biurokratyczna, 
autorytaryzm, izolacja 
aparatu zarządzania

Struktura systemu 
kulturowego

tożsamość, autonomia 
kulturowa, tradycje 
historyczne, komunikacja 
dwustronna, informacja, 
empatia

monopol przekazów 
i jednostronny strumień 
informacji, kultura 
masowa, standaryzacja 
znaczeń, atomizacja 
i izolacja społeczna

Źródło: B. Jałowiecki, Rozwój lokalny, s. 94.

50 T a m ż e .
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Jak wynika z powyższej tabeli, ład społeczny oparty na lokalności stwa
rza lepsze warunki udziału lokalnej społeczności w poszukiwaniu rozwiązań 
problemów społecznych. Wynika to przede wszystkim z przyjęcia sprawnego 
systemu zabezpieczenia społecznego jako jednego z podstawowych celów, 
które mają być osiągnięte. W przeciwieństwie do ładu organizacyjnego prze
ważają tu cele blisko związane z zaspokojeniem potrzeb społecznych i sprzy
jające pozostawieniu człowieka w jego środowisku oraz w całej sieci kon
taktów społecznych jako punkt odniesienia. W ładzie opartym na centralno- 
ści natomiast na pierwszy plan wysuwają się cele związane z gospodarką, co 
może prowadzić do środowiskowej izolacji i osłabienia poczucia więzi spo
łecznych między mieszkańcami.

1.3. Lokalna polityka społeczna w systemie 
polityki społecznej

Jedną z form racjonalizacji wydatków ze środków publicznych jest prze
niesienie części kompetencji ze szczebla centralnego na szczebel regionalny 
oraz lokalne podmioty polityki społecznej31. Proces decentralizacji32 tej poli
tyki ma na celu trafniejsze i lepiej uwzględniające specyfikę lokalnych śro
dowisk rozpoznanie potrzeb oraz takie dostosowanie form działania do lokal
nych warunków, które ułatwia maksymalne wykorzystanie możliwości 
tkwiących w samym środowisku lokalnym. W latach siedemdziesiątych 
w krajach zachodnioeuropejskich rozwój lokalnej polityki społecznej utożsa
miany bywał z niejako automatycznym przenoszeniem kompetencji z orga
nów centralnych na lokalne. Coraz silniejsze powiązanie procesów społe
cznych ze zmianami w strukturze gospodarki w poszczególnych krajach i jej 
globalizacja powodują jednak, że rozwiązanie wielu problemów nie jest mo
żliwe w skali lokalnej. Lokalny szczebel polityki społecznej traktowany za
tem powinien być jako wspomagający, a nie zastępujący podmioty krajowej 
polityki społecznej, zwłaszcza w rozwiązywaniu kwestii społecznych.

W niektórych publikacjach można spotkać się z wyróżnieniem podmiotów „miejsco
wych” i „lokalnych”. Te drugie bliższe są raczej podmiotom w skali regionalnej, gdyż 
obejmują zakresem swego działania większy obszar. Zob. W. Pukniel, Polityka społe-

52 czna w skali lokalnej (próba ujęcia systemowego), UW, Białystok 1983, s. 157 i n. 
Celowo pomijam dyskusję na temat „uspołecznienia”, „upaństwowienia” i „deregulacji” 
polityki społecznej jako odbiegającą od głównego wątku, jakim jest budowa podstaw 
polityki w skali lokalnej. Procesy „uspołecznienia” i „deregulacji” mogą zachodzić na 
obu szczeblach -  krajowym i lokalnym.



Zapoczątkowany w Polsce w latach dziewięćdziesiątych proces decen
tralizacji uprawnień państwa objął również politykę społeczną53. Część jej 
zadań została już przesunięta w obszar kompetencji samorządowych podmio
tów polityki, przy czym reforma administracyjna kraju z 1999 r. spowodo
wała potrzebę wprowadzenia trójszczeblowego podziału kompetencji między 
podmiotami polityki społecznej. Można więc mówić o polityce realizowanej 
na poziomach krajowym (centralnym), regionalnym i lokalnym54. Polityka 
społeczna w skali centralnej odnosi się do całości zagadnień sfery społecznej, 
których regulacja pozostaje w gestii podmiotów polityki społecznej. Relacje 
między polityką w skali krajowej, regionalnej i lokalnej można wyróżnić na 
dwóch płaszczyznach: stanowienia celów oraz ich realizacji.

W pierwszej z nich państwo, łącznie ze wszystkimi swoimi wyspecja
lizowanymi organami, jest podmiotem wyznaczającym generalne cele poli
tyki społecznej i tworzącym prawne i finansowe ramy ich realizacji.

Cele polityki państwa mają charakter strategiczny i długookresowy. 
Odnoszą się do generalnych zagadnień, jak na przykład wyrównanie regio
nalnych dysproporcji w poziomie rozwoju społecznego, zapewnienie mate
rialnych podstaw egzystencji osobom i rodzinom utrzymującym się ze 
świadczeń społecznych czy też kształtowanie warunków do wszechstronnej 
diagnozy potrzeb społecznych i ich zaspokojenia.

Cele polityki społecznej prowadzonej w skali regionalnej (w przypadku 
Polski można z pewnym uproszczeniem przyjąć, że regionalna polityka 
społeczna prowadzona jest w skali województwa55) stanowią konkretyzację 
(uszczegółowienie) celów polityki szczebla centralnego, uwzględniającą 
cechy społeczne ludności zamieszkującej na terenie działania podmiotów 
polityki regionalnej i procesy tam zachodzące. Jednym z ważniejszych 
elementów decydujących o celach polityki społecznej wobec ludzi starych 
w skali regionalnej jest ich udział w ogólnej liczbie ludności. Zróżnicowany 
stopień zaawansowania demograficznego starzenia się ludności (zarówno

53 Mimo generalnie pozytywnej opinii polityków społecznych na temat decentralizacji 
trzeba zwrócić uwagę również na zagrożenia, płynące z nazbyt pospiesznie przeprowa
dzonej decentralizacji. Na temat zagrożeń związanych z niedostatecznym przygotowa
niem procesów decentralizacji w początkowym okresie transformacji zob. R. Wasy- 
lewski, Decentralizacja polityki społecznej -  rola gmin, w: Zagrożenia i szanse polityki 
społecznej w Polsce w okresie transformacji, M. Księżopolski, J. Supińska (red.), Fun
dacja im. F. Eberta, Warszawa 1993, s. 61-67.

54 Zob. A. Kurzynowski, Polityka społeczna globalna i lokalna. Pożądane relacje, w: Poli
tyka społeczna globalna i lokalna, poz. cyt., s. 29 i n.

55 Pośrednio przemawia za tym np. fakt, że znowelizowana w 1998 r. ustawa o pomocy 
społecznej powołuje do życia regionalne ośrodki polityki społecznej, działające w ra
mach administracji samorządowej województwa.
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w przypadku udziału ludzi starych ogółem, jak i w przypadku relacji między 
liczbą osób w najstarszych grupach wieku a „młodymi starymi”, to jest tymi, 
którzy dopiero niedawno osiągnęli granicę wieku starości społecznej) wy
maga odmiennego, dostosowanego do regionalnych uwarunkowań, usytu
owania poszczególnych celów, jak organizacja systemu usług społecznych 
dla ludzi starych, stworzenie warunków dla zachowania samodzielności 
w gospodarstwie domowym czy integracja środowiskowa. Potrzebna jest 
wobec tego taka regionalizacja polityki społecznej wobec starszych osób, 
która pozwoliłaby na uwzględnienie różnic w warunkach życia i skali 
potrzeb oraz możliwościach ich zaspokojenia przy udziale rodzin i organiza
cji pozarządowych.

Cele lokalnej polityki społecznej wynikają w największym stopniu z sy
tuacji lokalnej społeczności, jej warunków bytu i rozpoznanych potrzeb. Jak 
pisze A. Kurzynowski, w środowisku realizującym lokalną politykę spo
łeczną „występuje bezpośrednie, naturalne połączenie potrzeb oraz środków, 
które są przeznaczone na ich zaspokojenie”56. Teza ta wydaje się trafnie 
charakteryzować istotę lokalnej polityki społecznej, choć nie przesądza ani 
o pochodzeniu tych środków (z budżetu samorządu lub centralnego), ani 
o ich rozmiarach umożliwiających zaspokojenie rozpoznanych potrzeb. 
Kształtowanie i modyfikowanie celów polityki lokalnej następuje jednak, 
podobnie jak w przypadku polityki regionalnej, w ramach zakreślonych 
ogólnymi celami przyjętymi do realizacji przez podmioty centralne.

Przebiegająca na tych samych trzech poziomach realizacja polityki spo
łecznej wymaga dysponowania odpowiednimi środkami57 i dostosowanej do 
skali zadań struktury podmiotów. Struktura i zakres zadań centralnych pod
miotów polityki społecznej są powszechnie znane58. W tym miejscu należy 
jednak zwrócić uwagę na wpływ polityki centralnej na zakres działania 
podmiotów lokalnych. Dokonuje się on dzięki zadaniom zleconym, jakie są 
realizowane przez lokalne podmioty z upoważnienia instytucji centralnych 
oraz poprzez zakres ustalonych ustawowo zadań własnych samorządu tery

A. Kurzynowski, Polityka społeczna -  warunki realizacji i skuteczności, w: Teore- 
^  tyczne problemy ..., poz. cyt., s. 109.

Do podstawowych środków realizacji lokalnej polityki społecznej można zaliczyć: 
normy prawne, środki finansowe z budżetu gminnego i centralnego oraz specjalne 
programy, również finansowane z funduszy organizacji międzynarodowych. Por. 
A. Kurzynowski, Lokalna polityka społeczna a rozwój globalny, w: Globalna gospo
darka -  lokalne społeczeństwa. Świat na progu XXI wieku, J. Osiński (red.), SGH, 

sg Warszawa 2001, s. 306 i n.
Zob. J. Auleytner, K. Głąbicka, Polityka społeczna między opiekuńczością a pomocni
czością poz. c y t., s. 80-116.
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torialnego o charakterze obowiązkowym. Ponadto niektóre instytucje cen
tralne, jak np. Zakład Ubezpieczeń Społecznych czy Kasa Rolniczego Ubez
pieczenia Społecznego prowadzą swoją działalność za pośrednictwem od
działów, inspektoratów czy urzędów działających na terenie samorządowych 
powiatów, wpisując się tym samym w działania lokalnej polityki społecznej.

Realizacja celów w skali regionalnej wymaga przede wszystkim działań 
o charakterze diagnostycznym i koordynacyjnym59. Określenie hierarchii 
celów polityki społecznej w skali regionalnej wymaga trafnego rozpoznania 
problemów społecznych występujących w regionie i niezaspokojonych 
potrzeb, odczuwanych przez mieszkańców jako źródło społecznego dyskom
fortu. Koordynacja programów zaspokajania potrzeb społecznych wybranych 
grup ludności związana jest w tym przypadku z decyzjami o takiej alokacji 
środków materialnych pozostających w dyspozycji samorządu województwa, 
która umożliwi wyrównanie lub ograniczenie dysproporcji w stanie i struktu
rze placówek infrastruktury społecznej. Ustawa o samorządzie województwa 
nakłada w art. 12 na jego organy obowiązek współpracy z jednostkami 
samorządu lokalnego, wojewodą i administracją rządową oraz organizacjami 
pozarządowymi. Zadania działających podmiotów obejmują ponadto kształ
cenie kadr na potrzeby realizacji programów społecznych. Polityka regio
nalna nie dysponuje w zasadzie wyspecjalizowanymi podmiotami powoła
nymi do realizacji konkretnych zadań w sferze społecznej. Do zadań samo
rządu województwa (art. 14) należą m.in. zadania o charakterze woje
wódzkim określone ustawami, w szczególności w zakresie: edukacji publi
cznej, w tym szkolnictwa wyższego, ochrony zdrowia, kultury i ochrony jej 
dóbr, pomocy społecznej, modernizacji terenów wiejskich, zagospodarowa
nia przestrzennego, ochrony środowiska oraz kultury fizycznej i turystyki.

59 Art. 11 ust. 2. ustawy z dnia 7 maja 1998 r. o samorządzie województwa stanowi: 
„Samorząd województwa prowadzi politykę rozwoju województwa, na którą składa się:
1) tworzenie warunków rozwoju gospodarczego, w tym kreowanie rynku pracy,
2) utrzymanie i rozbudowa infrastruktury społecznej i technicznej o znaczeniu woje
wódzkim, 3) pozyskiwanie i łączenie środków finansowych, publicznych i prywatnych 
dla realizacji określonych zadań z zakresu użyteczności publicznej, 4) wspieranie 
i prowadzenie działań na rzecz podnoszenia poziomu wykształcenia obywateli, 
5) racjonalne korzystanie z zasobów przyrody oraz kształtowanie środowiska naturalne
go zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, 6) wspieranie współpracy między sferą 
nauki i gospodarki, popieranie postępu technologicznego oraz innowacji, 7) wspieranie 
rozwoju kultury oraz ochrona i racjonalne wykorzystywanie dziedzictwa kulturowego, 
8) promocja walorów i możliwości rozwojowych województwa.”. (Dz. U. nr 91, 
poz. 577)
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Polityka społeczna w warunkach społecznej gospodarki rynkowej60 rea
lizowana jest w obszarze, którego granice zakreślają samodzielne zaspoka
janie potrzeb, usługi kupowane na rynku oraz świadczenia finansowane ze 
środków publicznych. O ile w przypadku zaspokajania potrzeb za pośredni
ctwem rynku decydującą rolę odgrywa cena, wyznaczana przez relacje mię
dzy popytem a podażą o tyle w przypadku gospodarowania przez podmioty 
polityki społecznej środkami publicznymi duże znaczenie ma racjonalizacja 
wydatków. Jest ona możliwa między innymi dzięki przyspieszeniu interwen
cji, to jest skracaniu czasu, jaki upływa między powstaniem sytuacji wyma
gającej reakcji ze strony podmiotów tej polityki a podjęciem decyzji i jej 
realizacją. Uproszczenie procesu decyzyjnego oraz wynikająca z lepszego 
ro zpoznan ia  potrzeb w środowisku zamieszkania i możliwości ich zaspo
kojenia szansa na bardziej trafny dobór form działania to dwie istotne prze
słanki lokalnej polityki społecznej61.

Za teren realizacji celów lokalnej polityki społecznej uznaję łącznie 
gminę i powiat, choć zdecydowana większość działań praktycznych związa
nych z zaspokajaniem potrzeb indywidualnych i zbiorowych ma miejsce na 
poziomie gminy. Usytuowanie lokalnej polityki społecznej na obu tych 
poziomach wynika z potrzeby racjonalizacji wydatków na politykę społeczną 
i optymalizacji jej struktur. W ydaje się, że skala powiatu jest właściwsza do 
sformułowania pełnej diagnozy problemów społecznych, a zwłaszcza wska
zania sposobów ich rozwiązania przy efektywnym wykorzystaniu infra
struktury społecznej i odpowiednim gospodarowaniu środkami finansowymi 
i rzeczowymi . Podmioty polityki społecznej, które swoimi działaniami

60 W myśl art. 20 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, „Społeczna gospodarka rynkowa 
oparta na wolności działalności gospodarczej, własności prywatnej oraz solidarności, 
dialogu i współpracy partnerów społecznych stanowi podstawę ustroju gospodarczego 
Rzeczypospolitej Polskiej”, Dz. U. z 1997 r., nr 78, poz. 483.
Biirgemahe Sozialpolitik. Planung, Organisation und Vermittlung sozialer Leistungen 
auf lokaler Ebene, F.X. Kaufmann (red.), Campus Verlag, Frankfurt/M. 1979, s. 28 i n. 
Dla podkreślenia ścisłego związku z administracją samorządową na danym terenie 
autorzy często używali wówczas określenia „miejscowa (örtliche) polityka społeczna”, 

^  jednak w odmiennym rozumieniu od zacytowanego w przypisie 51 w tym rozdziale.
Na przykład ustawa o pomocy społecznej z dn. 29.11.1990 (tekst jednolity Dz. U. 
2 1998 r., nr 64, poz. 414 z późn. zm.) nakłada w art. 10a pkt. 2 na powiaty zobo
wiązanie do opracowywania powiatowej strategii rozwiązywania problemów społe
cznych. Strategia ta w praktyce musi objąć wszystkie problemy społeczne ujawniające 
S1? na terenie powiatu, a nie tylko te, które pozostają w związku z korzystaniem ze 
świadczeń pomocy społecznej. Jednym z ważniejszych problemów, jaki powinien 
zostać ujęty w strategii, jest starzenie się ludności i konsekwencje tego problemu dla 
fodzin i instytucji polityki społecznej.
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obejmują cały powiat, spełniają funkcje bardziej specjalistyczne, zajmując 
się zazwyczaj realizacją zadań adresowanych do wybranych grup ludności. 
Kryterium podziału jest wyższy stopień fachowości udzielanych usług (na 
przykład edukacja na poziomie ponadgimnazjalnym czy świadczenia zdro
wotne udzielane w zakładzie lecznictwa zamkniętego) lub kryterium ekono
miczne, związane z jednostkowym kosztem udzielanych w skali powiatu 
świadczeń. W przypadku świadczeń specjalistycznych, wymagających wyż
szych kwalifikacji personelu oraz z zasady lepszego wyposażenia placówek, 
koszt taki byłby nieporównanie wyższy, gdyby udzielanie ich organizować 
oddzielnie na terenie każdej gminy. Skala lokalna, rozumiana jako powiat 
z bardziej specjalistycznymi działaniami i gminy, oferujące podstawowe 
usługi i świadczenia, jest również terenem działania organizacji pozarzą
dowych i wolontariuszy. Za tym, żeby wspólnie traktować oba szczeble jako 
teren realizacji lokalnej polityki społecznej, przemawia również dopuszczona 
przez ustawodawcę możliwość przenoszenia zadań powiatu na gminę63.

Zgodnie z art. 4 ustawy o samorządzie powiatowym zadania admini
stracji samorządowej w powiecie obejmują m. in. zadania o charakterze 
ponadgminnym w zakresie edukacji publicznej, ochrony zdrowia, pomocy 
społecznej, polityki rodzinnej, przeciwdziałania bezrobociu, a także aktywi
zacji lokalnego rynku pracy, kultury fizycznej i turystyki, wspierania osób 
niepełnosprawnych i współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Jakkolwiek w literaturze polskiej terminem najczęściej używanym w od
niesieniu do zdecentralizowanej polityki społecznej jest „lokalna polityka 
społeczna”, to jednak niejednokrotnie można spotkać się również z innym, 
mianowicie „komunalna polityka społeczna”64. Określenia te niekiedy bywa
ją  używane zamiennie, choć zasadne wydaje się powiązanie drugiego z nich 
z płaszczyzną administracyjną, to jest z działaniami podejmowanymi w ra
mach polityki społecznej przez organy samorządu terytorialnego. Lokalna 
polityka społeczna powinna być w takim ujęciu traktowana szerzej, w pła
szczyźnie politycznej, jako działalność w obszarze polityki społecznej

63 Art. 4 ust. 4 ustawy o samorządzie powiatowym: „Powiat na uzasadniony wniosek zain
teresowanej gminy przekazuje jej zadania z zakresu swojej właściwości na warunkach 
ustalonych w porozumieniu”. (Dz.U. z 1998 r., nr 91, poz. 578).

64 W latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych, w odmiennej strukturze administracji 
publicznej, mówiono również o „terenowej polityce społecznej”. Por. Terenowa poli
tyka społeczna. Wybrane problemy teorii i praktyki, A. Piekara (red.), UW, Warszawa 
1986; Terenowa polityka społeczna. Problemy rozwoju i postępu społecznego w mikro
skali, A. Piekara (red.), OBS, Warszawa 1991; J. Tuora, Działalność socjalna tereno
wych organów administracji państwowej na rzecz ludności o najniższych dochodach, 
„Studia i Materiały” IPiSS, 1983, z. 9.
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realizowana na terenie gminy przez organy samorządu terytorialnego, 
organizacje pozarządowe, związki zawodowe, kościoły i związki wyzna
niowe oraz grupy samopomocy65. Lokalna polityka społeczna bywa rów
nież definiowana jako całokształt wszystkich prowadzonych przez władze 
lokalne a przygotowanych we współpracy z mieszkańcami i instytucjami 
profesjonalnymi akcji i działań nakierowanych na rozwiązanie występują
cych w społeczności lokalnej problemów społecznych66.

Przesłankami lokalnej polityki społecznej są przede wszystkim: szybka 
reakcja podmiotów na ujawniające się problemy społeczne; trafne rozpozna
nie sytuacji poszczególnych środowisk; lepsze możliwości wykorzystania 
lokalnego potencjału społecznego, a także uwzględnienie lokalnej specyfiki 
przy formułowaniu diagnozy społecznej. Racjonalnej gospodarce środkami 
materialnymi i zasobami ludzkimi sprzyjać powinna również kontrola spo
łeczna. Kontrola ta, postrzegana jako ważny element systemu demokracji 
lokalnej, odgrywa istotną rolę w ustalaniu hierarchii lokalnych celów polityki 
społecznej i ich realizacji. Kryteria bliskiej obywatelom polityki spo
łecznej67: celowość, gospodarność (efektywne wykorzystanie środków), zgo
dność z przepisami prawa (krajowego i lokalnego) oraz skuteczność lokalnej 
administracji są wprawdzie trudno mierzalne, ale trafnie wskazują na potrze
bę racjonalizacji wydatków przy konieczności lepszego rozpoznania lokal
nych potrzeb.

Najważniejszymi podmiotami lokalnej polityki społecznej, zarówno 
w gminie, jak i w powiecie, są organy samorządu terytorialnego. Spełniają 
one funkcje stanowiące (rada powiatu lub rada gminy) lub wykonawcze 
(burmistrzowie, wójtowie, starostowie i prezydenci miast będących powia
tami grodzkimi). Wykonywanie niektórych zadań (tak dzieje się np. w przy
padku pomocy społecznej, realizującej swe funkcje w gminie za pośrednic
twem ośrodka pomocy społecznej, a w powiecie -  przez powiatowe centrum 
pomocy rodzinie) może być powierzone wyspecjalizowanym instytucjom 
samorządowym.

Tak traktują lokalną politykę społeczpą autorzy publikacji: Grundlagen lokaler So
zialpolitik. Sozioökologische Beiträge zur Entwicklung von Alternativen, J.W. Mundt 
Oed.), Beltz Verlag, Weinheim und Basel 1983, s. 23 i n. Inni badacze dopuszczają 
jeszcze w ramach lokalnej polityki społecznej działania przedstawicielstw administracji 
centralnej. Zob. Lokale Sozialpolitik, w: Lexikon des Sozial- und Gesundheitswesens, 

' ^auer (red.), Oldenbourg, München 1992; J. Barratt, J. Downs, Organising for Local
66 ^ ° vernment. A Local Political Responsibility, Longman, Harlow 1988.

• van Anken, Odkrywając ponownie siłę i znaczenie obywatela. Lokalna polityka 
po eczna: obywatel stoi ponownie w centrum zainteresowania, w: Praca ze społeczno- 

^ciami lokalnymi. Podstawowe materiały z Polski, Holandii i Wielkiej Brytanii,
67 p. °k’ P- Czekanowski (red.), Gdańsk, Leeuwarden 2001, s. 45.

Urgernahe Sozialpolitik..., poz. cyt., s. 28 i n.



Pomyślna realizacja zadań polityki społecznej wymaga od mieszkańców 
danego obszaru zaangażowania i aktywności społecznej. Właśnie na po
ziomie lokalnym jest miejsce dla działalności organizacji pozarządowych 
i wolontariatu68. Liczba takich organizacji działających na terenie miast jest 
na ogół znacznie wyższa niż na wsi, gdzie stosunkowo większą rolę odgrywa 
pomoc sąsiedzka. Organizacje pozarządowe funkcjonują nie tylko w obsza
rze pomocy społecznej, ale również w oświacie (np. prowadzenie szkół nie
publicznych), kulturze czy też sporcie i rekreacji (amatorskie stowarzyszenia 
sportowe i organizacje turystyczne). Szczególne znaczenie wśród organizacji 
pozarządowych mają grupy samopomocy, spełniające jednocześnie ważną 
rolę w aktywizacji środowiska lokalnego69.

Zamieszczony poniżej schemat systemu podmiotów (instytucji publicz
nych i organizacji pozarządowych) oddziałujących na kształtowanie celów 
polityki społecznej w gminie ma uzmysłowić różnorodność podmiotów 
działających w gminie. Warto zwrócić uwagę, że wśród nich znajdują się 
również zakłady pracy, będące samodzielnymi podmiotami polityki spo
łecznej, oddziałującymi jednocześnie na lokalne środowisko. Ważną rolę 
odgrywać powinny działające na terenie powiatu i gminy organizacje poza
rządowe, polityczne oraz wyznaniowe.

Określenie obszaru zadań lokalnej polityki społecznej nastręcza pewne 
trudności, gdyż nie wszystkie kompetencje lokalnych podmiotów zostały 
precyzyjnie zdefiniowane przez ustawodawcę. Jeżeli wyjść z założenia, że 
w zakresie zadań podmiotów lokalnych znajduje się to wszystko, co nie 
zostało zastrzeżone do wyłącznych kompetencji innych podmiotów, to 
można byłoby powiedzieć, że w praktyce cały zakres przedmiotowy cen
tralnej polityki społecznej powinien być uwzględniony w na jej szczeblu 
lokalnym. Pogląd ten jest tym bardziej uzasadniony, że -  jak zauważa 
T. Szumlicz -  każdy problem polityki społecznej ma swój wymiar lokalny, 
choć o zróżnicowanym zasięgu przestrzennym70.

68 Por. analizę form aktywności lokalnych społeczności w: A. Mabileau, Local Politics 
and Participation in Britain and France, Cambridge University Press, Cambridge 1989.

b) Zob. ciekawą interpretację roli grup samopomocy jako jednej z grup celowych, do 
której skierowana jest oferta lokalnej polityki społecznej w: Lokale Sozialpolitik und 
Selbsthilfe, T. Olk (red.), Luchterhand, Neuwied 1989.

70 T. Szumlicz, Lokalna polityka społeczna. Problemy podmiotowości społecznej i akty
wności ekonomicznej, w: Współczesne problemy rozwoju lokalnego w Polsce, 
A. Lisowski (red.), Monografie i Opracowania nr 418, SGH, Warszawa 1997, s. 25.

50



Otoczenie zewnętrzne Samorząd Instytucje i organizacje
terytorialny na terenie gminy

• Sejm i Senat RP • szkoły i placówki
• Rząd oświatowe
• Ministerstwo Pracy Rada Gminy • instytucje pomocy

i Polityki Zarząd Gminy społecznej (np.
Społecznej domy pomocy

• Ministerstwo społecznej, PCPR)
Edukacji • zakłady pracy
Narodowej i Sportu • kościoły i związki

• Ministerstwo wyznaniowe
Zdrowia • partie i ruchy

• urzędy centralne polityczne
• samorządy • organizacje

terytorialne pozarządowe
szczebla • kluby i domy
wojewódzkiego kultury
i powiatowego • wolontariusze

• administracja • grupy samopomocy
rządowa stopnia • Powiatowy Urząd
wojewódzkiego Pracy

Schemat 1 . System instytucji i organizacji w polityce społecznej gminy

Źródło: Opracowanie własne.

Tradycyjnie najważniejsze zadania gminy w sferze społecznej to zwal
czanie ubóstwa71 oraz ograniczanie społecznych skutków długookresowego 
bezrobocia. Zadania te spoczywają przede wszystkim na instytucji pomocy 
społecznej, której organizowanie w coraz większym stopniu przejmuje 
samorząd terytorialny. Takie rozwiązanie jest najczęściej stosowane w Euro
pie Zachodniej72. Obok zapewnienia świadczeń materialnych ważnym zada
niem pomocy społecznej jest podejmowanie działań służących zachowaniu 
samodzielności życiowej i ekonomicznej podopiecznych oraz zapobieganie 
marginalizacji społecznej środowisk korzystających z pomocy.

Już angielskie średniowieczne prawo ubogich nakładało na gminy obowiązek zape-
72 Wn>enia schronienia i utrzymania zubożałym mieszkańcom gminy.

Por. Polityka społeczna, służby socjalne i kształcenie pracowników socjalnych w Eu
ropie, M. Kolankiewicz, A. Zielińska (red.), Wyd. Akademickie Żak, Warszawa 1998.
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Biorąc pod uwagę ukształtowany historycznie zakres zadań lokalnej po
lityki społecznej i obowiązujące europejskie ustawodawstwo socjalne, można 
wyróżnić następujące powszechnie uznawane obszary lokalnej polityki spo
łecznej: polityka pomocy społecznej, polityka zdrowotna, polityka zatrudnie
nia, polityka kształcenia, polityka mieszkaniowa, polityka kulturalna, poli
tyka organizowania czasu wolnego i wypoczynku, polityka kształtowania 
i ochrony środowiska naturalnego, polityka zwalczania (ograniczania) zja
wisk patologii społecznej, polityka rodzinna, polityka wobec młodzieży oraz 
polityka wobec osób starych7'. Poniżej omówię ogólnie te z nich, które uzna
ję za najważniejsze z punktu widzenia kształtowania warunków życia 
mieszkańców danego obszaru. Celem tej prezentacji nie jest pełna charakte
rystyka realizowanych zadań, ale zwrócenie uwagi na możliwości wyko
rzystania synergicznych efektów, związanych z równoczesną realizacją przez 
gminę lub powiat zadań w obszarze np. pomocy społecznej, ochrony zdrowia 
czy polityki kształcenia i polityki wobec ludzi starych. Realizację zadań 
polityki wobec osób starych ułatwia bowiem możliwość wykorzystania 
instrumentów pomocy społecznej, polityki zdrowotnej, zatrudnienia czy 
kształcenia.

Wprowadzona ustawą o pomocy społecznej74 nowa organizacja systemu 
pomocy społecznej oraz nowy ustrój samorządu terytorialnego mogą być 
traktowane jako wyraz tendencji decentralizacyjnych w polskiej polityce 
społecznej73. W ich wyniku nastąpiło już częściowe przeniesienie ciężaru 
organizacji świadczeń środowiskowej pomocy społecznej z instytucji pań
stwowych na organy samorządu. Tendencja taka występuje w praktyce we 
wszystkich państwach zachodnioeuropejskich76. Odchodzenie od scentrali
zowanego systemu organizowania pomocy społecznej sprzyja tak potrzebnej 
indywidualizacji świadczeń, tj. indywidualnemu doborowi metod i form 
pomocy, stosownie do faktycznych potrzeb podopiecznego. Samorządy 
terytorialne są zobowiązane do zagwarantowania w swoich budżetach odpo
wiedniej ilości środków na realizację pomocy i zapewnienia wystarczająco 
kwalifikowanych kadr do realizacji jej zadań. Zadania spoczywające na

7‘’ Pomijam politykę kształtowania dochodów, wychodząc z założenia, że jest ona domeną 
centralnie sterowanej polityki społecznej, a ewentualne świadczenia finansowane z bud
żetu samorządu terytorialnego służą raczej kompensowaniu zwiększonych wydatków, 
a nie mają bezpośrednio na celu zwiększania dochodów ludności.

74 Ustawa z dn. 29.11.1990 r. o pomocy społecznej, Dz.U. nr 87, poz. 509 z późn. zm.
75 Por. m.in. A. Piekara, Samorząd terytorialny a lokalna polityka społeczna i rozwój 

lokalny, w: Terenowa polityka społeczna. Problemy rozwoju..., poz. cyt.
76 Por. m.in. D. Grunow, Bürgernahe Verwaltung. Theorie, Empirie, Praxis-modelle, 

Campus, Frankfurt/M. 1988; Grundlagen lokaler Sozialpolitik..., poz. cyt.
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gminach dzielą się na własne (realizowane z własnych środków finansowych 
gminy) i zlecone, na których wypełnienie środki zapewnia budżet centralny. 
W definiowaniu zakresu zadań własnych gminy podlegają pewnym ograni
czeniom: z niektórych zadań nie wolno im zrezygnować, gdyż potencjalnie 
mogłoby to pogorszyć sytuację wymagających pomocy mieszkańców. Są to 
zadania własne o charakterze obowiązkowym.

Po kolejnych nowelizacjach ustawy do obowiązkowych zadań własnych 
gminy z zakresu pomocy społecznej należą: udzielanie schronienia, posiłku, 
niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym, świadczenie usług opie
kuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania, pokrywanie 
wydatków na świadczenia zdrowotne, udzielanie zasiłku celowego na pokry
cie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego, praca socjalna, 
sprawienie pogrzebu, a także zapewnienie środków na wynagrodzenia dla 
pracowników i stworzenie warunków realizacji wymienionych wyżej zadań 
oraz zadań własnych nieobowiązkowych.

Z punktu widzenia możliwości formułowania celów polityki pomocy 
społecznej w skali lokalnej istotne znaczenie ma uregulowany ustawowo 
zakres zadań własnych gmin o charakterze fakultatywnym. To on zakreśla 
podmiotom polityki lokalnej obszar, w którym kształtowane mogą być lo
kalne preferencje i hierarchia celów. Zadania te obejmują: prowadzenie 
domów pomocy społecznej, ośrodków wsparcia o zasięgu lokalnym oraz 
kierowanie do nich osób wymagających opieki, przyznawanie i wypłacanie 
zasiłków celowych i specjalnych celowych, przyznawanie pomocy rzeczo
wej, przyznawanie pomocy w naturze na ekonomiczne usamodzielnienie, 
przyznawanie i wypłacanie zasiłków oraz pożyczek na ekonomiczne usamo
dzielnienie, pozostałe zadania z zakresu pomocy społecznej wynikające 
z rozeznanych potrzeb gminy.

Inne zadania są zlecone przez administrację rządową i mają charakter 
obligatoryjny. Praktycznie zadania zlecone dotyczą głównie świadczeń pie
niężnych, podczas gdy pozostałe formy świadczeń pomocy środowiskowej 
pozostają domeną gminy (gmina udziela również w ramach zadań własnych 
niektórych świadczeń pieniężnych, ale główny obszar jej zadań dotyczy 
szeroko pojmowanych świadczeń w formie usług r- pomocy rzeczowej). 
Gminie zagwarantowana została samodzielność w podejmowaniu decyzji 
0 przeznaczeniu środków na realizację zadań własnych w ramach pomocy 
społecznej. Rada gminy, uchwalając budżet, decyduje, jaką część wydatków 
Przeznaczy na zaspokojenie potrzeb osób spełniających warunki uprawnia
jące do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej. Samorząd terytorialny, 
tworząc materialne warunki dla instytucji pomocy społecznej i mając wpływ 
na powstawanie w gminie atmosfery sprzyjającej rozwojowi pomocy, 
aWansował do rangi podmiotu pomocy społecznej.



Ze względu na trudną sytuację materialną wielu rodzin, co wymusza 
koncentrację pomocy na świadczeniach materialnych, jest jeszcze zbyt 
wcześnie na dokonanie oceny, w jakim stopniu przybliżenie podmiotów 
pomocy społecznej do środowisk z niej korzystających przyczyniło się do 
lepszego i wcześniejszego rozpoznania niematerialnych potrzeb oraz do 
doboru bardziej skutecznych form działania. Można jednak oczekiwać, że 
zmniejszenie dystansu między instytucjami pomocy a środowiskiem, w któ
rym działają, podniesie skuteczność jej działania oraz ułatwi mobilizację 
społeczności lokalnej na rzecz pomocy rodzinom bardziej potrzebującym. 
Niedostatkiem pomocy jest jej wymuszona często przez zewnętrzne uwarun
kowania koncentracja na świadczeniach pieniężnych. Jak wynika z badań 
realizowanych w Instytucie Gospodarstwa Społecznego SGH, przytłaczająca 
większość świadczeniobiorców uzyskuje jedynie pomoc finansową77. Ten
dencja ta nie zmieniła się w całym okresie prowadzenia badania. Badanie 
wykazuje również, że nadal niezadowalająca jest aktywność innych instytucji 
i organizacji we współdziałaniu z ośrodkami pomocy społecznej przy 
realizacji zadań pomocy społecznej.

Istotnym mankamentem pomocy społecznej, a zarazem słabością lokal
nej polityki społecznej jest bardzo ograniczony zasięg świadczeń środo
wiskowych realizowanych w formie usług. Liczba osób objętych pomocą 
w formie usług systematycznie maleje. W 1991 r. w całym kraju przekro-

7 0

czyła ona 143 tys., natomiast w 2000 r. wynosiła już tylko 86 tys. Oznacza 
to zmniejszanie udziału korzystających z usług w ogólnej liczbie osób obję
tych świadczeniami z 6,2% do 4,0%. Jest to bardzo niekorzystna tendencja, 
zupełnie nie odpowiadająca filozofii nowoczesnej pomocy społecznej. 
Świadczenia w formie usług mają spełniać ważną funkcję integracyjną. Ich 
brak i ograniczenie pomocy do świadczeń materialnych grozi zepchnięciem 
środowisk korzystających z pomocy na margines życia społecznego.

Zadania stawiane przed podmiotami pomocy społecznej wykraczają 
znacznie poza samo udzielanie świadczeń i obejmują m.in. szacowanie 
rozmiarów potrzeb i ustalanie zasad kolejności ich zaspokajania, organizo
wanie i koordynowanie działań organizacji i osób fizycznych w celu udzie

77 P. Błędowski, Zjawisko ubóstwa w rodzinach bezrobotnych i świadczeniobiorców 
pomocy społecznej -  ogólna charakterystyka, w: Kwestie bezrobocia i ubóstwa 
w świetle badań w wybranych środowiskach lokalnych 1992-1997. Zadania dla polityki 
społecznej, A. Kurzynowski (red.), SGH, Warszawa 1998, s. 75 i n.

7S Wielkości te podaję na podstawie sprawozdań rocznych z udzielonych świadczeń 
pomocy społecznej -  pieniężnych, w naturze i usługach za lata 1991 i 2000, maszy
nopis, MPiPS, Warszawa 1992 i 2001.
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lania pomocy społecznej, pozyskiwanie środków z funduszów gminy oraz 
spoza budżetu terenowego (np. środki pochodzące z fundacji czy darowizn), 
koordynowanie działań instytucji zajmujących się udzielaniem świadczeń, 
a w przyszłości także organizację rynku usług socjalnych odpłatnie świad
czonych na terenie gminy przez podmioty gospodarcze, dokonujące nastę
pnie rozliczeń ze zleceniodawcą, tj. ośrodkiem pomocy społecznej. Oznacza 
to, że gmina w coraz większym stopniu będzie prowadzić własną politykę 
pomocy społecznej, podejmując np. decyzje o zwiększeniu środków na 
niektóre rodzaje świadczeń fakultatywnych, zmianie struktury udzielanych 
świadczeń, zatrudnieniu odpowiednich specjalistów, uruchomieniu ośrodka 
terapii, tworzeniu ośrodków wsparcia czy wybudowaniu bądź przejęciu 
domu pomocy społecznej.

Gminy jako lokalne podmioty polityki pomocy społecznej powinny 
stwarzać warunki do powstawania i rozwoju organizacji pozarządowych, 
a wśród nich grup samopomocy, zapewniając im sprzyjającą atmosferę 
społeczną, umożliwiając korzystanie z fachowych konsultacji oraz ułatwiając 
zaspokojenie potrzeb lokalowych. Samorząd terytorialny, przestrzegając 
autonomii organizacji pozarządowych, nie powinien nakładać na wspierane 
przez siebie organizacje i grupy zbyt wielu obowiązków związanych z konie
cznością prowadzenia nadmiernie rozbudowanej sprawozdawczości, by uni
knąć zbiurokratyzowania grup samopomocy. Innym zadaniem administracji 
komunalnej jest koordynacja działań swoich i organizacji trzeciego sektora, 
by zapobiec rozproszeniu energii społecznej i środków materialnych. Należ> 
wyraźnie podkreślić, że wypełnianie przez ośrodki pomocy społecznej fun
kcji koordynatora wobec innych podmiotów nie może być traktowane 
równoznacznie z przyznaniem im prawa do sprawowania nadzoru nac 
działalnością organizacji pozarządowych. Zadaniem ośrodków powinno stać 
się udzielanie merytorycznej i organizacyjnej pomocy tym organizacjon 
w przypadkach, gdy nie mogą one własnymi siłami rozwiązać pojawiającycł 
się problemów.

Lokalna polityka zdrowotna obejmuje działania w zakresie profilakty 
ki, leczenia i rehabilitacji; podmioty lokalne mają tu zapewnione pod wzglę 
dem organizacyjno-prawnym, finansowym i programowym pole do działai 
własnych w ramach centralnie prowadzonej polityki79. Wprawdzie roi; 
gminy jako podmiotu polityki zdrowotnej została poważnie ograniczona n; 
skutek rozwoju systemu ubezpieczenia zdrowotnego, ale ważnymi zadaniam 
pozostają nadal: planowanie potrzeb mieszkańców w zakresie ochrony zdro

Kotnmunale Gesundheitspolitik, w: Lexikon..., poz. cyt.
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wia80, kontrola sanitarna, prewencja i profilaktyka zdrowotna, wspieranie 
inicjatyw samopomocowych81 oraz organizacja poradnictwa dla rodzin z oso
bami chorymi, zwłaszcza przewlekle.

Polityka zatrudnienia należy niewątpliwie do tych, których powiązanie 
ze szczeblem krajowym jest niezwykle silne. Lokalne inicjatywy mogą co 
najwyżej w ograniczonym stopniu korygować lub łagodzić sytuację na krajo
wym rynku pracy, ale nie są w stanie dokonać radykalnej zmiany. Sytuacja 
na lokalnym rynku pracy uwarunkowana jest przede wszystkim ogólną kon
dycją gospodarki, a dopiero później sytuacją na terenie lokalnym82 (podaż 
siły roboczej, przygotowanie zawodowe kadr, poziom wykształcenia, stru
ktura ludności według wieku itp.). Przegląd lokalnych programów w zakresie 
polityki zatrudnienia wskazuje, że samorządy w większości krajów przywią
zują znacznie większą wagę do problemu zatrudnienia osób młodych, traktu
jąc zatrudnienie osób w wieku przedemerytalnym jako problem marginalny, 
którego rozwiązaniem są świadczenia społeczne (w tym wcześniejsze emery
tury) finansowane z innych źródeł niż budżet lokalny83. Na tym tle warto 
zwrócić uwagę na podejmowane na szerszą skalę na Zachodzie samorządowe 
inicjatywy tworzenia miejsc pracy w instytucjach samorządowych. Umowy 
zatrudnienia ograniczane są z reguły do okresu jednego roku, co gwarantuje 
możliwość objęcia tym programem większej liczby bezrobotnych, a im 
samym -  w razie nieznalezienia stałego zatrudnienia -  stwarza możliwość 
ponownego otrzymywania świadczenia ze społecznego ubezpieczenia na 
wypadek bezrobocia. „Drugi rynek pracy”84 powinien być postrzegany jako 
duża szansa realizacji lokalnych zadań w dziedzinie usług domowych i pielę
gnacji starszych osób. Wydaje się, że polityka zatrudnienia należy do tych, 
dla których właściwą skalą lokalną jest skala powiatu, dysponującego 
większymi możliwościami oddziaływania na rynek pracy.

80 Zagadnienie to jest obszernie omówione w: Healthy public policy at the local level,
A. Evers (red.), Campus, Frankfurt/M. 1990.

81 Temu zagadnieniu poświęcona jest obszerna publikacja: Laienpotential, Patien
tenaktivierung und Gesundheitsselbsthilfe, Ch. v. Faber, B. Badura (red.), Oldenbourg, 
München, Wien 1983.

82 Unemployment and Local Labour Markets, P. Robinson (red.), Avebury, Aldershot 
1991, s. 34 i n. Podobną opinię formułują autorzy artykułów zamieszczonych w: Lokale 
Arbeitsmarktpolitik, P. Hurler (red.), Duncker & Humblot, Berlin 1987.

83 Przykładem badań dotyczących roli gminy w polityce zatrudnienia młodzieży jest 
książka: J. Krüger, M. Pojana, R. Richter, Lokale Handlungsebene und Jugendarbeits
losigkeit, Oldenbourg, München 1990, szczególnie s. 74-101.

84 Możliwości wykorzystania drugiego rynku pracy dla realizacji celów socjalnych na 
terenie gminy zostały szeroko omówione m.in. w publikacji Die Zweite Stadt. Neue 
Formen lokaler Arbeits- und Sozialpolitik, B. Blanke, A. Evers, H. Wollman (red.), 
„Leviathan” 1986 Nr. 7 (zeszyt specjalny).
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Polityka kształcenia staje się od niedawna obszarem działania lokalnej 
polityki społecznej. Dotyczy to przede wszystkim systemu oświaty, w odnie
sieniu do którego ustawodawca odgórnie określił kompetencje gminnych 
i powiatowych podmiotów83. Szczególnie ważnym zadaniem polityki kształ
cenia w skali lokalnej jest wyrównywanie szans dostępu do różnych szczebli 
oświaty dla dzieci i młodzieży z różnych środowisk. Utrudniony i nierówno
mierny dostęp jest obecnie uznawany za jedną z ważniejszych barier 
edukacyjnych 6. Wydaje się, że gmina powinna w większym stopniu włączać 
instytucje oświatowe w realizację celów polityki wobec ludzi starych. 
Powszechnie formułowany wniosek o związku między jakością warunków 
bytu ludzi starych a ich poziomem wykształcenia powinien służyć jako 
przesłanka podejmowania inicjatyw oświatowych, szczególnie w zakresie 
profilaktyki i promocji zdrowia ludzi starszych.

Polityka wobec młodzieży i polityka rodzinna w gminie mają zbliżony 
zakres zadań, choć różnych adresatów. W Polsce świadczenia dla dzieci 
i młodzieży realizowane są w znacznej mierze za pośrednictwem systemu 
pomocy społecznej, natomiast świadczenia dla rodziny mieszczą się na ogół 
w ramach konkretnych polityk branżowych. W krajach zachodnioeuropej
skich obie grupy mieszkańców stają się bezpośrednim adresatem wielu 
lokalnych projektów. W Niemczech zakres działania obejmuje na przykład: 
formułowanie diagnozy dotyczącej sytuacji rodzin mieszkających na terenie 
gminy; podejmowanie i stymulowanie inicjatyw w zakresie organizacji czasu 
wolnego, tworzenia infrastruktury dla usług adresowanych do rodziny i mło
dzieży; prowadzenie poradnictwa dla rodziny i podejmowanie inicjatyw 
oświatowych; pomoc materialną dla rodzin wielodzietnych i z osobami nie
pełnosprawnymi w celu wyrównania zwiększonych wydatków87. Zadania 
polityki wobec dzieci dotyczą przede wszystkim zapobiegania zjawiskom 
patologii społecznej w tej grupie mieszkańców i ich środowiskach rodzin
nych oraz zapewnienia szans pomyślnego startu zawodowego88. Polityka 
wobec rodziny powinna uwzględnić przede wszystkim strukturę rodzin i uja
wniające się w nich dysfunkcje. Zadaniem lokalnych podmiotów jest stwo
rzenie takiej infrastruktury, która umożliwi kompensację tych funkcji rodzi

Charakterystyką szczegółowych rozwiązań w zakresie szkolnictwa podstawowego
i przedszkoli zob. Gminy prowadzą szkoły podstawowe. Z doświadczeń polskich samo-

86 rządów, A. Jeżowski (red.), AVIS, Bolków b.d.
J- Auleytner pisze o barierze terytorialnej. Zob. Edukacja i kreowanie kapitału 

g7 ludzkiego, w: Polityka społeczna, A. Kurzynowski (red.), SGH, Warszawa 2001, s. 79.
Familien- und Jugendpolitik in den Gemeinden, Schwartz Verlag, Göttingen 1982;

88 a Jugendhilfe i Jugendpolitik w: Lexikon..., poz. cyt.
2ob. F. Braun, Lokale Politik gegen Jugendarbeitslosigkeit, DJI Verlag, München 1996.
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ny, których nie może ona wypełniać, zwłaszcza w stosunku do najmłodszych 
i najstarszych osób89. Podmiotowy charakter polityki rodzinnej jako polityki 
szczegółowej implikuje konieczność uwzględniania w jej ramach, podobnie 
jak w przypadku polityki wobec ludzi starych, rozmaitych obszarów życia 
lokalnej społeczności, objętych zainteresowaniem polityk branżowych90. 
Lokalne podmioty polityki rodzinnej mogą zatem pełnić funkcje koordy
nacyjne wobec pozostałych polityk szczegółowych.

W innych politykach szczegółowych, jak mieszkaniowa, kulturalna, 
organizowania czasu wolnego i wypoczynku, kształtowania i ochrony 
środowiska naturalnego oraz przeciwdziałania patologii społecznej granica 
między kompetencjami podmiotów krajowych a lokalnych nie jest zazwyczaj 
dość wyraźnie zaznaczona. W rezultacie daje się zaobserwować tendencję do 
samoograniczania się samorządu terytorialnego w realizacji zadań w ramach 
wymienionych polityk91 i oddawania inicjatywy w ręce centralnych podmio
tów oraz organizacji pozarządowych. Niestety, nie wspierane przez samorząd 
organizacje trzeciego sektora nie są w stanie osiągnąć takich efektów, które 
lokalna społeczność mogłaby uznać za satysfakcjonujące.

Przeniesienie większości zadań w zakresie zwalczania ubóstwa na po
ziom lokalny spotyka się niekiedy z zarzutem, iż państwo w ten sposób chce 
zdjąć z siebie odpowiedzialność za losy ubożejącej części społeczeństwa 
(„komunalizacji ubóstwa”), szczególnie w sytuacji, gdy ubóstwo to jest 
następstwem długotrwałego bezrobocia, którego zwalczanie wykracza poza 
możliwości lokalnych władz i podmiotów gospodarczych. Taka sytuacja 
grozi utrwaleniem się w społeczeństwie przeświadczenia, że polityka zwal
czania ubóstwa jest przede wszystkim obowiązkiem organów samorządu 
terytorialnego, podczas gdy w rzeczywistości jej prowadzenie jest również 
zadaniem państwa92. Przykład ten ilustruje potrzebę zachowania większej 
przejrzystości w relacjach między centralnymi a lokalnymi podmiotami poli
tyki społecznej. Gminy i powiaty realizują w pierwszej kolejności zadania

89 Ausgangspunkte und Handlungsrahmen für eine örtliche und regionale Familienpolitik, 
BMfFuS, Kohlhammer Verlag, Stuttgart 1992, s. 59 i n.

90 Można do nich zaliczyć np. politykę mieszkaniową i lokalizacji stref mieszkaniowych 
w gminie, kształtowania warunków pracy, ochrony zdrowia i organizacji czasu 
wolnego. Zob. szczegółowy opis wraz z przykładami konkretnych projektów: 
Handbuch zur örtlichen und regionalen Familienpolitik, BMfFuS, Kohlhammer Verlag, 
Stuttgart 1992.

91 W najmniejszym stopniu dotyczy to zapewne polityki mieszkaniowej, zwłaszcza na 
terenach miejskich, gdzie liczba mieszkań komunalnych może być stosunkowo wysoka.

92 Zob. P. Błędowski, Reforma systemu pomocy społecznej -  zadania i możliwości komu
nalnej polityki socjalnej, w: Polityka społeczna w Polsce w okresie transformacji, 
U. Grzelońska (red.), SGH, Warszawa 1994.



z le c o n e  przez administrację rządową. Przewaga rozwiązania polegającego na 
zleceniu realizacji tych zadań instytucjom samorządowym, a nie terenowej 
administracji socjalnej powołanej przez rząd, polega na możliwości dostoso
wania praktykowanych form działania i świadczeń do uwarunkowanych 
lokalnie i lokalnie zdiagnozowanych potrzeb. Rozwiązania ustalone cen
tralnie nie uwzględniają specyficznych dla danego terenu sytuacji. Zakres 
kształtowania własnej polityki i ustalania hierarchii zadań pozostawiony 
organom władzy samorządowej jest z reguły ograniczony przez ustawo
dawcę zasadami finansowania lokalnej polityki lub zasadami transferu środ
ków dla uniknięcia nadmiernych różnic między regionami kraju.

Podsumowanie

Jakkolwiek termin „społeczność lokalna” jest terminem wieloznacznym, 
można wskazać na kilka cech, wyróżniających tę społeczność. Dla polityki 
społecznej najważniejszą cechą jest to, że społeczność lokalną charakteryzują 
związki z terytorium, na którym żyje i została ukształtowana93. Związki te 
polegają nie tylko na tym, że na konkretnym obszarze następuje realizacja 
podstawowych funkcji związanych z rozwojem społeczności i pełnione są 
najważniejsze role społeczne, ale również na tym, że odczuwane są tam 
i artykułowane potrzeby związane z prawidłowym funkcjonowaniem jedno
stek, rodzin i grup. Teren zajmowany przez społeczność jest zarazem miej
scem, gdzie najczęściej następuje zaspokojenie rozpoznanych potrzeb.

Sam proces ich zaspokajania jest realizowany przy współudziale insty
tucji polityki społecznej, dla której społeczność lokalna staje się drugim -  
obok społeczeństwa jako całości -  punktem odniesienia podczas przy formu
łowaniu swoich celów i metod działania. Społeczności lokalne dostosowują 
ogólne cele polityki społecznej do lokalnej specyfiki, wynikającej z ich 
struktury społeczno-demograficznej, sytuacji życiowej, stanu zdrowia i re
spektowanego w społeczności systemu norm i wartości. W dalszej części 
pracy elementy te traktuję jako przesłanki polityki społecznej wobec jednej 
z kategorii ludności, jaką są osoby starsze.

Społeczność lokalna pełni rolę podmiotu polityki społecznej na zajmo
wanym przez siebie terenie. Jeżeli mówi się, że społeczność lokalną 
wyróżnia między innymi poczucie wspólnego interesu związanego z zaspo
kojeniem określonych potrzeb, to z pewnością dotyczy to również potrzeb 
związanych z organizacją warunków życia. Polityka społeczna na terenie 
lokalnym może być traktowana jako jedna z ważniejszych płaszczyzn, na 
których demonstruje się poczucie wspólnoty.

K.Z. Sowa, Wstęp do socjologicznej teorii zrzeszeń, PWN, Warszawa 1988, s. 23.
93
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Społeczność ta, ustanawiając suwerennie cele polityki społecznej, 
kieruje się jednak również względami ogólnospołecznymi. Polityka w skali 
krajowej, dążąc do wyrównania dysproporcji międzyregionalnych, powinna 
zagwarantować strukturom lokalnym podmiotowe prawo nie tylko do defi
niowania lokalnych, ale również modyfikowania ustalonych centralnie 
celów. Samorząd terytorialny, instytucjonalna forma reprezentacji lokalnej 
społeczności, jest podmiotem zarówno ustalającym cele lokalnej polityki 
społecznej, jak i organizującym ich realizację. Dążąc do osiągnięcia 
przyjętych celów, samorząd kieruje się zasadą lokalności.

Druga z ważnych kategorii -  lokalność może być traktowana jako 
kompleks tych wartości społecznych i norm, które przyjmują proces decen
tralizacji i budowę samorządności terytorialnej za podstawowe warunki 
demokracji i podmiotowości lokalnej społeczności. W tym sensie lokalność 
wyznacza ramy polityki społecznej, określa jej granice, zarówno pojmowane 
w sensie przestrzennym (lokalna polityka jako polityka realizowana na 
ograniczonym obszarze), jak i organizacyjnym (skala przyzwolenia na 
realizację pewnych celów, dopuszczane rozmiary wydatków z budżetu 
samorządowego, pozycja w hierarchii lokalnych celów). Polityka społeczna 
wobec ludzi starych realizowana w skali lokalnej musi uwzględniać te 
ograniczenia, biorąc równocześnie pod uwagę społeczne oczekiwania zwią
zane z sytuacją życiową starszych ludzi w konkretnych społecznościach. 
Ograniczenia te znajdują odbicie w warunkach optymalizujących model 
polityki wobec ludzi starych i jej idealnych typach.



Rozdział 2

LUDZIE STARZY I STAROŚĆ  
W PERSPEK TYW IE POLITYKI SPO ŁECZNEJ

Tak jak starość ma swój wymiar społeczny i nie powinna być trakto
wana wyłącznie jako zjawisko biologiczne1, tak i zbiorowość ludzi starych 
charakteryzuje się nie tylko określonymi cechami biologicznymi i fizjolo
gicznymi, ale wyróżnia się na tle całego społeczeństwa konkretnymi cechami 
społecznymi. Ustalenie cech definiujących ludzi starych jako kategorię poli
tyki społecznej jest zagadnieniem pojawiającym się często w literaturze2. 
Wydaje się, że najważniejszą rolę odgrywają tu: status społeczny ludzi 
starych, niezarobkowe (łącznie z emeryturą lub rentą) źródło utrzymania oraz 
zmiana, a w niektórych przypadkach -  utrata ról społecznych.

Rozpatrywaniu problemów związanych ze starzeniem się ludności w na
turalny sposób towarzyszy zazwyczaj analiza starości pojmowanej jako faza 
życia i samego procesu starzenia się. Równoczesne spojrzenie na starość 
i zbiorowość ludzi starych stwarza możliwość bardziej wszechstronnej oceny 
problemów, jakie stają przed polityką społeczną w czasach coraz bardziej 
zaawansowanego demograficznego starzenia się społeczeństw3.

Starość jest przedmiotem badania ze strony wielu dyscyplin naukowych, 
wśród których przede wszystkim należy wymienić biologię, medycynę, psy
chologię oraz socjologię. Z racji tak wielu podejść, akcentujących odmienne 
jej aspekty, nie sposób sformułować definicji starości satysfakcjonującej 
wszystkich badaczy. Podobnie wiele uwagi przyciąga proces starzenia się, 
również rozpatrywany w odmienny sposób przez przedstawicieli nauk przy
rodniczych i społecznych. O ile ci pierwsi w dużej mierze skupiają się na 
przyczynach starzenia się, to środowisko nauk społecznych poszukuje 
głównie wiedzy o społecznych cechach i następstwach tego procesu.

L. Rosenmayr, H. Rosenmayr, Der alte Mensch in der Gesellschaft, Verlag Rowohlt,
2 Reinbek 1978, s. 21.

Problem ten jest przedmiotem wszechstronnych dyskusji, w których biorą udział również 
socjolodzy, ekonomiści, pedagodzy i psycholodzy społeczni oraz -  co oczywiste

3 ~ gerontolodzy.
Zob. B. Szatur-Jaworska, Ludzie starzy i starość w polityce społecznej, ASPRA-JR,
Warszawa 2000.
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Najogólniej definicje starości i procesu starzenia się można podzielić na 
dwie grupy: posługujące się kryterium biologicznym -  stosowane przede 
wszystkim w naukach przyrodniczych oraz wykorzystujące kryteria demo- 
graficzno-społeczne, używane głównie w naukach społecznych. Wprawdzie 
poszczególne definicje starzenia się i starości w obszarze nauk społecznych 
różnią się znacznie między sobą stopniem szczegółowości, ale ich cechą 
wspólną jest akcentowanie malejących w starości szans na społeczne dosto
sowanie się do zmieniających się warunków życia. D.B. Bromley definiuje 
starzenie się jako zespół „zmian zachodzących w: a) strukturze i funkcjo
nowaniu organizmu, b) przystosowaniu się jednostki. Większość tych zmian 
rozpoczyna się wówczas, gdy człowiek osiąga biologiczną dojrzałość między 
15. a 25. rokiem życia”4. Malejące możliwości dostosowawcze starzejącego 
się człowieka są jedną z najważniejszych cech społecznych starości. Trzeba 
jednak pamiętać, że trudności z dostosowaniem się do zmieniających się 
wymogów i oczekiwań mogą być spotęgowane czynnikami zewnętrznymi, 
jak na przykład tempem zachodzących w społeczeństwie i gospodarce 
przemian, upowszechnieniem nowych, wcześniej nie stosowanych w gospo
darstwie domowym czy komunikacji technik i technologii oraz zmian 
w obyczajowości.

Według J. Piotrowskiego „starzenie jest właściwe ontogenezie człowie
ka; jest procesem zmian zachodzących w ustroju w ciągu całego jego życia, 
a przejawiającym się, wraz z upływem późniejszych lat, osłabieniem funkcji 
poszczególnych organów, które prowadzi ostatecznie do śmierci”5. Definicja 
ta, choć trafnie oddaje istotę procesu starzenia się, nie uwzględnia aspektów 
społecznych, a zwłaszcza zmian w pozycji społecznej ludzi w miarę postępu 
definiowanego procesu.

H. i L. Rosenmayr definiują starzenie się jako proces uformowany przez 
społeczeństwo i w obrębie określonych struktur społecznych6, na przykład 
w zależności od poziomu dochodów czy wykształcenia, miejsca zamieszka
nia lub typu rodziny. Starzenie się jest zatem rozpatrywane jako proces 
społeczny, u którego podstaw leżąjednak zmiany biologiczne i fizjologiczne 
w organizmie człowieka. O starości decyduje „nie biologiczny fakt, lecz 
społeczeństwo ustanawia normy w ramach relatywnie daleko rozciągniętych 
granic biologicznych uwarunkowań”7. Na ten społeczny kontekst zwracał już

4 D.B. Bromley, Psychologia starzenia się, PWN, Warszawa 1969, s. 36.
5 J. Piotrowski, Gerontología i geriatria, w: Encyklopedia seniora, WP, Warszawa 

1986, s. 15.
6 H. Rosenmayr, L. Rosenmayr, Gesellschaft, Familie, Altemprozeß, w: Das Alter, 

H. Reimann, H. Reimann (red.), Goldmann Verlag, München 1974, s. 36.
7 H. Rosenmayr, L. Rosenmayr, Der alte Mensch..., poz. cyt., s. 22.
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wcześniej uwagę H. Thomae, podkreślając, iż „starzenie się jest dzisiaj 
pierwotnie losem społecznym, a dopiero wtórnie zmianą funkcjonalną lub 
organiczną”8.

Także sama starość doczekała się wielu definicji formułowanych 
z perspektywy nauk społecznych. Według J. Staręgi-Piasek, „starość to taki 
etap w życiu człowieka, w którym procesy psychiczne, objawiające się rezy
gnacją i poczuciem braku szans, oraz społeczne, polegające na odrzuceniu 
zgodnie z istniejącym rytuałem kulturowym, oddziałują synergicznie z pro
cesami biologicznymi, prowadząc do naruszenia homeostazy, a tym samym 
do ograniczenia możliwości przeciwdziałania tym procesom, bez możliwości 
substytucji i bez obiektywnych szans na powrót do stanu poprzedniego”9. 
Ta definicja podkreśla wyraźnie jednokierunkowość zachodzących zmian, 
a jednocześnie wskazuje potrzebę uwzględnienia elementu kulturowego 
i stosunku społeczeństwa do ludzi starych w analizie zjawiska starości.

Skoro starzenie się jednostki jest procesem mającym wymiar społeczny, 
to taki wymiar musi również posiadać sama starość. A. Comfort zwraca uwa
gę, że starość, „oceniana według ról społecznych, narzucana jest przez zwy
czaj, nie przez biologię” 10. Społeczeństwo, definiując role społeczne, jakie 
mogą odgrywać ludzie starzy, uznaje, że możliwości dostosowania się star
szej osoby do dalszego pełnienia przez nią ról lub do objęcia nowych stają 
się z wiekiem coraz mniejsze. Dopasowując do tego oczekiwania wobec star
szego pokolenia11, czyni zeń, w miejsce dawców i producentów, w coraz 
większym stopniu biorców, pasywnie korzystających z aktywności ekono
micznej i społecznej młodszych.

Poszukując czynników wywierających wpływ na warunki życia w staro
ści, socjologowie zwrócili uwagę na wykonywany wcześniej zawód, poziom 
wykształcenia, kwalifikacje zawodowe, dochód, jakim się rozporządza,

8
H. Thomae, Interdisziplinäre Gemeinschaftsarbeit in der Gerontologie, „Zeitschrift für

9 Gerontologie” 1968, Nr. 1, s. 273-274.
J. Staręga-Piasek, Psychospołeczne mechanizmy starzenia się, w: Postępy gerontologii, 
B. Synak, T. Wróblewski (red.), PZWL, Warszawa 1988, s. 46. Podobnie o starości psy
chospołecznej: J. Staręga-Piasek, A. Lisowski, Starość psychospołeczna, w: J. Staręga- 
-Piasek, A. Lisowski, J. Suchecka, Starość psychospołeczna i potrzeby opieki medy

c z n e j ludzi starych, Monografie i Opracowania nr 189, SGPiS, Warszawa 1985, s. 43.
(| A. Comfort, Dlaczego się starzejemy, PWN, Warszawa 1968, s. 133.

Na temat znaczeń terminu „pokolenie” zob. M. Ossowska, Koncepcja pokolenia, 
W; O człowieku, moralności i nauce, PWN, Warszawa 1983, s. 500 i n. Podobnie 
H. Worach-Kardas: „Pokolenie stanowi zbiorowość osób żyjących w określonym miej
scu i czasie, które wykazują tendencję do posiadania zbliżonego systemu wartości, wy
kreowanego w wyniku przeżycia podobnego ciągu wydarzeń historycznych.” H. Wo
rach-Kardas, Fazy życia zawodowego i rodzinnego, IWZZ, Warszawa 1988, s. 43.
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posiadany majątek oraz prestiż społeczny12. Wyniki przeprowadzonych ba
dań wskazują, że sytuacja poszczególnych osób w starszym wieku uzależnio
na jest od warunków życia i pracy we wcześniejszych okresach. W tym 
kontekście starość jest do pewnego stopnia kontynuacją sytuacji życiowej 
z poprzednich faz życia. Oznacza to, że oprócz związanego z wiekiem 
podziału starości na etapy, występuje jeszcze inne zróżnicowanie, a miano
wicie wewnątrz poszczególnych grup wiekowych, związane z zajmowaną 
wcześniej pozycją społeczną. Zróżnicowanie to jest konsekwencją nierówno
ści społecznych występujących we wcześniejszych okresach13.

Na potrzeby niniejszej pracy definiuję starość jako fazę w życiu 
człowieka, w której niekorzystnym zmianom związanym z osłabieniem 
biologicznym organizmu i obniżeniem sprawności psychofizycznej towa
rzyszą zmiany w pozycji społecznej, statusie materialnym, aktywności 
zawodowej i sytuacji rodzinnej. Następstwem tych procesów jest stopniowa 
alienacja człowieka w jego dotychczasowym środowisku.

2.1. Starość jako kwestia społeczna

W literaturze stosunkowo często wspomina się o kwestii społecznej lu
dzi starych. Starość związana jest z różnego rodzaju krytycznymi sytuacjami, 
wobec których podmioty polityki społecznej powinny podjąć odpowiednie 
działania. Przez kwestie społeczne rozumie się najbardziej dotkliwe pro
blemy społeczne, które generują sytuacje krytyczne14 w życiu jednostek, ale 
zarazem mogą stanowić zakłócenia w rozwoju całych zbiorowości. Problemy 
te poważnie zakłócają funkcjonowanie społeczeństwa. Podobnie istotę kwe
stii społecznej ujmuje B. Szatur-Jaworska, która kwestię społeczną określa 
jako sytuację charakteryzującą się niezaspokojeniem ważnych potrzeb 
znaczących liczebnie kategorii społecznych, powodującym ich upośledzenie

121. Woll-Schumacher, Soziale Schichtung im Alter, w: Soziale Schichtung und Lebens
chancen in der Bundesrepublik Deutschland, R. Geißler (red.), Enke Verlag, Stuttgart 
1987, s. 186 i n.

l j Por. G. Naegele, Soziale Ungleichheit im Alter. Sozialpolitische und sozialgeron- 
tologische Aspekte der Einkommenserziehung und -Verwendung älterer Menschen, 
Hanstein Verlag, Köln 1978.

14 Krytyczne sytuacje życiowe to sytuacje, w których jednocześnie pojawiają się takie
okoliczności, jak zagrożenie dla zdrowia, bytu i godności osobistej; nieskuteczność
mechanizmów adaptacyjnych powodująca destabilizację i radykalne zmiany („załama
nie się”) drogi życiowej; konieczność podejmowania decyzji o dużym stopniu ryzyka;
niedostrzeganie możliwości samodzielnego znalezienia szans poprawy. Zob. Kwestie 
społeczne i krytyczne sytuacje życiowe u progu lat dziewięćdziesiątych, J. Danecki, 
B. Rysz-Kowalczyk (red.), UW, Warszawa 1994, s. 5.

64



vv stosunku do innych grup. Taka deprywacja ma charakter kumulatywny 
i prowadzi do zakłóceń w funkcjonowaniu społeczeństwa15. J. Danecki obra
zowo określa kwestie społeczne jako „blokady w możności zaspokajania 
podstawowych potrzeb życiowych” 16.

Nieco inaczej definiuje kwestię społeczną J. Auleytner, określając ją  
jako „wyraz asymetrycznych przekształceń w rozwoju gospodarczym, które 
rodzą zagrożenia społeczne”1 . Dotyczy to tylko tych asymetrii, które mają 
charakter trwały i których negatywne konsekwencje dotykają duże grupy 
ludności i pociągają za sobą potrzebę interwencji podmiotów polityki 
społecznej. Punktem wyjścia do takiej definicji jest dokonana przez nie
mieckich socjologów i politologów analiza przyczyn pojawiania się kwestii 
socjalnej, a zwłaszcza „nowej kwestii socjalnej” 18. Jedną z przykładowych 
asymetrii, powodujących powstanie kwestii społecznej jest dysproporcja 
między dochodami osób czynnych zawodowo i osób, które zakończyły już 
okres aktywności zawodowej. Wzrastająca zależność materialna, potęgowana 
zmniejszającą się z wiekiem sprawnością fizyczną organizmu, powoduje 
postępujące uzależnienie starszego człowieka od jego otoczenia i powstawa
nie rozmaitych krytycznych sytuacji życiowych.

Kryteria wyróżniające kwestie społeczne wśród innych barier rozwoju, 
to ich źródła, wysoki stopień dotkliwości oraz istnienie przekonania o możli
wościach eliminacji tych przeszkód19. Genezę kwestii społecznych należy 
upatrywać przede wszystkim w układzie stosunków społecznych, relacjach 
między poszczególnymi grupami ludności oraz w istniejących zasadach 
podziału wytwarzanych dóbr. Przyczyną powstawania kwestii społecznych 
jest zatem niedostosowanie struktur życia publicznego do podstawowych 
potrzeb20. Dotkliwość kwestii społecznych wyraża się w ich skali, zagraża
jącej stabilności struktur społecznych. Trzecim kryterium jest przeświadcze
nie, że przyczyny istniejących kwestii tkwią w samym społeczeństwie, nie są 
od niego niezależne i w związku z tym możliwe jest działanie na rzecz 
zmian, które je zlikwidują.

B. Szatur-Jaworska, Społeczna kwestia ludzi starszych, w: Społeczne kwestie starości, 
B. Rysz-Kowalczyk (red.), UW, Warszawa 1991, s. 9.
Kwestie społeczne w doświadczeniu lokalnym, J. Danecki (red.), UW, Wyd. Elipsa, 

( Warszawa 1997, s. 7.
|g J. Auleytner, Polityka społeczna. Teoria i praktyka, WSP TWP, Warszawa 1997, s. 42. 

Przyczyną sformułowania wniosku o powstaniu nowej kwestii socjalnej stało się maso
we ubóstwo socjalne, które dotknęło w pierwszej połowie lat siedemdziesiątych niemal 
6 min ludzi w Niemczech Zachodnich. Zob. H. Geissler, Die Neue Soziale Frage, 
Herder Verlag, Freiburg im Breisgau 1976.

2o Danecki, Uwagi o kwestiach społecznych, „Polityka Społeczna” 1998, nr 1. *
J- Danecki, Wybrane kwestie społeczne 1989-1994, w: Polityka społeczna. Stan 
' perspektywy, J. Auleytner (red.), WSP, Warszawa 1995, s. 106.



Najważniejsze cechy kwestii społecznych, takie jak m.in.: wpływ na 
duże zbiorowości ludzkie, częste pojawianie się sytuacji krytycznych w ży
ciu jednostek i rodzin oraz powodowanie zakłóceń w funkcjonowaniu całego 
społeczeństwa wskazują na potrzebę ich rozwiązywania. Zadanie to wymaga 
podejmowania działań w skali mikro- i makrospołecznej. Kwestie społeczne 
znajdują swój wyraz zarówno w wymiarze lokalnym21, krajowym jak i glo
balnym, odnoszącym się do całej ludzkości22. W takich wymiarach należa
łoby również postrzegać społeczną kwestię starości, z różnym nasileniem 
ujawniającą się w poszczególnych regionach kraju, ale jednocześnie coraz 
bardziej dotkliwą w całej Polsce. Wzrastający w ostatnich latach odsetek 
ludzi starych na świecie i demograficzne starzenie się wielu społeczeństw, 
zwłaszcza europejskich, skłaniają do spojrzenia na kwestię starości w wy
miarze globalnym.

Wśród kwestii dotyczących poszczególnych grup ludności w Polsce 
stosunkowo dużo uwagi poświęca się kwestii społecznej starych ludzi. Zain
teresowanie to nie jest jednak czymś zupełnie nowym. Badania na temat sta
rości prowadzone były bowiem już w Polsce międzywojennej. L. Krzywicki 
dostrzegał istotę kwestii ludzi starych w nieposiadaniu przez nich własnych

23źródeł utrzymania przy braku możliwości korzystania z pomocy rodziny . 
Przyczynami tego stanu było pozbawienie pracowników najemnych nieza
leżnych źródeł utrzymania, niepewność zatrudnienia, niskie płace, które 
uniemożliwiały pracującym dzieciom pomoc starym rodzicom oraz stopnio
we ograniczanie kręgów rodzinnych, spowodowane migracjami i koncen
tracją na pracy zawodowej.

Obecnie zainteresowanie kwestią społeczną ludzi starych wynika przede 
wszystkim ze wzrastającego udziału tej zbiorowości w ogólnej liczbie 
ludności w kraju oraz ze społecznych i ekonomicznych konsekwencji tego 
faktu. J. Łopato upatruje społeczną kwestię ludzi starych w powiększających 
się z wiekiem ograniczeniach zaspokajania przez ludzi starszych ich pod
stawowych potrzeb24. Według autora proces starzenia jest równoznaczny

21 Zob. np. Kwestie społeczne regionu wysoko uprzemysłowionego, ŚIN, Katowice 1989. 
Jako kwestie na terenie tego regionu zostały określone m.in. wpływ zanieczyszczenia 
środowiska naturalnego na stan zdrowia mieszkańców, bezpieczeństwo pracy w gór
nictwie, społeczne oraz ekonomiczne aspekty modernizacji starej zabudowy mieszka
niowej i alkoholizm.

2" J. Auleytner, Polityka społeczna. Teoria i praktyka, WSP TWP, Warszawa 1997, 
s. 35 i n.

23 L. Krzywicki, Wstęp do historii ruchów społecznych, Warszawa 1926, s. 95-99.
24 J. Łopato, Społeczna kwestia ludzi starych na wsi, w: Społeczne kwestie starości, 

poz. cyt., s. 33.
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z pogarszaniem się sytuacji życiowej jednostki. Ta teza wydaje się nieco 
dyskusyjna i wynika być może z pewnego funkcjonującego w społeczeństwie 
stereotypu starości. W starości może bowiem nastąpić również poprawa sytu
acji życiowej, wynikająca na przykład z uzyskania dodatkowych uprawnień 
do świadczeń materialnych, lepszego dostępu do usług świadczonych przez 
placówki infrastruktury socjalnej, lepszej -  bardziej specjalistycznej lub 
bardziej kompleksowej -  opieki medycznej itp. Problem nie polega bowiem 
obecnie na zapewnieniu ludziom starym środków egzystencji, ale na powię
kszającym się dystansie między ludnością w wieku produkcyjnym a starszym 
pokoleniem jeżeli chodzi o materialne warunki bytu.

Z punktu widzenia wskazanych wcześniej kryteriów mówienie o starości 
jako- kwestii społecznej jest całkowicie uzasadnione. Genezę tej kwestii 
należałoby upatrywać w koncentrowaniu się społeczeństwa i jego instytucji 
na wcześniejszych okresach rozwoju człowieka, przede wszystkim na okresie 
aktywności zawodowej i dzieciństwie. Starość traktowana była jako zjawisko 
marginalne, nie wymagające specjalnego zainteresowania i uwagi. Taki rodo
wód społecznej kwestii starości przesądza zarazem o możliwościach jej 
rozwiązania przez zmianę hierarchii wartości społecznych i wynikającą stąd 
zmianę hierarchii celów polityki społecznej. Zainteresowanie starością i jej 
społecznymi problemami pojawiło się na szerszą skalę dopiero w drugiej 
połowie XX wieku. Od tego też czasu stopniowo zmienia się sytuacja starych 
ludzi, z wolna stających się adresatami specjalnie do nich kierowanych 
świadczeń i usług. Wprawdzie świadczenia ze społecznego ubezpieczenia 
emerytalnego wprowadzono w Niemczech już w 1889 roku25, a po niedługim 
czasie obowiązywało ono i w innych krajach, ale, paradoksalnie, objęcie pra
cowników ubezpieczeniem na starość spowodowało spadek zainteresowania 
społeczeństwa sytuacją ludzi starych. Powszechne bowiem stało się mniema
nie, że zapewnienie emerytowanym pracownikom stałego źródła utrzymania 
automatycznie rozwiąże życiowe problemy ich i ich rodzin.

B. Szatur-Jaworska wskazuje na wrastające wraz z wiekiem uzależnienie 
osób starszych jako źródło kwestii społecznej osób starszych: „istotą spo
łecznej kwestii ludzi starszych jest ich asymetryczna zależność od młodszych 
pokoleń, mająca trwały charakter i pogłębiająca się z upływem czasu” . 
Uzależnienie to przejawia się w czterech płaszczyznach: ekonomicznej, fun-

Sześć lat przed wprowadzeniem ubezpieczenia na wypadek inwalidztwa i starości 
zaczęło funkcjonować w Niemczech pierwsze ustawowe ubezpieczenie społeczne, 
jakim było ubezpieczenie na wypadek choroby. Por. L.F. Neumann, K. Schaper, 
Die Sozialordnung der Bundesrepublik Deutschland, Bundeszentrale für politische

26 Bildung, Bonn 1990, s. 23.
B. Szatur-Jaworska, Społeczna kwestia ludzi starszych, poz. cyt., s. 10 i n.
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kcjonałnej, psychicznej oraz w artykulacji i realizacji potrzeb oraz interesów. 
Na zwiększające się uzależnienie osób starszych jako cechę starości zwraca 
również uwagę M. Susułowska27.

Za traktowaniem starości jako kwestii społecznej przemawia obecnie 
również skala związanych z nią problemów. Starość, jeszcze przed 150 laty 
zjawisko o prawie marginalnym zasięgu, przybiera w coraz większej liczbie 
krajów charakter masowy. Coraz większa grupa ludności znajduje się pod 
presją związanych z nią problemów społecznych. Związane ze starością 
krytyczne sytuacje życiowe nie ograniczają się tylko do samych ludzi 
starszych, ale dotykają również ich najbliższe otoczenie -  rodziny (zwłaszcza 
ich dorosłe, często już zbliżające się do wieku emerytalnego dzieci) czy 
sąsiadów. J. Danecki, określając kryteria wyróżniające kwestie społeczne, 
wskazuje m.in. na to, że kwestie „podmywają wspólne podłoże więzi spo
łecznych w stopniu zagrażającym stabilności społeczeństwa”28. Dające nie
kiedy o sobie znać konflikty, na przykład dyskusji nad sposobem finanso
wania świadczeń ubezpieczenia emerytalnego i związanego z tym znacznego 
obciążenia dzisiejszych pracowników czy zmian pozycji zajmowanej przez 
seniorów w rodzinie wskazują że międzypokoleniowa więź ulega osłabieniu.

Wydaje się, że z punktu widzenia polityki społecznej istotą kwestii 
starości jest wzrastająca społeczna alienacja starszych ludzi, rozumiana 
jako ich coraz większe wyobcowanie ze środowiska29. Wyraża się ona przede 
wszystkim w braku konsekwentnego działania społeczeństwa jako całości, 
ale i poszczególnych społeczności lokalnych na rzecz stworzenia warunków 
do aktywnego i równoprawnego udziału starszych ludzi w życiu społecznym 
oraz w niedostatecznych staraniach o stworzenie dogodnych warunków 
do zaspokojenia specyficznych dla starszego wieku i poziomu sprawności 
potrzeb. Według K. Korzeniowskiego „[...] w rozumieniu »socjologicznym« 
alienacja oznacza odseparowanie, samotność czy bezradność człowieka 
w otaczającym go świecie”30.

27 M. Susułowska, Psychologia starzenia się i starości, PWN, Warszawa 1989, s. 37.
28 J. Danecki, Uwagi o kwestiach społecznych, poz. cyt., s. 3.
29 Słownik wyrazów obcych, PWN, Warszawa 1995, s. 32. Słownik socjologiczny określa 

alienację jako charakterystyczną dla dużych przemysłowych miast uczuciową separację 
jednostki od jej rzeczywistości społecznej, utratę łączności z otaczającąjednostkę grupą 
czy społeczeństwem, spowodowaną poczuciem bezradności, izolacji społecznej, wyob
cowania lub utratą własnej tożsamości. K. Olechnicki, P. Załęcki, Słownik Socjo
logiczny, Graffiti BC, Toruń 1997, s. 28. Ci sami autorzy, pisząc o alienacji politycznej, 
określają ją  jako nieuczestniczenie w życiu politycznym społeczeństwa lub własnej 
grupy społecznej bądź poczucie braku możliwości oddziaływania na nie. Tamże.

30 Autor wyróżnia za R. Schachtem m.in. alienację interpersonalną rozumianą jako 
samotność, brak solidarności i niezadowolenie z panujących stosunków interpersonal
nych oraz alienację społeczno-kulturową wyrażającą się w wyobcowaniu z popularnej

68



Dotychczas problemowi alienacji poświęcono niewiele uwagi, na pier
wszym planie pozostawał za to przez długi czas problem społecznej izolacji 
starszych ludzi. T. Parsons, analizując stosunki społeczne w Stanach Zjedno
czonych, pisał nawet o strukturalnej izolacji „od więzi pokrewieństwa, od 
więzi zawodowych i lokalnych”31, traktując ją  jako jeden z wyznaczników 
starości i życia na emeryturze. Wprawdzie ocena Parsonsa została podwa
żona przez większość gerontologów społecznych i zakwalifikowana przez 
nich do stereotypów starości, ale problem izolacji ludzi starszych, zwłaszcza 
samotnych kobiet, nadal bywa sygnalizowany w licznych publikacjach. Na 
ogół izolacja nie jest jednak traktowana jako zjawisko powszechne, lecz 
dotyczące niektórych środowisk lokalnych’2. Zjawisko izolacji należałoby 
wiązać w takich przypadkach ze specyfiką środowiska lokalnego (typ miej
scowości -  miasto, wieś w terenie zurbanizowanym, wieś tradycyjna; obo
wiązujące zwyczaje; rola czynnika sąsiedzkiego w zaspokajaniu potrzeb 
i utrzymywaniu kontaktów społecznych itp.), strukturą społeczno-demografi
czną mieszkańców oraz sytuacją rodzinną seniorów zamieszkujących kon
kretną miejscowość.

Alienację starszego pokolenia należałoby postrzegać w nieco innej 
płaszczyźnie niż jego izolację33. Jeżeli izolacja starszych ludzi polega na

kultury, odrzuceniu wartości społecznych i społecznych norm postępowania. K. Korze
niowski, Poczucie podmiotowości -  alienacji politycznej: uwarunkowania psycho
społeczne, Wyd. Nakom, Poznań, 1991, s. 10 i n.

31 T. Parsons, Szkice z teorii socjologicznej, PWN, Warszawa 1972, s. 38.
32‘ Zob. m.in. M. Mitterauer, Problemfelder einer Sozialgeschichte des Alters, w: Der alte 

Mensch in der Geschichte, H. Konrad (red.), Wien 1982, s. 41 i n.; J. Kytir, Demo
graphische Veränderungen in den vergangenen zwei Jahrhunderten: Quantitative und 
qualitative Folgen fiir die Altersphase, w: Die ergraute Gesellschaft, Deutsches Zentrum 
für Altersfragen, Berlin 1987, s. 26. Autor wiąże zjawisko izolacji ze zjawiskiem 
postępującej indywidualizacji życia, podkreślając, iż w przypadku ludzi młodych 
i w średnim wieku indywidualizacja oznacza zwiększenie możliwości działania (Hand- 
lugsspielraum), podczas gdy dla ludzi starych indywidualizacja prowadzi do samotno
ści, osamotnienia i przestrzennej koncentracji starych ludzi w pewnych dzielnicach lub 
częściach osiedli. Tamże, s. 27. Jakkolwiek obserwacje te nie są całkowicie pozbawione 
słuszności, nie należy ich generalizować. Indywidualizacja w starości, zwłaszcza w jej 
początkowym okresie, może stwarzać szanse na lepsze zaspokojenie potrzeb, realizację 
wcześniejszych planów i przede wszystkim sprzyjać zachowaniu samodzielności. 
W późniejszym okresie, gdy mobilność starszych ludzi maleje, wzrasta rzeczywiście

33 niebezpieczeństwo izolacji w następstwie tak rozumianej indywidualizacji form życia. 
Zob. A.-M. Guillemard, Old Age, Retirement, and the Social Class Structure. Toward 
an Analysis of the Structural Dynamics of the Latter Stage of Life, w: Ageing and Life 
Course Transitions. An Interdisciplinary Perspective, T.K. Hareven, K.J. Adams (red.), 
Tavistock Publications, London, New York 1982, s. 226.



mym spychaniu starszego pokolenia na margines życia społecznego, to 
alienacja sprowadza się raczej do braku zainteresowania ich sytuacją i po
trzebami, obojętności wobec tej zbiorowości, pozostawienia jej ze swoimi 
problemami lub dążenia do przeniesienia obowiązku pomocy na instytucje 
i organizacje, w tym pomoc społeczną, jednym słowem -  do bierności naj
bliższego otoczenia. Nie zostaje zatem zawężony obszar życia społecznego, 
przypadający do zagospodarowania starszym osobom, ale zmniejsza się 
liczba i natężenie kontaktów interpersonalnych, na znaczeniu tracą zwłaszcza 
kontakty międzypokoleniowe. Jakkolwiek alienacja starszych osób nie po
woduje tak daleko idących konsekwencji jak izolacja, to jednak nie można 
nie dostrzegać tego zjawiska. Społeczna alienacja ludzi starych nie jest łago
dniejszą formą ich izolacji, ale ma inny charakter, polegający na nasileniu się 
przejawów życia „obok siebie” różnych generacji 4, ograniczeniu kontaktów 
społecznych między starszym a młodszym pokoleniem.

Alienacja odnosi się raczej do stopniowego ograniczania możliwości 
wpływu ludzi starych na kształt życia społecznego, a więc do odsuwania 
starszych ludzi na margines życia społecznego, ale nie wyłączenia z niego. 
Starzy ludzie mają zwykle od dawna ukształtowany i coraz mniej podatny na 
zmiany system wartości. Ich wiedza, opierająca się na wieloletnim własnym 
doświadczeniu i skumulowanej w rodzinnych przekazach mądrości życiowej 
poprzednich pokoleń, dziś często nie przystaje do rzeczywistości. Dlatego 
coraz trudniej jest im przystosować się do takich zmian, jak rozwój nowych 
instytucji oraz form życia społecznego. Ludzie starsi nie z własnej woli 
z wiekiem coraz bardziej stają się obserwatorami, a nie uczestnikami życia 
społecznego.

Innymi słowy, istotą społecznej kwestii starości jest stosunek społeczeń
stwa do ludzi starych. W relacjach między młodszymi a starszymi osobami 
brakuje często wiedzy i zrozumienia dla specyficznych, uwarunkowanych 
wiekiem, sprawnością i stanem zdrowia potrzeb i zachowań starych ludzi, ich 
oczekiwań oraz nastawienia do życia.

Izolacja może stać się jedną z konsekwencji nasilającego się wyklucze
nia pokolenia seniorów ze społecznego życia. Dochodzi do niej również 
w tych społeczeństwach, które dysponują odpowiednio rozbudowaną infra
strukturą usługową dla starszych osób, przejmującą coraz częściej zadania 
realizowane dotychczas przez rodzinę. Jak pisze L. Dyczewski, Jednostron
ne spojrzenie na człowieka w podeszłym wieku pociągnęło za sobą organizo
wanie pomocy, której zaczęto udzielać nie na zasadzie łączności z człowie
kiem starym, lecz na zasadzie jego izolacji. [...] Społeczeństwa dwudziestego

34 Na temat koncepcji generacji zob. K. Mannheim, The Problem o f Generations, w: Stu
dying Aging and Social Change. Concteptual and Methodological Issus, M.A. Hardy 
(red.), SAGE Publications, Thousand Oaks 1997, s. 22 i n.
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wieku postąpiły w tym przypadku podobnie jak plemiona dawnych nomadów 
-  gwarantując człowiekowi staremu względnie dobre warunki bytowe, posta
wiły go poza nawiasem zasadniczego nurtu życia i skazały na samotną 
śmierć.”35 Tej dramatycznej ocenie zaprzeczają jednak wyniki wielu badań, 
które potwierdzają intensywność kontaktów starszych ludzi z ich rodziną 
i przyjaciółmi, choć równocześnie podkreślają ich coraz bardziej powierz
chowny i ograniczający się do zaspokajania bieżących potrzeb charakter36.

W Polsce mamy do czynienia ze stosunkowo silnymi więziami rodzin
nymi, co może pozornie niwelować poczucie izolacji czy wyalienowania 
z życia lokalnej społeczności, a nawet rodziny37. Trzeba jednak pamiętać, że 
procesy ekonomiczne trwające od początku lat dziewięćdziesiątych spowo
dowały odwrócenie wcześniejszej tendencji: w miejsce obserwowanego

35 L. Dyczewski, Ludzie starzy i starość w społeczeństwie i kulturze, KUL, Lublin 
1994, s. 19.

36 „Rezultaty »The Berlin Ageing Study« pokazują generalnie, że starzy ludzie bynajmniej 
nie są izolowani społecznie. Jednakże istnieje mniejszość, która zgłasza taką ocenę.” 
Y. Schutze, F. R. Lang, Integration in Family, Kinship and Friedship Networks, w: El- 
derly People in Industrial Societies. Social Integration in Old Age by or Despite 
Technology?, H. Mollenkopf (red.), Edition Sigma, Berlin 1996, s. 27. W badaniu 
berlińskim BASE przyjęto cztery wyznaczniki izolacji: po pierwsze, za izolowane uzna
no te osoby, które nie utrzymywały stosunków z osobami ze swojego najbliższego oto
czenia i nie miały bliskich partnerów, z którymi mogłyby się kontaktować; po drugie, te 
osoby, które informowały, że w ciągu ostatnich trzech miesięcy nie były przez nikogo 
przytulane ani całowane; po trzecie, gdy respondenci informowali, iż potrzebowali 
skorzystać z nieformalnej pomocy, ale jej nie otrzymali. Po czwarte wreszcie, o izolacji 
świadczyć miał brak odwiedzin w ciągu czterech poprzedzających wywiad tygodni lub 
brak społecznych kontaktów z innymi osobami w środowisku miejsca zamieszkania. 
Przyjęte założenie nie uwzględniało jednak subiektywnej oceny miejsca starszego 
człowieka w jego społeczności i stopnia zaspokojenia potrzeb związanych z utrzymy
waniem kontaktów społecznych. Ponadto pamiętać należy, że badanie zostało przepro
wadzone wśród starszych wiekiem mieszkańców Berlina Zachodniego, miasta, które 
z racji politycznych wydarzeń i w ich następstwie utrudnionego dostępu miało specy
ficzny charakter i którego władze starały się o stworzenie optymalnych warunków 
zaspokajania wszelkich potrzeb mieszkańców. Berlińczycy odznaczali się dużą soli
darnością wykształconą w czasie „mostu powietrznego” w latach 1948-1949, a nastę
pnie przez cały okres oddzielenia miasta (słynny mur berliński). Ten czynnik mógł 
wywrzeć wpływ na stosunkowo nieznaczne rozmiary izolacji społecznej, ocenione we

37 Wspomnianym badaniu. Więcej na temat tego badania zob. rozdz. 2.2.2.
»Więź rodzinna jest najistotniejszym, bo najtrwalszym typem więzi, przenikającym 
wszystkie inne formy więzi społecznej. Zatem stan więzi rodzinnej, przesądzający
0 spójności lub dezintegracji rodzin, określa w przemożny sposób zdrowie jednostki
1 społeczeństwa.” A. Minkiewicz, Więź społeczna jako szczególna kategoria polityki 
społecznej, SGH, Warszawa 1991, s. 200.
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jeszcze dziesięć lat temu koncentrowania się na rodzinie i jej potrzebach, 
obserwujemy koncentrację na pracy i awansie zawodowym, co następuje 
często kosztem kontaktów rodzinnych.

Społeczna alienacja najstarszego pokolenia wyraża się m.in. w braku 
integracji starszych ludzi z resztą społeczeństwa. W płaszczyźnie kontaktów 
indywidualnych jej przyczyn należałoby poszukiwać we wzrastającej roli 
pracy zawodowej i kariery w życiu człowieka przy stopniowym spadku roli 
rodziny jako punktu odniesienia i miary sukcesu w życiu. Dokonujący się 
w ostatnich dziesięcioleciach postęp techniczny i technologiczny, wprowa
dzenie nowych technik komunikacji, przetwarzania i przechowywania da
nych, nowych technik zarządzania i organizacji pracy itp. spowodowały, że 
stare doświadczenia stają się coraz mniej przydatne w pracy. Wyrażany 
bywa nawet pogląd, że mogą one być czynnikiem utrudniającym realizację 
zadań w nowych strukturach. Takiemu stanowisku towarzyszy często kult 
,yuppieś", młodych ludzi dążących do sukcesu zawodowego i utożsamiają
cych go z sukcesem życiowym. Przejawem takiego myślenia może być 
tendencja do zatrudniania osób młodych. Przekroczenie czterdziestego roku 
życia jest często traktowane jako bariera, uniemożliwiająca w praktyce 
ubieganie się o zatrudnienia na niektórych stanowiskach.

W płaszczyźnie instytucjonalnej natomiast brak integracji polega na 
nieobecności reprezentacji starszych osób na scenie politycznej i w składzie 
organów oraz ciał doradczych samorządów terytorialnych. O ile potrzeba 
specjalnej reprezentacji (zwłaszcza w formie ugrupowania politycznego) 
starszych osób w parlamencie wydaje się dyskusyjna i nie jest uznawana 
przez całe społeczeństwo, a nawet przez samych emerytów38, o tyle potrzeba 
istnienia reprezentacji starszych ludzi na szczeblu lokalnym budzi o wiele 
mniej wątpliwości. Przedstawicielstwo starszych mieszkańców, działające 
np. pod postacią Rady Seniorów, powinno przy tym nie tylko reprezentować 
ich interesy przy podejmowaniu decyzji dotyczących rozwiązywania lokal
nych problemów, ale i prezentować lokalnej społeczności problemy i potrze
by tego środowiska. Brak takiej wiedzy wśród młodszych ludzi, którzy 
często koncentrują się głównie na własnych problemach, utrudnia poważnie 
integrację międzypokoleniową. Reforma ustrojowa państwa stwarza na 
poziomie województw oraz powiatów możliwość rozszerzenia zakresu kon

j8 W wyborach do Sejmu RP w dn. 21.09.1997 r. kandydaci zgłoszeni przez Krajową 
Partię Emerytów i Rencistów -  KPEiR uzyskali łącznie 284,8 tys. głosów, a konku
rencyjnego Krajowego Porozumienia Emerytów i Rencistów -  212,8 tys. Łącznie oba 
ugrupowania zebrały 3,8% oddanych głosów ważnych. Obliczenia własne na podstawie 
Rocznika Statystycznego 2000, tabl. 2 (47). Podczas wyborów parlamentarnych 
w 2001 r. środowiska emerytów nie wystawiły samodzielnej listy kandydatów.
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taktów z reprezentacją seniorów. Wydaje się jednak, że największa potrzeba 
tego rodzaju współpracy organów samorządu terytorialnego ujawnia się na 
szczeblu gmin, gdzie z punktu widzenia struktury jednostek samorządu 
terytorialnego z początkiem 1999 r. nie zostały wprowadzone żadne istotne 
zmiany. Równocześnie należy podkreślić, że obowiązujące ustawodawstwo 
stwarzało już wcześniej możliwość pewnej instytucjonalizacji przedstawi
cielstw starszych mieszkańców przy radach i zarządach gmin. Niestety, 
z możliwości tej w praktyce gminy nie korzystały. Reprezentacja starszych 
mieszkańców jest istotnym warunkiem prowadzenia w skali lokalnej polityki 
wobec ludzi starszych. Ułatwia formułowanie celów tej polityki i ocenę jej 
realizacji.

Niedostatecznie rozbudowany system profesjonalnej pomocy dla ludzi 
starych (zarówno środowiskowej jak i zakładowej) jest nie tylko konsekwen
cją niewystarczającej wiedzy społeczności lokalnej o sytuacji i potrzebach 
starszego pokolenia, ale i następstwem ogólnie słabo rozwiniętej infrastru
ktury społecznej. W rezultacie usługi ograniczone są najczęściej do zupełnie 
podstawowych, a cały system świadczeń nastawiony jest przede wszystkim 
na zaspokojenie najbardziej palących potrzeb materialnych. Taka sytuacja 
prowadzi do utrwalenia w społeczeństwie stereotypu starości niedołężnej, 
niesamodzielnej, całkowicie zdanej na pomoc osób trzecich i instytucji. Nie 
tylko nie sprzyja to integracji z młodszymi, ale również utrwala w spo
łeczeństwie jednostronny, nieprawdziwy obraz starości39.

2.2. Badania sytuacji życiowej ludzi starych

Do zadań polityki społecznej należy m.in. uważne obserwowanie zmian 
w sytuacji życiowej ludzi starych i zajmowanie stanowiska wobec takich 
problemów, jak m.in. zachowanie samodzielności i sprawności ludzi w osta
tnich fazach cyklu życia, zróżnicowanie statusu, praw i obowiązków, potrzeb 
oraz możliwości osób w najstarszych grupach wieku, zmiany struktury wieku 
społeczeństwa, warunki współistnienia pokoleń oraz wynikające ze starzenia 
się społeczeństwa zmiany popytu na rozmaite dobra i usługi4 .

Celem badań nad sytuacją ludzi starych jest nie tylko samo stwierdzenie 
występowania jakiegoś problemu, ale i rozpoznanie jego przyczyn. Taką

Prowadzone w Chicago badania wykazały, że najczęściej deklarowaną potrzebą osób 
korzystających z domów dziennego pobytu nie jest potrzeba zapewnienia należytej 
opieki, ani też konieczność pomocy na skutek ograniczonej samodzielności, ale utrzy
mywanie kontaktów społecznych. P. Dilworth-Anderson, Supporting Family Care- 
giving Through Adult Day-Care Services, w: Aging, Health and Family, T.H. Brubaker

40 r̂ec*')’ SAGE Publications, Newbury Park 1987, s. 138-139.
J- Supińska, Dylematy polityki społecznej, UW, Warszawa 1991, s. 102.
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diagnozą problemu społecznego41 jest opisanie zjawiska w jego różnych 
wymiarach i wskazanie rozpiętości (dystansów) między stanem stwierdzo
nym a pożądanym (modelowym). Można uznać, że badania ludzi starych 
w większej mierze odnoszą się do opisu samego stanu, nie zawsze podejmują 
próbę oceny dystansu dzielącego stan zbadany od postulowanego i wskaza
nia pożądanych działań. Wydaje się, że brak odniesienia do stanu modelo
wego może stanowić znaczne utrudnienie dla instytucji polityki społecznej 
realizujących w praktyce jej zadania.

Badania nad ludźmi starymi są szczególnie trudne ze względu na fakt, iż 
stanowią oni bardzo zróżnicowaną wewnętrznie grupę. Już choćby zasygnali
zowane we wprowadzeniu różnice w poglądach na temat określanej wiekiem 
kalendarzowym granicy starości sprawiają że porównywanie wyników po
szczególnych badań może nastręczać poważne problemy42. Mimo to badania 
empiryczne należy uznać za najważniejsze źródło wiedzy o sytuacji życio
wej, potrzebach i problemach starych ludzi. Analiza wtórna danych staty
stycznych pozwala wprawdzie na ocenę rozmaitych zjawisk, ale na ogół 
pierwotnym materiałem są właśnie wyniki badań empirycznych. Tylko część 
nich ma charakter ogólnokrajowy i przeprowadzona jest na reprezentatywnej 
próbie. Publikacje, zarówno krajowe, jak i zagraniczne, dostarczają natomiast 
informacji o znacznej liczbie badań empirycznych, przeprowadzonych na 
ograniczonym terenie lub w wybranych środowiskach i często nie gwarantu
jących doboru próby z zachowaniem zasady reprezentatywności. Badania te, 
aczkolwiek interesujące i dostarczające wiedzy na temat konkretnych środo
wisk, a nawet stwarzające możliwości ograniczonych porównań, nie 
umożliwiają sformułowania diagnozy sytuacji i potrzeb ludzi starych w skali 
całego kraju.

Niestety, mimo możliwości wyróżnienia pewnych cech, charaktery
stycznych dla starości i sytuacji starszych osób, dokonywanie bezpośrednich 
porównań wyników badań społecznych dotyczących sytuacji starszych ludzi 
jest bardzo trudne. Dlatego istotne znaczenie dla poznania sytuacji starszych 
osób mają międzynarodowe badania porównawcze, prowadzone równo
cześnie na terenie kilku krajów. Polska uczestniczy w takich badaniach 
w stosunkowo ograniczonym zakresie. Na szczególne podkreślenie zasługuje 
jednak przeprowadzone przez zespół pod kierownictwem J. Piotrowskiego

41 Badanie można określić mianem diagnostycznego, gdy jego celem jest ustalenie, czy
-  i jak często -  w badanej zbiorowości występuje interesujące badacza zjawisko. 
Zob. S. Nowak, Metodologia badań społecznych, PWN, Warszawa 1985, s. 453 i n. 
Przekonująco uzasadnia to W. Pędich, Uwagi dotyczące specyfiki badań populacji ludzi 
starszych, „Gerontología Polska” 1998, nr 6.
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badanie „Potrzeby ludzi starszych i odpowiadające im potrzeby urządzeń 
społecznych”43, pierwsze badanie gerontologiczne, w którym Polska ucze
stniczyła w tak szerokim zakresie.

W drugiej połowie lat osiemdziesiątych w Instytucie Rozwoju Wsi 
i Rolnictwa PAN zrealizowane zostało międzynarodowe badanie porównaw
cze na temat społeczno-ekonomicznej sytuacji ludzi starych na wsi44. 
W badaniu wzięły udział instytuty badawcze z Polski, Finlandii, Francji, 
Holandii, NRD, RFN, Węgier i Wielkiej Brytanii. Badanie dotyczyło trzech 
głównych zagadnień, a mianowicie rozwoju infrastruktury gmin wiejskich 
i jej wpływu na warunki bytu starszej ludności; systemu zabezpieczenia 
społecznego ludzi starszych, a zwłaszcza systemu ochrony zdrowia i zabez
pieczenia na starość oraz warunków życia starszej ludności na terenach 
wiejskich. Do badania terenowego, przeprowadzonego w kilku wybranych 
gminach w każdym kraju uczestniczącym w badaniu, użyto standaryzo
wanego kwestionariusza. Wśród analizowanych problemów znalazły się 
m.in. warunki mieszkaniowe seniorów na wsi, ich stosunki rodzinne, stan 
zdrowia, kontakty społeczne, sytuacja materialna, wyposażenie gospodarstwa 
domowego. Badanie na terenie Polski potwierdziło jeszcze raz fakty prze
strzennego zróżnicowania sytuacji ludzi starszych oraz występowania różnic 
w stopniu zaawansowania procesu demograficznego starzenia się ludności. 
Jakkolwiek informacje statystyczne uzyskane podczas badania terenowego 
uległy już w znacznym stopniu dezaktualizacji, ogólna charakterystyka sytu
acji starszych mieszkańców wsi nie uległa istotnej zmianie. Nadal również 
mamy do czynienia ze znacznym zróżnicowaniem regionalnym stopnia 
zaawansowania procesu starzenia się ludności.

Duże znaczenie dla poznania problematyki i specyfiki starości w po
szczególnych krajach mają opracowania prezentujące sytuację ludzi starych 
lub wybrane wycinki tego problemu. Publikacje te, aczkolwiek zawarte 
w nich dane statystyczne stosunkowo szybko tracą na aktualności, pozwalają 
uzyskać ogólną orientację w sytuacji ludzi starych w społeczeństwie i sto
sowanych sposobach Udzielania im pomocy w rozwiązywaniu ich proble
mów. W przygotowaniu tego rodzaju prac, mających często charakter publi
kacji pokonferencyjnych, uczestniczą również polscy gerontolodzy4\

43
J- Piotrowski, Miejsce człowieka starego w rodzinie i społeczeństwie, PWN, Warszawa 
1973.

44
45 Try fan, Starość w rodzinie wiejskiej, IRWiR PAN, Warszawa 1991.

Zob. np. B. Bień, W. Pędich, Health Status of the Elderly People in the City of Biały
stok, w: Geriatric Care at Primary Level, G. Dooghe (red.), Ministry o f Flemish 
Community in Belgium, Brussels 1990, s. 13-23; W. Pędich, Principle and Realization 
° f  Small Area Planning for the Elderly in Białystok, w: Social and Health Care 
Planning for the Elderly in Europe. Care -  Participation -  Networking, H. Dohner



2.2.1. Cele i metody badań nad starością i ludźmi starymi
Generalnym celem badań nad osobami starszymi jest ocena sytuacji 

życiowej ludzi starych i określenie zakresu oddziaływania poszczególnych 
czynników ją  kształtujących na warunki bytu ludzi starych. Wiedza o biolo
gicznych i psychicznych mechanizmach starzenia się jest nadal dalece nie
kompletna, co rzutuje również na badania społeczne. Ustalenie wpływu 
poszczególnych czynników biologicznych i społecznych na przebieg procesu 
starzenia pozostaje ciągle celem wielu badań, ale ich rezultaty nie zawsze 
spełniają pokładane w nich oczekiwania. Jedną z przyczyn tego stanu jest 
fakt, że badacze nie posiadają takich narzędzi badawczych, które umożliwi
łyby uwzględnienie dużej dynamiki i znacznego zróżnicowania procesu 
starzenia się w różnych społeczeństwach46.

Równocześnie brak odpowiedniego instrumentarium powoduje, że bada
cze prowadzą badania starości głównie z punktu widzenia swego zawodo
wego przygotowania i zainteresowań, ograniczając się do problemów najle
piej im znanych lub najbardziej frapujących47. Oznacza to, że realne jest nie
bezpieczeństwo wycinkowego traktowania starości, zarówno w badaniach 
medycznych, jak i społecznych. Tym większe wobec tego jest znaczenie 
badań interdyscyplinarnych, nie tylko dających szansę uzyskania pełniejsze
go, wielowymiarowego obrazu starości, ale i wypracowania specyficznych 
dla gerontologii narzędzi badawczych poprzez integrację badaczy z różnych 
dyscyplin.

Do najczęściej stosowanych metod badań sytuacji ludzi starych należy 
metoda wywiadu. Do prowadzenia wszystkich większych badań terenowych 
z reguły używa się kwestionariusza, by zapewnić porównywalność odpowie
dzi i uniknąć problemów interpretacyjnych. Wśród trudności, jakie mają do 
pokonania realizatorzy badań społecznych prowadzonych przy pomocy tech

(red.), Lit Verlag, Münster, Hamburg 1993, s. 169-178; W. Pędich, Central Trends and 
Problems in Care for the Elderly in Poland, tamże, s. 227-230; B. Synak, The Elderly in 
Poland: An Overview o f Selected Problems and Changes, w: Social Gerontology. New 
Directions, S. di Gregorio (red.), Croom Helm, London 1987, s. 131-151; B. Synak, 
Poland: Ageing and Integration in a Post-Communist Society, w: Elderly People 
in Industrial Societies..., poz. cyt., s. 53-62; B. Synak, Servicies for the Elderly -  
Poland, w: International Handbook on Servicies for the Elderly, J.I. Kosberg (red.), ) 
Greenwood Press, Westport 1995, s. 340-355; H. Worach-Kardas, Retirement in Polęri, . 
w: Retirement in Industrialized Societes. Social, Psychological and Health Factors, 
K.M. Markides, C.L. Cooper (red.), John Willey & Sons, Chichester 1987, s. 271-286.

46 D.L. Decker, Social Gerontology. An Introduction to Dynamic o f Aging, Little, 
Brown & Co., Boston, Toronto 1980, s. 10 i n.

47 G. Schäuble, Sozialisation und Bildung der jungen Alten vor und nach der Berufsauf
gabe, Enke-Verlag, Stuttgart 1995, s. 38.



niki wywiadu, trzeba wskazać na mogące wystąpić trudności w porozumie
niu się z respondentem lub trudności w uzyskaniu precyzyjnej odpowiedzi. 
Niejednokrotnie opinie starych ludzi mogą być przekazywane za pośredni
ctwem ich opiekunów, co zwiększa ryzyko takiej interpretacji uzyskiwanych 
odpowiedzi, która będzie odzwierciedlała stanowisko otoczenia, a nie sa
mych badanych.

Społeczna problematyka starości zaczęła zyskiwać sobie coraz większą 
popularność wśród badaczy od początku lat pięćdziesiątych. Za jej podjęciem 
przemawiały takie argumenty, jak wzrost odsetka ludzi starszych w społe
czeństwach Europy Zachodniej, nasilająca się mobilność przestrzenna mło
dych ludzi, opuszczających domy rodzinne i nie mogących zapewnić swoim 
rodzicom koniecznej opieki, jak też daleko idące zmiany w funkcjach i stru
kturze rodziny. Badania empiryczne zostały szeroko rozwinięte w połowie 
lat sześćdziesiątych. Wcześniej głównym przedmiotem zainteresowania były 
aspekty demograficzne starości, kontekst socjokulturowy, zmiany organiczne 
i osobowościowe oraz zmiany ról społecznych w starości48. Analiza przed
miotu i zakresu późniejszych badań oraz ich wyników zebranych w poglą
dowej publikacji 9 prowadzi do wniosku, że miały one przede wszystkim na 
celu ocenę sytuacji społecznej starszych ludzi, ich warunków bytu i sto
sunków rodzinnych, stanu zdrowia, sytuacji dochodowej, kontaktów między- 
generacyjnych, pomocy, z której ludzie starzy korzystają i której udzielają 
innym osobom, satysfakcji życiowej oraz warunków pomyślnej starości. 
W tym samym czasie zaczęto prowadzić badania mające na celu ustalenie 
katalogu potrzeb, w których zaspokojeniu powinny uczestniczyć podmioty 
polityki społecznej w państwie.

W latach sześćdziesiątych często podejmowano badania, w których łą
czone były biopsychiczne, medyczne i społeczne aspekty starości50. Podej
mowane próby wielowątkowej analizy problemów ludzi starych i starości nie 
sprzyjały jednak wnikliwemu opracowaniu poszczególnych problemów,

48
Zob. Ageing and Society. An Inventary of Research Findings, M. W. Riley, A. Foner 

Russel Sage Foundation, New York 1968.
Social-Gerontological Research in European Countries. History and Current Trends,
A. Amann (red.), Deutsches Zentrum fur Altersfragen, Ludwig-Bolzman-Institute 
of Social Gerontology and Life Span Research, Berlin -  Vienna 1984. W publikacji 
dokonano oceny badań, realizowanych w Austrii, Belgii, Danii, Finlandii, Francji, 
Holandii, Italii, Izraelu, Norwegii oraz w RFN.
Por. The Social Challenge of Ageing, D. Hobman (red.), Croom Heim, London 1978, 
w której prezentowane są wyniki badań różnych autorów z zakresu związków starzenia
S1? z poziomem wykształcenia człowieka, jego środowiskiem, stanem zdrowia, organi
zacją pracy socjalnej, sprawnością pamięci, stanem psychicznym oraz przygotowaniem 
architektury do oczekiwań starszych ludzi. Przytoczona kolejność odpowiada kon
strukcji pracy.
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gdyż badania te raczej powierzchownie odnosiły się do całości zagadnienia, 
nie wnikając zwłaszcza w specyfikę aspektów społecznych. Od początku lat 
siedemdziesiątych coraz częściej prowadzone są badania ujmujące w sposób 
pogłębiony zaledwie kilka cech“1, oddzielnie medycznych, a oddzielnie spo
łecznych lub psychospołecznych. Badania te mają przede wszystkim charak
ter przekrojowy i polegają na zbieraniu danych z próby wylosowanej z kon
kretnej populacji. Takie badania bywają niekiedy określane mianem opiso
wych, bowiem odnoszą się do opisu i oceny cech demograficznych i spo
łecznych badanej populacji, wskazując na występowanie związków między 
poddanymi analizie zmiennymi, ale z reguły nie umożliwiają ustalenia przy
czyn powstawania tych związków.

Badania przekrojowe mogą zarówno odnosić się do całej populacji osób 
starych, jak i jej wycinka, wybranego według roku urodzenia (kohorty), 
miejsca zamieszkania, przebiegu kariery zawodowej czy innych cech. Także 
cel badania może być sformułowany bardzo szeroko lub ograniczony do 
jednego wybranego zagadnienia. Z tym ostatnim przypadkiem spotykamy się 
częściej w badaniach medycznych, zwłaszcza epidemiologicznych, podczas 
gdy badania socjologiczne dotyczą zazwyczaj większej liczby cech. Dużą 
wartością badań przekrojowych jest możliwość dokonywania porównań 
dotyczących populacji ludzi starych w różnych społeczeństwach. W tym celu 
musi być jednak zapewniona jednolitość przyjętych rozwiązań metodo
logicznych. Przykładem takiego badania porównawczego jest badanie zreali
zowane w połowie lat sześćdziesiątych w Stanach Zjednoczonych, Danii, 
Belgii, Wielkiej Brytanii, Jugosławii i Polsce, którego wyniki dały możli
wość dokonania porównań dotyczących sytuacji społecznej starszych ludzi52. 
Badanie dotyczyło m.in. samooceny stanu zdrowia, sytuacji materialnej i ro
dzinnej, struktury gospodarstw domowych, w których pozostają ludzie starsi, 
ich relacji z innymi członkami rodziny i gospodarstwa domowego, warun
ków mieszkaniowych i aktywności zawodowej.

Innym przykładem przekrojowych badań porównawczych są ciekawe 
badania nad procesem adaptacji osób mieszkających w domach pomocy spo
łecznej w Niemczech i Hiszpanii. Badanie zostało przeprowadzone przy uży
ciu tego samego narzędzia (kwestionariusz wywiadów z osobą starszą, jej

51 A. Amann, Social Gerontological Research in Europe. A Synopsis, w: Social- 
-Gerontological Research..., poz. cyt., s. 10-11.

52 E. Shanas, P. Townsend, D. Wedderbum, H. Friis, P. Mihoj, J. Stehouwer, Old People 
in Three Industrial Societies, New York 1968; Y. Nedeljkovic, Old People in Yugo
slavia, Institut za Socijalnu Politiku, Beograd 1970-1972. W badaniu tym uczestniczyła 
również Polska (zespół IGS pod kier. J. Piotrowskiego). Był to pierwszy tak szeroko 
zakrojony program badawczy z zakresu gerontologii społecznej.
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opiekunami i członkami rodziny)53. Po 100 respondentów z RFN i Hiszpanii 
objętych badaniem ankietowym wskazało na istnienie podobnych proble
mów, wśród nich na brak dostatecznie rozbudowanych kontaktów społe
cznych w domach pomocy społecznej, wzrastające uzależnienie od pomocy 
innych osób oraz trudności adaptacyjne. Ważnym rezultatem tego badania 
było sformułowanie propozycji dotyczących przygotowania osób mających 
zamiar przenieść się do domu pomocy społecznej, procesu adaptacji i zadań 
lokalnych instytucji polityki społecznej w tym zakresie. Natomiast zrealizo
wane we Francji, Wielkiej Brytanii, Holandii, Szwecji i Stanach Zjednoczo
nych badanie sytuacji osób po przejściu na emeryturę pozwoliło na sformuło
wanie zaleceń dla polityków społecznych zajmujących się zagadnieniem 
przygotowania pracowników do emerytury, zapewnieniem im odpowiednich 
świadczeń i organizacją czasu wolnego54. Jakkolwiek bezpośrednie skorzy
stanie z sugestii i zaleceń formułowanych na podstawie wyników badań 
w poszczególnych krajach jest trudne, a niekiedy -  z uwagi na odmienne 
rozwiązania instytucjonalne i odrębności kulturowe -  wręcz niemożliwe, 
to przydatność takich badań do celów porównawczych jest mimo to 
duża. Niezależnie bowiem od lokalnej czy narodowej specyfiki, procesy 
starzenia się przebiegają w zbliżony sposób i wykazują podobne cechy 
charakterystyczne.

Przydatność badań przekrojowych do opracowania swego rodzaju obra
zu, umożliwiającego ocenę aktualnego stanu zaspokojenia potrzeb starszych 
ludzi i wskazania zagadnień, jakimi polityka społeczna powinna się zająć 
w pierwszej kolejności, potwierdzona została przez wyniki wielu badań. Do 
ważniejszych należy realizowane w pierwszej połowie lat dziewięćdziesią
tych tzw. badanie berlińskie (BASE, „ The Berlin Aging Study”)55. Objęto nim

R. Rubio-Herrera, R. Schmitz-Scherzer i in., Erste Ergebnisse einer Vergleichsstudie 
zur Lebenssituation alter Menschen in Heimen in Spanien und Deutschland, „Zeitschrift 
für Gerontologie” 1994, Nr. 27, s. 145 i n.
Work or Retirement. Labour Market and Social Policy for Older Workers in France, 
Great Britain, the Netherlands, Sweden and the USA, B. Basey, G. Buck (red.), Gower, 

^  London 1983.
Z bogatej literatury prezentującej rezultaty tego badania warto zwrócić uwagę m.in. na: 
P-B. Baltes, K.-U. Mayer, H. Heimchen, E. Steinhagen-Thiessen, The Berlin Aging 
Study (BASE): Overview and design, „Ageing and Society” 1993, No 13, s. 483 i n.; 
E. Steinhagen-Thiessen, M. Borchelt, J.P. Fischer, The Berlin Aging Study (BASE): 
objectives and methods o f the BASE Reseaerch Unit „Internal Medicine and Geria
trics”, w: Aging, Health and Competence, J.J. Schroots (red.), Elsevier Science Publis
hers B.V. 1993; E. Steinhagen-Thiessen, M. Borchelt, Health Differences in Advanced 
Old Age, „Ageing and Society” 1993, No 13, s. 619 i n.; K.-U. Mayer, M. Wagner, 
Socio-economic resources and differential ageing, „Ageing and Society” 1993, No 13,



1800 osób w wieku co najmniej 70 lat, a więc 5 lub 10 lat powyżej przyjmo
wanego najczęściej w badaniach progu starości. Najważniejszym celem 
badania było ustalenie przyczyn wewnętrznego zróżnicowania populacji 
ludzi starych. Badanie ma interdyscyplinarny charakter, co warto podkreślić, 
gdyż wielu gerontologów słusznie zwraca uwagę na potrzebę wielo
wymiarowego traktowania starości. Uczestniczyli w nich specjaliści z zakre
su medycyny (w tym geriatrii i psychiatrii), psychologii, socjologii i polityki 
społecznej. W stosunku do prawie połowy objętych badaniem osób 
w poszczególnych obejmujących pięcioletnie okresy kohortach urodzenio- 
wych zastosowano badania pogłębione, na które składały się m.in. badania 
medyczne i fizjologiczne, testy i próby wysiłkowe.

Nieco wcześniej, w latach 1988-1989, we Francji zrealizowano duże 
badanie terenowe, dotyczące powodowanych przez proces starzenia się 
zmian psycho-funkcjonalnych organizmu. Zatytułowane PAQUID („Perso- 
nes Agees QUID” -  Co u osób starszych?) badanie objęło ponad 4000 osób 
i miało na celu dostarczenie wiedzy o zmianach czynnościowych organizmu, 
czynnikach ryzyka wystąpienia choroby Alzheimera i zaburzeń psychi
cznych oraz o zmianach w stopniu samodzielności ludzi starych56.

W Wielkiej Brytanii w ramach programu znanego pod skrótem GHS 
(The General Housing Survey) zrealizowane zostało w 1980 r. duże badanie 
sytuacji osób w wieku 65 lat i więcej pozostających w swoich gospodar
stwach domowych. Badanie wykazało, że około 75% osób starszych nie 
potrzebuje żadnej pomocy, mogąc wykonywać różne czynności samodzielnie 
(zostało to potwierdzone testem ADL57), co najwyżej z niewielkimi 
ograniczeniami. Stosunkowo dużo osób udzielało natomiast pomocy innym, 
najczęściej członkom swojej rodziny58. Wskazuje to między innymi na

s. 517 i n.; Y. Schütze, F. R. Lang, Integration in Family, Kinship and Friedship 
Networks, w: Elderly People in Industrial Societies. Social Integration in Old Age by or 
despite Technology?, H. Mollenkopf (red.), Edition Sigma, Berlin 1996, s. 25 i n.

56 P. Barberger-Gateau, A. Chasllerie, J.-F. Dartigues, D. Commenges, M. Gagnon, 
R. Salamon, Health Measures Correlates in a French Elderly Community Population: 
The PAQUID Study, „Journal o f Gemotology: Social Sciences” 1992, No 47, s. 588 i n.

57 ADL (Activity o f  Daily Living), wy standaryzowany wskaźnik aktywności życia co
dziennego ludzi starych, wprowadzony po raz pierwszy na początku lat sześćdzie
siątych. Po licznych zmianach i uzupełnieniach stał się najpowszechniej stosowanym 
wskaźnikiem umożliwiającym porównanie aktywności osób starszych w różnych 
środowiskach. Por. Z.B. Wojszel, Instrumenty pełnej oceny geriatrycznej -  zastoso
wanie w praktyce lekarza rodzinnego, „Gerontologia Polska” 1997, nr 1, s. 48 i n.

58 S. Arber, G.N. Gilbert, Transition in earring. Gender, life course and the care of the 
Elderly, w: Becoming and Being Old. Sociological Approach to Later Life, B. Bythe- 
way, T. Keil, P. Allatt, A. Bryman (red.), SAGE Publications, London 1989, s. 72.
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poszukiwanie przez osoby starsze nowych pól aktywności na starość w miej
sce utraconych funkcji związanych z wykonywaniem pracy zawodowej.

Większość badań przekrojowych koncentruje się na ocenie rozmiarów 
występowania w badanej populacji wybranych cech społecznych lub zmian 
geriatrycznych. Z punktu widzenia polityki społecznej szczególnie ważne 
są te badania, które odnoszą się do sytuacji rodzinnej ludzi starych, subie
ktywnej oceny stopnia zaspokojenia potrzeb, warunków życia, poziomu 
sprawności oraz sposobu gospodarowania czasem.

Niekiedy badania gerontologiczne zmierzają do sformułowania ogólnej 
charakterystyki procesu starzenia się i wskazania jego zasadniczych kon
sekwencji. Celem takich badań jest nie tylko dokonanie nowych ustaleń, ale 
i weryfikacja dotychczasowych, pozwalająca na ocenę wpływu zmian w spo
łeczeństwie na starość i los ludzi starych. Przykładem takiego interdyscy
plinarnego podejścia może być zrealizowane w RFN na przełomie lat sie
demdziesiątych i osiemdziesiątych badanie pod kierunkiem U. Lehr59. Wyni
ki badania stały się podstawą do sformułowania wniosków na przyszłość, 
adresowanych nie tylko do osób starszych, ale i ich rodzin oraz polityków 
społecznych. W badaniu tym położony został duży nacisk na problem 
samodzielności starych ludzi i stworzenie systemu pomocy, umożliwiającej 
samodzielne życie.

Nieco później ta sama autorka przeprowadziła inne badanie, poświęcone 
sytuacji starszych kobiet. Zwracała w nim uwagę na społeczne konsekwencje 
znacznej nadumieralności mężczyzn60. Starość kobiet i jej socjalny wymiar, 
uwarunkowany z jednej strony niższym poziomem dochodów, a z drugiej 
-  innymi rolami społecznymi, jest przedmiotem wielu badań, w których 
akcentuje się przede wszystkim kontynuację w starości swego rodzaju nie
równości społecznej, jakiej ofiarą jest kobieta we wcześniejszych okresach 
życia ze względu na przeciętnie niższy poziom wynagrodzenia, większe tru
dności w zdobyciu i utrzymaniu pracy oraz większy dzienny wymiar czasu 
pracy, jeśli uwzględnić obciążające głównie kobietę prace w gospodarstwie 
domowym61.

Altem — Tatsachen und Perspektiven. Ergebnisse interdisziplinärer gerontologischer 
 ̂ Forschung, U. Lehr (red.), Bouvier Verlag, Bonn 1983.

U. Lehr, Zur Situation der älterwerdenden Frau. Bestandsaufnahme und Perspektiven 
bis zum Jahre 2000, Beck Verlag, München 1987, s. 175.
Podobnie formułują wnioski ze swoich badań i analiz m.in. D. Doering, Old-Age 
Security o f Women in the Twelve EC-Countries, Goethe Universität Verlag, Frankfurt 
am Main 1992; G. Backes, Frauen im Alter -  ihre besondere Benachteiligung als 
Resultat lebenslanger Unterprivilegierung, AJZ Verlag, Bielefeld 1981; Gleichstellung 
von Mann und Frau in der Alterssicherung. Ergebnisse eines Colloqiums zu der 
Alternativen der Rentenreform '84, Ch. Helberger, G. Rolf (red.), Campus Verlag
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Na początku lat dziewięćdziesiątych z kolei wiele zainteresowania 
wzbudził w RFN projekt badawczy „Granice i możliwości samodzielnego 
życia w starości”. Interdyscyplinarne badanie, którym objęto blisko 
1100 osób w wieku 60 lat i więcej, wskazało na czynniki utrudniające samo
dzielne prowadzenie życia we własnym gospodarstwie domowym62. Należą 
do nich, oprócz tak oczywistych jak stan zdrowia i poziom sprawności, 
również przebieg kariery zawodowej (satysfakcja z wykonywania w prze
szłości pracy zawodowej podnosi stopień zadowolenia z życia i akceptacji 
dla starości) i poziom wykształcenia. Reprezentacyjne badanie dotyczyło 
samooceny stanu zdrowia, oceny warunków mieszkaniowych, kontaktów 
społecznych, stosunków rodzinnych oraz warunków życia z punktu widzenia 
degradacji środowiska naturalnego. Subiektywna ocena stanu zdrowia została 
skonfrontowana z obiektywną, sformułowaną przez lekarzy rodzinnych. Po
dobnie jak w wielu innych badaniach, stan zdrowia w ocenie lekarzy został 
uznany za gorszy niż wynikałoby to z wypowiedzi osób poddanych badaniu.

Wiele przekrojowych badań porównawczych realizowanych jest pod 
auspicjami ONZ i innych organizacji międzynarodowych. Szczególnie wiele

63takich badań przeprowadzonych zostało w latach osiemdziesiątych . Doty

Frankfurt/M. 1982; C. Collot, A. Florea, H. J. Bries, G. Naegele, W. Plum, A. Ridoux,
A. Turrin, Die soziale Lage alleinstehender älterer Frauen in Großstädten aus drei 
westeuropäischen Ländern. Ergebnisse einer internationalen Vergleichstudie aus der 
Bundesrepublik Deutschland, Frankreich und Italien, Lang-Verlag, Frankfurt/M. 1982; 
Frauen-Alterssicherung: Lebensläufe von Frauen und ihre Benachteiligung im Alter,
C. Gather (red.), Edition Sigma Bohn, Berlin 1993; Armut im Alter: Untersuchung zur 
Lebenslage ökonomisch unterversorgter älterer Frauen in Nordrhein-Westfalen, G. Nae
gele (red.), Institut für Gerontologie, MfAGuS, Düsseldorf 1992; M. Dieck, Frauen als 
Zielgruppe der Alterssozialpolitik. Gleichbehandlung, Chancengleichheit, Risikoaus
gleich?, „Zeitschrift für Gerontologie” 1994, Nr. 27, s. 52 i n.

62 E. Olbrich, Möglichkeiten und Grenzen selbständiger Lebensführung im Alter. Einfüh
rung und Überblick, „Zeitschrift für Gerontopsychologie und -psychiatrie” 1995, Nr. 8, 
s. 183 i n. Zob. też D. Roether, H. Kunze, Lebenssituation alter Menschen. Ein Ost- 
West-Vergleich, „Zeitschrift für Gerontopsychologie und -psychiatrie” 1995, Nr. 8, 
s. 263 i n. oraz M. Baltes, U. Mayr, M. Borchelt, I. Maas, H.-U. Wilms, Everyday com
petence in old and very old age. An inter-disciplinary perspective, „Ageing and 
Society” 1993, No 13, s. 657 i n.
Do bardziej znanych międzynarodowych badań porównawczych należą m.in.: Inter- 
-Centre Cooperative Research Programme. Research Project on Population Aging, 
CIRCED, Paris 1984-1988; Project on Economic and Social Implications o f Changing 
Age Distribution in Selected ECE Countries. Population Activities Unit, General 
Economic Analysis Division, United Nations, Economic Commision for Europe, Genf 
1985-1988; The International Plan of Action of Aging. United Nations, Centre for 
Social Development and Humanitarian Affairs (Aging Unit), Vienna, Department of

82



czą one głównie sytuacji społecznej starych ludzi oraz zmian ich pozycji 
społecznej i sytuacji materialnej w miarę postępowania procesu starzenia się.

Stosunkowo duża jest liczba badań dotyczących sytuacji życiowej ludzi 
starych zamieszkujących konkretny region. Rzadziej prowadzi się reprezen
tatywne badania ogólnokrajowe, częściej natomiast są inspirowane przez 
władze lokalne lub administrację rządową. W Republice Federalnej Niemiec 
badania takie były realizowane np. na zlecenie rządów krajów związko
wych64. Znaczną Jiczbę pozycji zawierających wyniki badań empirycznych 
stanowią publikacje prezentujące wyniki badań w miastach. Zazwyczaj bada
nia te prowadzone były przy współudziale administracji samorządowej. Pro
blemy ludzi starych w mieście postrzegane są najczęściej przez pryzmat 
stosunków rodzinnych, sieci kontaktów społecznych i stopnia sprawności, 
mającego wpływ na możliwość samodzielnej organizacji życia65. Są to bada
nia mające charakter aplikacyjny. Ich wyniki mogą być wykorzystane przy 
formułowaniu programów działania administracji publicznej, określaniu 
hierarchii lokalnych problemów i ich rozwiązywaniu. Przykładem takich 
badań może być również projekt, którego celem było ustalenie indywidual
nych różnic w możliwościach samodzielnego rozwiązywania problemów 
dnia codziennego66. Badaniem objęto 111 osób w wieku 68-94 lata. Wyka
zało ono m.in., że samodzielne uporanie się z problemami związanymi 
z organizacją codziennego życia zależne jest nie tylko od wieku, stanu zdro
wia i sprawności, ale i od stopnia akceptacji własnej starości.

Stosunkowo wiele badań poświęcono zmianom zachodzącym w aktyw
ności życiowej człowieka pod wpływem starzenia się. Zmiany te mają różno
rodny charakter i nie dają się sprowadzić tylko do ograniczenia aktywności

International Economic and Social Affairs, United Nations, New York 1986. Podaję za: 
E. Frątczak, Droga życiowa (biografia rodzinna, zawodowa i migracyjna), GUS, SGPiS, 
Warszawa 1989, s. 13.
Np. G. Bäcker, M. Dieck, G. Naegele, H.P. Tews, Ältere Menschen in Nordrhein- 
Westfalen. Gutachten zur Lage der älteren Menschen und zur Altenpolitik in NRW, 
Düsseldorf 1989; Ältere Menschen in Baden-Württemberg, Statistisches Landesamt, 
Stuttgart 1988; Ältere Menschen in Rheinland-Pfalz, Ministerium für Soziales, Gesund- 
heit und Umwelt, Mainz 1982.
len  kierunek badań rozwinął się najbardziej w Niemczech i Szwajcarii. Por. G. Backes, 
E.-M. Neumann, Ältere und alte Frauen in Berlin (West), Kasseler Gerontologische 
Schriften, Kassel 1991; R. Rohner, Altem im sozialen Kontext. Eine empirische Unter
suchung sozialer Netzwerke und sozialer Unterstützungssysteme alter Menschen in der 
Großstadt Berlin, Technische Universität, Berlin 1992; S. Biderbost, Hilfe als Problem, 
Eine empirische Untersuchung zur Situation alleinstehender Männer in der Stadt Zürich, 

66 VOn ^er öffentl 'chen Sozialhilfe betreut werden, Limnat Verlag, Zürich 1983.
M. Marsiske, S.L. Willis, Dimensionality of everyday problem solving in older adults, 
„Psychology and Aging” 1995, No 10, s. 269 i n.



jednostki. Nawet w sędziwym wieku obserwuje się dużą aktywność, dostoso
waną wszakże do realnych możliwości jednostki wynikających z jej spra
wności i sytuacji życiowej. Metodologia badań nad aktywnością w późnej 
starości doczekała się już wielu opracowań67. Realizowane są w tym przy
padku zarówno badania opisowe, jak i longitudinalne. Badania wzdłużne 
(longitudinalne) wykorzystywane są coraz częściej w gerontologii dla 
wielokrotnej oceny zmian zachodzących w poszczególnych kohortach ludzi 
starych68.

Doświadczenia projektów amerykańskich wskazują że badania longitu
dinalne mogą być użyteczne w określaniu najbardziej skutecznych form 
pomocy adresowanej do ludzi starych. Umożliwiają to pytania o subiektywną 
ocenę poziomu zaspokojenia wybranych potrzeb konfrontowane z oceną sto
pnia stanu zdrowia i sprawności warunkującej samodzielne zaspokojenie 
tych potrzeb69.

Do najbardziej znanych badań longitudinalnych należy badanie balti- 
morskie „The Baltimore Longitudinal Study o f  Aging”10. Realizowane przez 
ponad 25 lat, miało na celu ustalenie czynników wywierających wpływ na 
proces starzenia się. Specjalnie dobrana grupa ochotników poddawana była 
nie tylko okresowym badaniom testowym, ale także intensywnym badaniom 
fizjologicznym. W Wielkiej Brytanii, a konkretnie w Anglii i Walii, zostało 
również zrealizowane inne badanie longitudinalne, określane jako OPCS

67 Zob. J. Brandtstaedter, Development, aging, and control: empirical and theoretical 
issues, w: Longitudinal Research on Individual Development. Present Status and Future 
Perspectives, D. Magnusson, P. Casaer (red.), University Press, Cambridge, 1993, 
s. 194 i n.

68 Por. K.W. Schaie, C. Hertzog, Longitudinal methods, w: Handbook o f Developmental 
Psychology, Englewood Cliffs, New York 1982. Można wyróżnić trzy podstawowe 
typy badań wzdłużnych: badanie trendu (śledzenie wybranych cech populacji przy przy
padkowym doborze próby), badanie kohortowe (badanie zdefiniowanej kohorty przy 
zapewnieniu każdorazowo równego liczbowo doboru próby, jakkolwiek w jej skład 
wchodzą inne osoby) oraz badanie panelowe, któremu poddaje się w każdym badaniu 
kontrolnym te same osoby. Zob. I.C. Rayman, S.W. Bloom, Survey as a Tool for 
Studing Problems in the elderly, w: Human Aging Research. Concepts and Technics, 
B. Kent, R.N. Butler (red.), Raven Press, New York 1988, s. 51 in .

69 D.A. Wolf, B.J. Sold, The Demography of Family Care for the Elderly, w: Aging and 
Generational Relations Over the Life Course. A Historical and Cross-Cultural Perspe
ctive, T.K. Hareven (red.), Verlag de Gruyter, Berlin 1996, s. 396.

70 N.W. Shock, R.C. Gruerlich, R. Anders, D. Arenberg, P.Y. Costa Jr., E. Lakatta, 
J.D. Tobin, Normal Human Aging. The Baltimore Longitudinal Study of Aging, 
National Institutes o f Health Publishers 2450, Washington 1984.
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Longitudinal Study1 \  Badanie przeprowadzono w latach 1971-1981 na 
próbie złożonej z osób w wieku 50 i więcej lat, wylosowanej przy okazji 
dokonywania spisów powszechnych. Przedmiotem zakrojonego na bardzo 
szeroką skalę badania, zrealizowanego przez The Office o f  Population Cen
suses and Surveys była sytuacja rodzinna starszych osób, struktura gospo
darstw domowych, mobilność przestrzenna starszych osób i członków ich 
rodzin, stan zdrowia i poziom sprawności. Wyniki wskazywały na istotne 
zróżnicowanie stanu zdrowia starszych ludzi w zależności od ich stanu 
cywilnego, wykształcenia i przynależności do grupy społeczno-ekono
micznej. Więcej niż co trzeci respondent w wieku 65 lat i więcej zamieszki
wał samotnie, przy czym w przypadku kobiet odsetek ten sięgał nawet 
45%72. Istotną rolę w samoocenie sytuacji życiowej i satysfakcji zżycia 
odgrywał zawód respondenta, wykonywany przed przejściem na emeryturę. 
Badanie to wskazuje wyraźnie, że warunki życia w starości traktowanej jako 
stadium w cyklu życiu człowieka w znacznej mierze kształtowane są już we 
wcześniejszych fazach życia.

Zupełnie inną zasadę doboru próby przyjęto natomiast w badaniu pro
wadzonym w Szwecji. Objęto nim próbę z kohorty siedemdziesięcioletnich 
mieszkańców, śledzono zmiany w niej zachodzące i porównywano je po 
pięciu latach z próbą kontrolną. Na tej podstawie można było sformułować 
wnioski dotyczące przebiegu starzenia się w konkretnej społeczności73. Do
tyczą one przede wszystkim potrzeby rozbudowania systemu opieki me
dycznej nad starymi ludźmi ze względu na pogarszający się w starości stan 
zdrowia i dostosowanie oferty usług socjalno-medycznych do potrzeb ludzi 
starych wynikających ze struktury gospodarstw domowych i struktury ro
dzin. Na szczególną uwagę zasługuje podjęte w roku 1978 przez jedenaście 
krajów europejskich badanie nad medycznymi i socjalnymi aspektami

71 A.J. Fox, Longitudinal insights into the ageing population, w: Research and the Ageing 
Population, D.E. Evered, J. Whelan (red.), John Wieland & Sons, Chichester 1988, 
s. 177 in .
M. Abrams, Use o f Time by the Elderly in Great Britain, w: Daily Life in Later Life. 
Comparative Perspectives, K. Altergott (red.), SAGE Publications, Newbury Park,

73 Bevery Hills 1988, s. 28.
Zob. A. Svanborg, S. Landahl, D. Mellstrom, Basic issues of health care, w: New 
Perspectives on Old Age, H. Thomae, G. Maddox (red.), Springer, New York 1982, 
s- 31-52; A. Svanborg, The health of the elderly population: results from longitudial 
studies with age-cohort comparisons, w: Research and the Ageing Population,
D.E. Evered, J. Whelan (red.), John Wiley&Sons, Chichester 1988, s. 3-16; A. Svan
borg, G. Bergstrom, D. Mellstrom, Epidemiological Studies on Social and Medical 
Conditions of thr Elderly, WHO, Reports and Studies No. 62, Copenhagen 1982.
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starości74. Badanie to zostało później kontynuowane przez ośrodki badawcze 
w sześciu krajach (Belgia, Finlandia, Grecja, Italia, Polska i Ukraina) jako 
projekt ELSA (European Longitudinal Study o f  Ageing). Jego wyniki 
wskazują nie tylko na znaczenie czynników zdrowotnych dla przebiegu 
procesu starzenia, ale także na potrzebę ściślejszego zdefiniowania kategorii 
jakości życia w kontekście starości75.

W roku 1965 rozpoczęte zostało w RFN badanie longitudinalne BOLSA 
(The Bonn Longitudinal Study o f  Ageing), którym objęto osoby urodzone 
w iatach 1890-1895 (pierwsza kohorta) oraz w latach 1900-1905 (druga 
kohorta). Badanie, początkowo zaplanowane na okres ośmiu lat, zostało póź
niej znacznie przedłużone. Jego wyniki wskazują m.in. na potrzebę dalszych 
badań empirycznych dotyczących psychicznych aspektów starości, kontak
tów społecznych, komunikacji starszych ludzi z ich otoczeniem oraz proble
mu samotności76. Wśród zagadnień objętych badaniem znalazł się m.in. stres 
jako czynnik wpływający na jakość życia i przebieg starzenia się, stosunki 
społeczne ludzi starych i wpływ coraz bardziej konsumpcyjnie nastawionego 
i koncentrującego się na karierze zawodowej otoczenia na możliwości zaspo
kojenia potrzeb ludzi starych77. Innym badaniem realizowanym w Niem
czech od roku 1984 jest „Das Sozioókonomische Panel” (SOEP). Na tle 
ogólnej problematyki dotyczącej całego społeczeństwa niemieckiego (coro
czna ocena zmian w sytuacji demograficznej, warunkach pracy, skali zatru
dnienia, poziomie dochodów, stopniu obciążenia gospodarstw domowych 
podatkami, warunkach mieszkaniowych, systemie zabezpieczenia społeczne
go itd.) podejmowane są tematy specyficzne dla potrzeb ludzi starych: ucze
stnictwo ludzi starych w życiu społecznym, warunki bytu seniorów i rozmia

74 The Elderly in Eleven Countries, E. Heikkinen, W.E. Waters, Z.J. Brzeziński (red.), 
WHO, „Public Health of Europe” 1983, No 21.

75 Por. W. Pędich, B. Bień, Quality of life o f the elderly during the economic and political 
transformation in Poland, w: Pendulum -  Health and Quality of Life in Older 
Europeans, L. Ferruci, E. Heikkinen, E. Walters, A. Baroni (red.), WHO, I.N.R.C.A. 
Florence 1995. Opis wyników badania zob. też B. Bień, Wpływ pozaontogenetycznych 
uwarunkowań starzenia na zdrowotną i psycho-socjalną sytuację ludzi starych: 15-letnie 
przekrójowo-sekwencyjne badania kohortowe ludzi starych w Białymstoku, AM, 
Białystok 1996, s. 91 in .

76 Zob. Patterns of Aging. Findings from the Bonn Longitudinal Study o f Aging,
H. Thomae (red.), Karger Verlag, Basel 1976; Formen seelischen Alterns. Ergebnisse 
der Bonner gerontologischen Langsschnittstudie (BOLSA), U. Lehr (red.), Enke Verlag, 
Stuttgart 1987; H. Thomae, The Bonn Longitudinal Study of Ageing -  an Approach to 
Differential Gerontology, w: Prospective Longitudinal Research, S.A. Mednick,
A.E. Baert (red.), Oxford University Press, Oxford 1981, s. 175 i n.

77 Zob. H. Thomae, Responses to health and social problems in old age, w: Social 
Gerontology. New Directions, poz. cyt., s. 164.
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ry zapotrzebowania na pomoc w postaci usług środowiskowych. W roku 
1990 takim badaniem objęto po około 4,5 tys. gospodarstw domowych 
w Niemczech Zachodnich i na terenie byłej NRD. Lista zagadnień stanowią
cych przedmiot badania uległa rozszerzeniu o ocenę zmian, jakie zaszły 
w sytuacji starszego pokolenia od zjednoczenia Niemiec78.

W USA podobne badanie wzdłużne zapoczątkowane zostało w połowie 
lat pięćdziesiątych i kontynuowano je przez 35 lat („ The Seattle Longitudinal 
Study”) pod kierunkiem K.W. Schaie79. Program miał na celu ocenę dyna
miki zmian sprawności umysłowej ludzi w następstwie starzenia. Jednocze
śnie badaniem objęto takie zagadnienia, jak stan zdrowia i cechy osobowo
ściowe. Pozwoliło to na ocenę przyczyn zróżnicowań w zaawansowaniu sta
rzenia się w obrębie tej samej kohorty. Podobne badanie podjęto w USA 
w połowie lat osiemdziesiątych80. Ponad 8200 osób urodzonych w 1923 r. 
lub wcześniej badanych było pod kątem przebiegu procesu starzenia się 
i zmian w stanie zdrowia, aktywności życiowej, stosunków rodzinnych, 
korzystania z pomocy i jej udzielania. Wstępne wyniki wskazują że w spo
łeczeństwie USA feminizacja starości jest, podobnie jak w Europie, proble
mem wymagającym uwzględnienia przy konstrukcji systemu pomocy lu
dziom starym. Ważnym wstępnym wnioskiem jest konstatacja dotycząca 
koncentracji osób osiągających szczególnie niskie dochody w najstarszej 
grupie wiekowej, tj. 80 lat i więcej (jest ich tam 4,8%, podczas gdy w grupie 
młodszej -  3,5%). Również w Stanach Zjednoczonych, w Durham, 
zrealizowane było inne szeroko zakrojone badanie longitudinalne „Duke 
Longitudinal Study o f  A ging’1*'. Jego celem było ustalenie standaryzowanych 
metod pomiaru stanu fizycznego i psychologicznego oraz sytuacji społecznej 
starych ludzi.

Inne duże badanie longitudinalne zrealizowane zostało w USA przez 
zespół J.M. Guralnika. Objęło ono w początkowej fazie ponad 9300 osób

78
P. Schmidt, Die Wahl des Rentenalters. Theoretische und empirische Analyse 
des Rentenzugangsverhaltens in West- und Ostdeutschland, Peter Lang Verlag, 
Frankfurt/M. 1995, s. 157.

79
K.W. Schaie, The Seattle Longitudinal Study. A thirty-five-year inquiry o f adult 

^  intelectual development, „Zeitschrift fur Gerontologie” 1993, Nr. 26.
Asset and Health Dynamics Among the Oldest Old (AHEAD). Initial Results from the 
longitudinal study, G.C. Myers (red.), „The Journals o f Gerontology”, Series B: 
»Psychological and Social Sciences” 1997, No 5.
Normal Aging. Reports from the Duke Longitudinal Study 1955-1969, E. Palmore 
(red.), Duke University Press, Durham 1970; E.W. Busse, The Duke Longitudinal 
Studies o f Normal Aging 1955-1980. Overview o f History, Disign and Findings, 
Springer, New York 1986.
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i miało na celu ustalenie zmian w stanie zdrowia i sprawności fizycznej osób, 
które zmarły w okresie między kolejnymi etapami badania i porównanie 
ich z tymi samymi cechami u pozostałych osób z badanej próby82.

Przegląd badań longitudinalnych wskazuje, że dotyczą one przede wszy
stkim problemów związanych z oceną zmian w stanie zdrowia i poziomie 
sprawności, zmian w psychice, jakie towarzyszą starości oraz ogólnej chara
kterystyki zmian w otoczeniu starszych ludzi. Należałoby oczekiwać, że ba
dania longitudinalne, mimo znacznych kosztów i wysiłków organizacyjnych, 
jakie się z nimi wiążą, będą zyskiwać na znaczeniu w gerontologii spo
łecznej. Szczególnie zmiany w sytuacji rodzinnej, skali i kierunkach udzie
lanej w jej ramach pomocy, strukturze gospodarstw domowych oraz rodzaju 
artykułowanych przez ludzi starych potrzeb wydają się interesujące jako 
temat, wart głębszej niż dotychczas analizy w ramach badań wzdłużnych.

Analiza kierunków badań w zakresie gerontologii społecznej wskazuje, 
że ich tematyka koncentruje się przede wszystkim na takich problemach, jak 
sytuacja dochodowa ludzi starych, ich sytuacja rodzinna, możliwości samo
dzielnego życia, kontakty społeczne osób starszych oraz pomoc otrzymy
wana od rodziny83. Inne tematy, jak np. satysfakcja życiowa, aczkolwiek 
również ważne, są podejmowane rzadziej. Wydaje się, że wynika to nie tylko 
z doraźnej wagi wskazanych tematów dla skutecznej i akceptowanej przez 
społeczeństwo i społeczności lokalne polityki społecznej, ale również ze 
stosunkowo dobrze przygotowanych narzędzi badawczych. Kwestionariusze 
wywiadów, wielokroć testowane, są wykorzystywane dla celów porównaw
czych w badaniach na terenie różnych krajów. Badania te są na ogół 
badaniami ilościowymi, co znacznie ułatwia ich przeprowadzenie i analizę 
wyników. Badania jakościowe odnoszą się natomiast przede wszystkim do 
takich problemów, jak ocena i samoocena stopnia zaawansowania procesu 
starzenia się, starzenie się jako przyczyna kryzysów i zmian w rolach 
życiowych, starzenie się z punktu widzenia interakcji społecznych, śmierć 
jako wydarzenie zamykające okres starości, stosunek do śmierci, subiekty
wne oceny procesu starzenia się i zmian zachodzących w organizmie oraz

s: J.M. Guralnik, A.Z. La Croix, L.G. Branch, S.V. Kasi, R.B. Wallace, Mordibity and
Disability in Order Persons in the Year Prior to Death, „American Journal of Public 
Health” 1991, No 81. Cyt. za: B. Bień, Wpływ pozaontogenicznych uwarunkowań 
starzenia..., poz. cyt., s. 107. Zob. też: K.G. Manton, Longitudinal study o f functional 
change and mortality in the United States, „Journal o f Gerontology” 1988, No 41, 
s. 486 i n.

S3 Por. Developments and Research on Aging: An International Handbook, E.B. Palmore 
(red.), Greenwood Press, Westport 1993.



w kontaktach społecznych osób starych84. Generalnie wydaje się, przedmio
tem badań zbyt często są potrzeby ludzi starych, którzy należą do grup 
słabszych ekonomicznie lub są zależni od pomocy innych. Wyniki badań 
zbyt mało mówią natomiast o potrzebach osób aktywnych mimo swojego 
wieku, względnie zdrowych i sprawnych. Polityka społeczna nie dysponuje 
też rozległą wiedzą na temat możliwości wykorzystania aktywności star
szych osób w działaniach organizacji pozarządowych i grup nieformalnych.

Analiza polskich publikacji dotyczących gerontologii społecznej wska
zuje, że prowadzone w kraju badania koncentrują się na analizie sytuacji 
bytowej starszych ludzi oraz na funkcjonowaniu systemu emerytalnego i po
mocy społecznej. Badania nad starością w Polsce zostały zapoczątkowane

85z inicjatywy E. Rosseta . Procesy demograficzne, w wyniku których w Pol
sce zwiększa się systematycznie udział ludności w wieku 65 lat i więcej od 
dawna przyciągają uwagę nie tylko demografów, ale również ekonomistów, 
socjologów i polityków społecznych.

O intensywnym rozwoju gerontologii społecznej w Polsce można mówić 
od czasu badań kierowanych przez J. Piotrowskiego86. Uzyskane wyniki 
prezentowały nie tylko sytuację społeczną osób starszych i wnioski co do 
potrzeb tej zbiorowości, ale wskazywały pośrednio na potrzebę podjęcia 
konkretnych działań, tworząc podstawy dla polityki społecznej wobec ludzi 
starych. W Szkole Głównej Handlowej (w latach 1949-1990 Szkoła Główna 
Planowania i Statystyki), zwłaszcza w Instytucie Statystyki i Demografii, 
wiele uwagi poświęcono demograficznym aspektom starzenia się i starości87.

84 Por. H.-J. Kaiser, Qualitative Forschung im Bereich der sozialen Gerontologie, w: Bi
lanz qualitativer Forschung. Grundlagen qualitativer Forschung, E. Koenig, P. Zedier 
(red.), Deutscher Studien Verlag, Weinheim 1995, s. 241 i n.

85 E. Rosset, Proces starzenia się ludności. Studium demograficzne, PWG, Warszawa 
1959; tenże, Ludzie starzy. Studium demograficzne, PWE, Warszawa 1967.
J. Piotrowski, Ludzie starzy w Polsce i ich sprawność życiowa. Sprawozdanie końcowe 
z badań (1965-1969) pt. „Potrzeby ludzi starych i związane z tym potrzeby urządzeń 
społecznych”, SGPiS, Warszawa 1970, tenże, Miejsce człowieka starego w rodzinie 
i społeczeństwie, poz. cyt.
Zob. np. E. Frątczak, Proces starzenia się ludności Polski a proces urbanizacji, Mono
grafie i Opracowania nr 149, SGPiS, Warszawa 1984; K. Stolarczyk, Społeczno-ekono
miczne czynniki warunkujące migracje osób w starszym wieku w Polsce, Monografie 
i Opracowania nr 188, SGPiS, Warszawa 1985; J. Staręga-Piasek, A. Lisowski, J. Su
checka, Starość psychospołeczna i potrzeby opieki medycznej ludzi starych, poz. cyt.; 
E. Frątczak, K. Guraj-Kaczmarek, Z. Zarzycka, S. Bartczak, A. Czajkowski, J. Suche
cka, Wybrane uwarunkowania i konsekwencje procesu starzenia się ludności Polski, 
Monografie i Opracowania nr 223, SGPiS, Warszawa 1987; E. Frątczak, Droga 
życiowa poz. cyt.; Z. Strzelecki, Cykl życia rodziny a migracje, Monografie i Opraco
wania nr 296, SGPiS, Warszawa 1989; J.Z. Holzer, Perspektywy demograficzne Polski
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Również Instytut Gospodarstwa Społecznego uczynił społeczne problemy 
starości oraz funkcjonowanie placówek infrastruktury społecznej dla ludzi

oo .
starych tematami swoich badań . Ponadto sytuacja społeczna i życiowa osób 
starszych była jednym z zadań badawczych, realizowanych w Katedrze 
Socjologii Pracy, Polityki Społecznej i Zatrudnienia SGH w ramach 
projektów dotyczących sytuacji rodziny i poszczególnych grup społeczno- 
-zawodowych89.

Istotne wzbogacenie wiedzy o społecznej sytuacji ludzi starych w Polsce 
przyniosły badania zrealizowane w latach 1985 i 1989 przez Główny Urząd 
Statystyczny90. Objęto nimi wszystkie osoby w wieku 60 lat i więcej wcho
dzące w skład gospodarstw domowych, w których GUS prowadził wówczas 
badanie budżetów gospodarstw domowych. Każdorazowo uzyskane wyniki 
były reprezentatywne dla około 90% populacji ludzi starszych, szczególnie 
dla osób pozostających w gospodarstwach emerytów i rencistów, pracowni
czych, chłopskich i chłopów robotników. Podjęte badania stwarzały szanse 
na prowadzenie swego rodzaju monitoringu warunków życia ludzi starych, 
prezentując dane dotyczące sytuacji zdrowotnej, samopoczucia i poczucia 
osamotnienia ludzi starych, poziomu dochodów, otrzymywanej i udzielanej 
pomocy, zagospodarowania czasu wolnego oraz warunków mieszkaniowych 
i wyposażenia gospodarstw domowych. Obserwacja zmian, jakie następowa
ły w wymienionych obszarach, mogła stać się podstawą do określania dora
źnych celów polityki społecznej w stosunku do ludzi starych. Niestety, 
zaprzestanie tych badań uniemożliwiło skorzystanie z takiej możliwości. 
W roku 1999 GUS opublikował kolejną publikację poświęconą warunkom 
życia ludzi starych91. Wprawdzie podobnie jak dwie poprzednie, zawiera ona 
dane dotyczące osób w wieku 60 lat i więcej, ale ze względu na odmienną 
metodologię nie pozwala na dokonanie porównań z sytuacją z poprzedniej 
dekady.

do roku 2030. projekcje studialne -  założenia, wyniki liczbowe, wnioski, Monografie 
i Opracowania nr 300, SGPiS, Warszawa 1990; B. Nowakowska, W. Obraniak, K. No- 
wak-Sapota, Z. Zarzycka, Terytorialne zróżnicowanie procesu starzenia się ludności 
Polski, Monografie i Opracowania nr 333, SGH, Warszawa 1991; E. Frątczak, 
J. Jóźwiak, B. Paszek, Metodyka badań cyklu życia jednostki i rodziny -  wybrane 
aspekty, Monografie i Opracowania nr 341, SGH, Warszawa 1991.

88 Por. Badania IGS w latach 1957-1987, SGH, Monografie i Opracowania nr 316, 
Warszawa 1991.

89 Zob. np. J. Staręga, Ludzie starzy a praca zawodowa, Biblioteka Nauki o Pracy, KiW, 
Warszawa 1976; P. Błędowski, Ostatnie fazy życia rodziny a jej potrzeby, w: Fazy 
rozwoju rodziny a jej potrzeby, A. Kurzynowski (red.), SGH, GUS, Warszawa 1991.

90 Sytuacja bytowa ludzi starszych w 1985 r., GUS, Warszawa 1985; Sytuacja bytowa 
ludzi starszych w 1989 r., GUS, Warszawa 1990.

91 Seniorzy w polskim społeczeństwie, GUS, Warszawa 1999.
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Duże znaczenie w badaniach nad sytuacją starych osób mają badania 
realizowane w Akademii Medycznej w Białymstoku przez zespół pracowni
ków Zakładu Gerontologii Klinicznej i Społecznej. Długoletni kierownik 
tego zespołu, prof. W. Pędich, był wcześniej współrealizatorem jednego 
z pierwszych badań dotyczących sytuacji starszych mieszkańców Opola92. 
Pod koniec lat siedemdziesiątych w Białymstoku przeprowadzone zostało 
przekrojowe badanie wybranych kohort starszej ludności, które było powta
rzane co 5 lat do roku 19949’. Innym badaniem zrealizowanym przez ten 
zespół AM w Białymstoku był projekt „Metody stymulacji działalności 
samopomocowej ludzi starych na modelu dzielnicy Białystok -  Antoniuk”94. 
Badanie to jest dobrym przykładem połączenia badań naukowych z prakty
czną implementacją doświadczeń zagranicznych oraz stymulacją starszych 
mieszkańców miasta do podjęcia działalności samopomocowej. Można ocze
kiwać, że praktyczne efekty tego badania staną się przydatne w popularyzo
waniu idei samopomocy i aktywizacji starszego pokolenia. Podobny cel 
przyświeca finansowanemu przez Komisję Europejską badaniu „Opiekuno
wie ludzi starych w Europie” (Carers o f  Older People in Europę,
C.O.P.E.)95. Obok opisu sytuacji ludzi starych autorzy dokonują ocen) 
sytuacji ich opiekunów, zwracając uwagę na wszechstronne uwarunkowanie 
możliwości sprawowania tej opieki. Wydaje się, że ważną cechą przeprowa
dzonej analizy jest odejście od ogólnie postulatywnego charakteru w kierun
ku wskazania konkretnych oczekiwań seniorów i charakterystyki ograniczeń 
na jakie napotykają opiekunowie.

Polskie Towarzystwo Gerontologiczne zrealizowało w latach 1999-2001 
ogólnopolskie badanie reprezentacyjne nt. „Warunki życia i potrzeby ludz 
starszych”. Badaniem, finansowanym ze środków KBN, objęto pona( 
1800 respondentów. Celem badania była ocena zmian, jakie nastąpiły w po 
równaniu z sytuacją z roku 1966, tj. z czasu, kiedy realizowano pierwszt 
badanie ogólnopolskie pod kierunkiem J. Piotrowskiego. W porównanii 
z pierwszym projektem nastąpiły dość zasadnicze zmiany w kwestionariusz! 
badania. Postęp cywilizacyjny i społeczny wymagał często, by pytać o inn< 
zagadnienia niż przed 35 laty. Mimo ograniczonej możliwości dokonani;

92
'  W. Pędich, Badania nad stanem zdrowia i warunkami życiowymi ludzi starych miast
 ̂ Opola, PWN, Opole 1965.

B. Bień, Wpływ pozaontogenicznych uwarunkowań..., poz. cyt.
Zob. M. Halicka, W. Pędich, Działania samopomocowe ludzi starszych, AM, Białysto 
1997.
B. Bień, Z.B. Wojszel, J. Wilmańska, J. Sienkiewicz, Starość pod ochroną. Opieki 
nowie rodzinni niesprawnych osób w Polsce. Porównawcze studium środowisk 
miejskiego i wiejskiego, Text, Kraków 2001.
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bezpośrednich porównań, łatwo dostrzegalna jest poprawa warunków życia 
we wszystkich niemal jego płaszczyznach. Przygotowana na podstawie bada
nia publikacja96 prezentuje nie tylko dane o samoocenie stanu zdrowia i spra
wności, warunkach mieszkaniowych oraz sytuacji materialnej ludzi starych, 
ale również dotyka takich zagadnień, jak samotność i osamotnienie, akty
wność społeczna ludzi starych, ich stosunek do religii czy formy spędzania 
czasu wolnego. Badanie to wpisuje się w nurt badań interdyscyplinarnych, 
traktujących starość jako zjawisko wielowymiarowe. Już sam tytuł książki 
wskazuje na jeden z jej celów, jakim jest określenie cech charaktery
stycznych osób starszych w polskim społeczeństwie. Jednym z ważniejszych 
wniosków jest niezadowalająca sytuacja materialna ludzi starych. Zagadnie
nie to, aczkolwiek bardzo istotne dla polityki społecznej, nie powinno być 
jednak, według mnie, traktowane jako pierwszoplanowe, bowiem stanowi 
tylko jeden, choć oczywiście ważny, element sytuacji życiowej ludzi starych. 
Jeżeli pozostaniemy przy założeniu, iż sytuacja materialna starych osób 
pozostaje w kręgu zainteresowania przede wszystkim polityki kształtowania 
dochodów, to za zadanie polityki społecznej w stosunku do ludzi starych 
uznać powinniśmy głównie kształtowanie korzystnych relacji między nimi 
a resztą społeczeństwa.

2.2.2. Potrzeby ludzi starych

Polityka społeczna, podejmując decyzje o zaspokojeniu potrzeb osób 
starszych, powinna kierować się hierarchią tych potrzeb według ich ważności 
(społecznej dolegliwości). Należy jednak uwzględnić, że hierarchia może 
wynikać nie tylko z diagnozy społecznej ważności potrzeb, ale również stąd, 
że w systemie polityki społecznej istnieć mogą „słabe ogniwa”: nieza- 
spokojenie nawet pozornie mało istotnej potrzeby na skutek dysfunkcji w ro
dzinie albo w jednej z polityk szczegółowych niesie w konsekwencji zagro
żenia dla całej zbiorowości. Przykładem może tu być niższy poziom do
chodów starszych kobiet lub ograniczone możliwości rehabilitacji leczniczej 
dla ludzi starych, szczególnie mieszkających na wsi. Kumulacja takich 
zagrożeń może stać się przyczyną podejmowania działań nakierowanych 
specjalnie na pewną grupę ludzi starych lub ich całą zbiorowość97. Wydaje

97 ith/r" B' Synak (red'-)’ UG’ Gdańsk 2002-
możeP też3 *')̂ ernat>' polityki społecznej, UW, Warszawa 1991, s. 42. „»Ważniejsze« 
masowej te ^ T ^ 2^  >>naj^ ardz'eJ zagrożone«. Gdy zagrożenia występują w skali 
za polityce ^  'i5"*6 potrzeby stają się najważniejsze dla decydentów odpowiedzialnych 
kojenie zal eCZn^' Ważniejsze mogą to być także takie potrzeby, których zaspo- 
politykę sp o łe c z ^ ” ™6 T nawet wyłącznie -  od warunków stwarzanych przez



się, że w przypadku działań adresowanych do ludzi starszych takie inter
pretowanie „ważniejszych” potrzeb trafnie wskazuje na rolę polityki spo
łecznej wobec zbiorowości ludzi starych.

Z punktu widzenia polityki społecznej dużą rolę w ustalaniu jej zadań 
odgrywa uwzględnienie potrzeb „kolektywistycznych”, do których można za 
T. Kocowskim98 zaliczyć potrzebę przynależności, łączności, integracji, 
potrzeby normatywne, potrzebę kooperacji, socjalizacji, nonkonformizmu, 
uczestnictwa, demokratyzmu, praworządności i wreszcie potrzebę zorganizo
wania. Ponadto T. Kocowski wymienia tzw. gratyfikacje społeczne, pojawia
jące się w innych teoriach jako potrzeby -  akceptację i więź emocjonalną, 
prestiż oraz władzę. Na zaspokojeniu wymienionych potrzeb oraz zapewnie
niu wspomnianych „gratyfikacji” powinna skoncentrować się polityka spo
łeczna, dążąc do stworzeniu systemu wszechstronnych świadczeń dla osób 
starszych.

W badaniach dotyczących sytuacji starych ludzi stosuje się często inne 
systematyzacje, mające na celu wyeksponowanie potrzeb najbardziej isto
tnych z punktu widzenia organizacji systemu ich zaspokajania. Przykładowo, 
T.H. Brubaker w następujący sposób grupuje potrzeby starszych osób uza
leżnionych od pomocy innych":
• potrzeby finansowe (związane z faktem uzależnienia dochodów osoby 

emerytowanej od jednego źródła utrzymania i stałej, nie ulegającej 
poważniejszym zmianom -  zwłaszcza na korzyść -  jeśli chodzi o siłę 
nabywczą wysokości świadczenia),

• potrzeby fizyczne (związane z obniżającą się sprawnością i postępującym 
osłabieniem organizmu, szczególnie w przypadku osób w wieku starości 
zaawansowanej, a polegające na konieczności udzielania pomocy w pro
wadzeniu gospodarstwa domowego, zachowaniu mobilności, wykonywa
niu zabiegów higienicznych i korzystaniu z opieki medycznej),

• potrzeby społeczno-emocjonalne, polegające na utrzymaniu kontaktów 
socjalnych i interakcji z lokalnym środowiskiem.

Każda z wymienionych grup potrzeb wymaga innego rodzaju działania 
ze strony polityki społecznej. Do zakresu zadań polityki społecznej wobec 
osób starszych w pierwszej kolejności powinno należeć zaspokojenie drugiej 
grupy potrzeb, związanych z organizacją życia seniorów. Zaspokojenie tych 
potrzeb, umożliwienie w miarę samodzielnego życia w znanym sobie środo
wisku lub w warunkach umożliwiających godną egzystencję mimo braku 
zdrowia czy sprawności warunkuje samopoczucie człowieka. Wpływa rów

981 T. Kocowski, Potrzeby człowieka. Koncepcja systemowa, Ossolineum, Wrocław 1982.
99 T.H. Brubaker, The Long-Term Care Triad. The Elderly, their Families, and Bureaucra

cies, w: Aging, Health and Family, poz. cyt. s. 13-14.
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nież na rozmiary potrzeb określanych przez Brubakera jako społeczno- 
-emocjonalne, a zakwalifikowane przez Kocowskiego w większości do po
trzeb kolektywistycznych. Zaspokojenie tej grupy potrzeb nie powinno 
jednak obowiązywać wyłącznie instytucji polityki społecznej. Jej zadaniem 
byłoby raczej stworzenie korzystnej atmosfery społecznej wokół problemów 
starości i ułatwienie lokalnym społecznościom podejmowania inicjatyw na 
rzecz integracji starszych ludzi w środowisku. W przypadku potrzeb zwią
zanych z sytuacją finansową konieczne jest nie tylko doskonalenie mecha
nizmów systemu emerytalno-rentowego, by dochody z tych świadczeń 
zapewniały możliwość zaspokojenia wszystkich typowych dla wieku po
trzeb, ale i stosowanie wobec starszych ludzi ulg i zniżek. Takie działania 
wykraczają jednak często poza zakres polityki społecznej, a nawet polityki 
kształtowania dochodów i wymagają skoordynowanej polityki państwa wo
bec ludzi starszych.

Polityka społeczna, kształtując przede wszystkim warunki bytu ludzi 
i wpływając na ich poczucie bezpieczeństwa socjalnego, działa na rzecz za
spokojenia potrzeb uznawanych powszechnie za podstawowe, to jest takie, 
których przynajmniej częściowe zaspokojenie warunkuje rozbudzenie innych 
potrzeb, lokowanych na wyższych szczeblach hierarchii. Z kolei ich zaspo
kojenie, czemu zazwyczaj towarzyszy zwiększenie kontaktów społecznych, 
wywiera coraz większy wpływ na jakość życia100. Dla polityki społecznej 
adresowanej do najstarszego pokolenia wartość teorii potrzeb, niezależnie od 
różnic występujących między poglądami autorów poszczególnymi teorii, 
polega na uświadomieniu społeczeństwu, że potrzeby ludzi starych, acz
kolwiek po części inne niż potrzeby osób młodszych, wcale nie muszą być 
-  i zazwyczaj nie są -  mniejsze niż potrzeby diagnozowane wśród osób 
należących do młodszych generacji. Zaspokojenie tych potrzeb lub brak 
odpowiedniej reakcji ze strony podmiotów polityki społecznej są czynnikami 
wpływającymi na samopoczucie starszych osób, przy czym instytucje poli
tyki społecznej nie powinny ograniczać się do działań na rzecz zaspokojenia 
potrzeb uznanych powszechnie za podstawowe, ale sprzyjać realizacji

1110 Jak wykazują badania, u podstaw decyzji starszych osób o udziale w zajęciach 
kulturalno-oświatowych, zwłaszcza w zajęciach uniwersytetów III wieku, leżą potrze
by poznawcze, a w dalszej kolejności -  potrzeby aktywności i afiliacji. Świadczy to 
z jednej strony o dużym zapotrzebowaniu na usługi w zakresie oświaty, a z drugiej 
-  o znaczącym, możliwym do wykorzystania w sprzyjających warunkach, potencjale 
społecznym, drzemiącym w starszym pokoleniu. „Potrzeba afiliacji, dawniej zaspo
kajana przez kolegów z zakładu pracy, na odczytach w domu kultury, znajduje nową 
formę zaspokojenia dzięki znalezieniu się wśród osób o podobnych zainteresowa
niach” M. Susułowska, Psychologia starzenia się i starości, PWN, Warszawa 1989, 
s. 136 i n.
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i innych, ulokowanych wyżej w hierarchii. Teorie potrzeb uświadamiają, że 
polityka społeczna wobec ludzi starych powinna również stwarzać warunki 
do zaspokojenia potrzeb wyższego rzędu. Do takich potrzeb można by zali
czyć za T. Kocowskim m.in. potrzeby przynależności, integracji, kooperacji, 
socjalizacji, oraz uczestnictwa.

2.3. Starość w koncepcji faz życia człowieka i rozwoju 
rodziny

Poszukiwanie odpowiedzi na pytania o przyczyny i cechy charaktery
styczne procesu starzenia się doprowadziło badaczy do wskazania związków 
między przebiegiem życia a sytuacją człowieka w starości. Badania wyka
zały, że na indywidualną starość wpływają między innymi takie czynniki, jak 
wykształcenie, charakter i przebieg pracy zawodowej, sytuacja rodzinna, 
zakres utrzymywanych kontaktów społecznych czy ogólna aktywność 
życiowa101. To obala jeden z mitów starości jako zjawiska ontogenetycznego, 
nie mającego związku z dotychczasowym przebiegiem życia jednostki, ogól
nym poziomem rozwoju społeczeństwa i wydarzeniami historycznymi, także 
dotyczącymi gospodarki, jakie towarzyszyły życiu pokolenia. Inne mity, 
które nie znajdują potwierdzenia w interdyscyplinarnych badaniach, to 
między innymi kontrastowe przedstawianie starości w okresie przed- i indu
strialnym. Starość w tym pierwszym przedstawiana bywa w sposób wyideali
zowany, jako okres stanowiący ukoronowanie życia człowieka, zajmującego 
w lokalnej społeczności centralną pozycję, otoczonego wielopokoleniową 
rodziną i spełniającego funkcję doradcy, rozjemcy i arbitra. W przeciwień
stwie do tego okres postindustrialny miałby charakteryzować się społeczną 
degradacją ludzi starych, odsuniętych od rodziny i nie dysponujących przy
datnymi doświadczeniami zawodowymi, co ma prowadzić do ich spo
łecznego odizolowania102. Badania socjologiczne wskazują jednak, że pozy
cja społeczna seniorów oraz ich ewentualne osamotnienie lub odizolowanie 
są wynikiem procesów, jakie zachodziły we wcześniejszych stadiach cyklu 
życia, a nie jedynie społecznego nastawienia do starości103.

lul Por. m.in. E. Bruckner, Die retrospektive Erhebung von Lebensverläufen, w: Lebens
verläufe und sozialer Wandel, K.U. Mayer (red.), „Kölner Zeitschrift für Soziologie 
und Sozialpsychologie”, Sonderheft 31, Westdeutscher Verlag, Opladen 1990, 
s. 374 i n.

102 n

" Zwraca na to uwagę L. Tornstam, Gerontology in a Dynamic Society, w: Ageing and 
Life Course Transitions. An Interdisciplinary Perspective, poz. cyt., s. 196.

IOj Por. The Life Course and Social Policy. Interrelations, Contradictions and Changes, 
Graduate College, University Bremen, Bremen 1992, s. 115 i n.
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Przebieg życia i prawidłowości zmian rozwojowych, jakie zachodzą 
w psychice człowieka oraz w jego pozycji społecznej jest już od kilku
dziesięciu lat przedmiotem zainteresowania psychologów i socjologów. 
W przypadku psychologii badaniem tych zmian zajmuje się psychologia 
rozwoju człowieka w ciągu życia104, natomiast w socjologii powstał kierunek 
teoretyczny, nazwany socjologią przebiegu życia (socjology o f  the life 
course, Soziologie des Lebenslaufs)'05.

Rozwój człowieka daje się ująć w fazy, charakteryzujące się odmien
nymi cechami fizycznymi, psychicznymi, biologicznymi, a wreszcie różnymi 
pozycjami społecznymi zajmowanymi przez jednostkę i pełnionymi przez nią 
rolami. Badacze wyróżniają różne fazy cyklu życia, związane z wiekiem 
człowieka. Zależnie od społecznych i ekonomicznych warunków rozwoju 
społeczeństwa oraz wydarzeń historycznych, które miały wpływ na kształto
wanie się struktury społecznej, poszczególne fazy u kolejnych pokoleń 
różnią się znacznie między sobą. Innymi słowy, starość na początku 
XXI wieku jest inna niż przed kilkudziesięciu laty, a starość w Polsce na 
przełomie wieków nie jest dokładnie taka sama jak w tym samym okresie 
starość w Szwecji czy w Meksyku. Ponadto występują -  niekiedy znaczne 
-  różnice między społecznymi cechami starości w obrębie poszczególnych 
społeczeństw.

Poszczególnym etapom w życiu człowieka odpowiadają pełnione przez 
niego w rodzinie, grupie społecznej, środowisku zawodowym lub szkolnym, 
wśród przyjaciół i znajomych różnorodne role. Nie tylko ich zakres, ale 
również i treść zmieniają się w zależności od wieku oraz kolejnych etapów 
życia. Inna pod wieloma względami będzie rola pracownika rozpoczynają
cego okres pracy zawodowej, nie posiadającego jeszcze należytego doświad
czenia zawodowego, a zupełnie inna okaże się rola pracownika zbliżającego 
się do emerytury, wyposażonego w duże doświadczenie zawodowe i życio
we, „wiedzącego swoje”, nawet jeżeli nie jest w stanie sprostać wymaganiom 
stawianym mu przez wprowadzanie nowych technologii. Ponadto z kolej
nymi etapami życia związane są różne sytuacje życiowe, charakteryzu

104 Por. m.in. R.L. Goulet, P.B. Baltes, Life-Span Developmental Psychology. Research 
and Theory, Academic Press, New York 1970; Rozwój psychiczny człowieka w ciągu 
życia, M. Tyszkowa (red.), PWN, Warszawa 1988, M. Susułowska, Psychologia 
starzenia się i starości, poz. cyt.

105 Becoming and Being Old. Sociological Approach to Later Life, B. Bytheway, T. Keil, 
P. Allatt, A. Bryman (red.), SAGE Publications, London 1989; The Life Course and 
Social Policy. Interrelations, Contradictions and Changes, poz. cyt.; M. Kohli, Sozio
logie des Lebenslaufs, Darmstadt-Neuwied 1978; L. Rosenmayr, Altem im Lebens
lauf. Soziale Position, Konflikt und Liebe in den späteren Jahren, Vandenhoeck 
& Ruprecht, Göttingen -  Zürich 1996.
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jące się m.in. innym stanem rodzinnym, odmiennym poziomem aktywności 
życiowej, różną wysokością dochodów i właściwą dla każdego z etapów 
pozycją w społeczeństwie106. Pod tymi względami starość odznacza się 
gwałtownymi zmianami w sytuacji rodzinnej (spowodowanymi np. śmiercią 
osób bliskich, wyjściem z gospodarstwa domowego usamodzielnionych dzie
ci, przyjściem na świat wnucząt), ograniczaniem aktywności zawodowej 
i najczęściej związanym z tym zmniejszeniem poziomu dochodów oraz 
stopniową utratą dotychczasowej pozycji społecznej.

Na kolejnych etapach zmienia się również zakres praw i obowiązków 
jednostki wobec jej otoczenia. Nie chodzi tu, oczywiście, o prawa obywa
telskie, ale o normy, regulujące zasady postępowania w grupie. Zmienia się 
również charakter tych norm. Na przykład jednostka odgrywa inną rolę 
w zakresie przestrzegania zasad dyscypliny w grupie (rodzinie), norm moral
nych czy obyczajowych w dzieciństwie, inną w wieku dojrzałym, kiedy nie 
tylko ma przestrzegać ustalonych reguł, ale uczestniczy także w stanowieniu 
nowych norm, inną wreszcie w starości, kiedy spełnia również rolę swego 
rodzaju arbitra w zakresie zachowania obowiązujących zasad i ocenie słu
szności ustalonych norm.

Zdefiniowanie cyklu życia i jego poszczególnych etapów (faz) napotyka 
na liczne trudności, wynikające z odmiennego wskazania kryteriów wyróż
niających poszczególne fazy. Istnieje jednak zgodność co do tego, że termin 
„cykl życia” używany jest w tych koncepcjach, które zakładają wyróżnianie 
faz życia107, natomiast terminy „przebieg życia” czy „biografia” używane są 
raczej przy obserwacji z perspektywy całego życia lub dla opisu życia 
pojedynczych osób.

Interesujący przegląd koncepcji dotyczących cyklu życia zawarty jest 
w pracy B. Rysz-Kowalczyk, która definiuje cykl życia jako „trwający 
od urodzenia do śmierci proces zaspokajania przez jednostkę potrzeb, 
warunkujących osiąganie przez nią optimum możliwości w każdej kolejnej 
fazie indywidualnego rozwoju” 108. W tak rozumianym cyklu życia istotną 
rolę w zaspokajaniu zmieniających się na przestrzeni życia potrzeb odgrywa

106 Na ten temat szerzej zob. m.in. Lebenslagen, Lebensläufe, Lebensstile, P.A. Berger, 
S. Hradil (red.), „Soziale Welt” Sonderband 8, Schwartz Verlag, Göttingen 1990.

107 Zob. J. Jóźwiak, B. Paszek, Przebieg życia jednostki. Podstawowe pojęcia i metody 
analizy, w: E. Frątczak, J. Jóźwiak, B. Paszek, Metodyka badań cyklu życia jednostki 
i rodziny..., poz. cyt., s. 12.

108 B. Rysz-Kowalczyk, Pokolenie w fazie późnej dojrzałości. Deformacje cyklu życia 
a zagrożenia społeczne we współczesnej Polsce, IPS UW, Warszawa 1995, s. 35.

97



otoczenie społeczne, którego ważnym elementem są instytucje109. To one 
stwarzają ogólne ramy życia społecznego i wzajemnej kooperacji członków 
społeczeństwa oraz funkcjonujących w nim organizacji.

Warto również zwrócić uwagę na to, że B.L. Neugarten i N. Datan110 
postrzegają cykl życia jako proces, w którym istotną rolę odgrywają „normy 
wiekowe”. Określają one, jakie zachowanie, jakie role i aspiracje są sto
sowne dla danego wieku. W tak rozumianym cyklu życia społeczeństwo 
odgrywa rolę swego rodzaju arbitra, od którego opinii zależy, w jakiej mierze 
indywidualna starość może być społecznie akceptowana.

Z kolei D. Dobrowolska, omawiając poszczególne okresy w życiu czło
wieka, używa terminu „przebieg życia”, dla podkreślenia braku poszcze
gólnych stadiów, bowiem w ciągu całego życia następuje płynne, stopniowe 
przejście od jednego okresu do kolejnego. Cykl życia stanowi sekwencję 
doświadczeń, zachowań i działań człowieka w okresie całego życia i „łań
cuch stanów osobowości i napotykanych sytuacji, wpływający na tę sekwen
cję wydarzeń i ulegający jej wpływowi. Są one uwarunkowane zarówno 
przez przeobrażenia organizmu i psychiki danej jednostki, jak i zmieniające 
się warunki zewnętrzne 11

Wskazanie poszczególnych faz życia człowieka możliwe jest między 
innymi na podstawie kryterium, jakim może być zróżnicowanie ról społe
cznych w cyklu życia jednostki. W zależności od przyjętych wyznaczników 
wyróżnia się od kilku do kilkunastu faz życia. Ch. Gordon, analizując dyle
maty między niesionymi przez kolejne fazy wyzwaniami, traktowanymi jako 
chęć zmian a wolą zapewnienia bezpieczeństwa (stabilizacji i zachowania 
dotychczasowego układu) wyróżnił jedenaście etapów w życiu człowieka, 
którymi są112: /
• niemowlęctwo (do pierwszego roku życia),
• wczesne dzieciństwo (1-2 lata),

'^ Z o b . W. Pańków, Przemiany środowiska społecznego Polaków w latach osiemdzie
siątych -  od wartości społecznych ku pragmatycznym, w: Przełom i Wyzwanie. 
Pamiętnik VIII Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego, PTS, UMK Warszawa 
-  Toruń 1991, s. 121.

110 B.L. Neugarten, N. Datan, Socjological perspectives on the life cycle, w: W. Baltes, 
K. Schaie, Life-Span Developmental Psychology. Personality and Socjalization, 
Academic Press, New York 1973. Podaję, za: B. Rysz-Kowalczyk, Pokolenie w fazie 
późnej dojrzałości, poz. cyt., s. 18.

111 D. Dobrowolska, Przebieg życia -  fazy -  wydarzenia, „Kultura i Społeczeństwo” 
1992, nr 2, s. 77.

112 Ch. Gordon, Role and Value Development Across the Life Cycle. Cyt. za H. Worach- 
-Kardas, Fazy życia... poz. cyt., s. 15.
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• okres edypalny (3-5 lat),
• późne dzieciństwo (6-11 lat),
• wczesny okres młodzieńczy (12-15 lat),
• późny okres młodzieńczy (16-18 lat),
• wczesna dorosłość (19-29 lat),
• wczesna dojrzałość (30-44 lata),
• dojrzałość właściwa (45 lat do emerytury),
• emerytura (od wieku emerytalnego do wystąpienia poważnej choroby),
• niedołężność (od wystąpienia poważnej choroby do śmierci).

W tej szczegółowej specyfikacji etapów życia autor posługuje się dla 
oznaczenia orientacyjnych granic etapów wiekiem kalendarzowym. Wyjątek 
stanowią trzy ostatnie etapy, których granice określają ważne wydarzenia, 
stanowiące zarazem zmianę pozycji społecznej. Jest to zaprzestanie akty
wności zawodowej oraz wystąpienie poważnej choroby, powodującej wzra
stające uzależnienie człowieka od pomocy innych osób. Ch. Gordon podkre
śla znaczenie przejścia na emeryturę jako swoistego „kamienia milowego” na 
drodze życiowej człowieka. Brak wskazania wieku, w jakim następuje 
zakończenie okresu pracy zawodowej, pośrednio wskazuje, że starość jest 
zjawiskiem wewnętrznie bardzo zróżnicowanym. O ile we wcześniejszych 
etapach procesy biologiczne, fizjologiczne i socjalizacyjne pozwalają na 
ustalenie wieku kalendarzowego, w którym najczęściej dają się zaobser
wować rozmaite cechy typowe dla konkretnych etapów, o tyle w przypadku 
starości ustalenie takich prawidłowości jest bardzo utrudnione. Wynika to 
w znacznej mierze stąd, iż stan zdrowia, sprawność i samopoczucie czło
wieka w starości jest zależne nie tylko od czynników genetycznych i środo
wiskowych, ale i od przebiegu jego życia we wcześniejszych okresach. 
Warto również zwrócić uwagę, że czas trwania każdej z dwóch ostatnich 
faz może okazać się dłuższy niż jakiejkolwiek innej. Fakt ten podkreśla zna
czenie starości jako niezwykle ważnego etapu życia człowieka z punktu 
widzenia socjologii i polityki społecznej.

Na osiem faz dzieli cykl życia E. Erikson. Ich orientacyjne granice 
określa wiek społeczny, wyznaczany przez kolejne role społeczne i zmiany 
statusu społecznego. Według tego autora w cyklu życia można wyróżnić na
stępujące fazy"J: niemowlęctwo, wczesne dzieciństwo, wiek zabawy, wiek 
szkolny, dojrzewanie, wczesna dorosłość, dorosłość oraz starość.

" J Zob. L. Witkowski, Rozwój i tożsamość w cyklu życia. Studium koncepcji
E. Eriksona, UMCS, Toruń 1989.
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B. Rysz-Kowalczyk, wymieniając cechy faz cyklu życia"4, wyróżnia 
cztery podstawowe: dzieciństwo, młodość, dojrzałość i starość. Posługujący 
się wiekiem kalendarzowym do odgraniczenia poszczególnych faz cyklu 
życia badacze wyróżniają starość jako fazę rozpoczynającą się od 70. roku 
(D.B. B rom ley '15) lub 75. roku życia (J. Birren). W niektórych innych kon
cepcjach podziału cyklu życia zależnie od głównego kryterium starość rozu
miana jako końcowa faza życia pojawia się pod różnymi określeniami: późna 
dorosłość (D- Levinson sytuuje jej początek w 65. roku życia), dojrzewanie 
(zasadniczym kryterium w koncepcji G. Sheehy jest główne zadanie do 
wykonania, w tym przypadku -  pogodzenie się z konsekwencjami osłabiania 
organizmu: początek powyżej 50. roku życia), faza refleksji nad życiem 
(K.P. CrosS wybrał za kryterium znaczące wydarzenia psychiczne i typowe 
postawy, początek tej fazy przypada po 65. roku życia). W koncepcji
D. Reanneya kryterium wyznaczania faz cyklu życia jest percepcja czasu. 
W ciągu cidego życia ludzkiego zmienia się stosunek do czasu, jego upływu 
oraz związanych z tym następstw. Wśród dziewięciu faz wyróżnione zostały 
trzy, pozostające w związku ze starością. Ostatnią z nich jest „koniec czasu” 
(po 75. roku życia, „ludzie w tej fazie siedzą w przedpokoju i czekaia
na wezwaine ) .

114 „Cykl życia człowieka jest więc analizowany jako proces przechodzenia kolejno przez 
określone fazy, z których:
-  każdej odpowiada typowa (dla ludzi żyjących w danym miejscu i czasie) faza 

rozwdju biologicznego i psychicznego oraz typowe rodzaje i fonny aktywności 
życiowej;

-  każda pełni określoną rolą w całym cyklu, ale żadna z faz nie jest ujmowana jako 
lepsza ani jako ważniejsza od innych;

-  każda, jaką  człowiek aktualnie przeżywa, jest częściowo uwarunkowana przez fazy 
wcześniejsze, a każda przyszła -  przez fazę obecną ale sekwencja faz jest 
nieodwracalna;

-  przejście z jednej fazy życia do kolejnej nie następuje wskutek osiągnięcia 
określonego wieku kalendarzowego, ale wskutek pojawienia się w życiu jednostki 
zmian typowych dla określonej fazy;

-  ewolucyjny (w założeniu) charakter zmian zachodzących w cyklu życia człowieka 
pozwala w ramach głównych faz -  wyodrębniać fazy bardziej szczegółowe czy 
przejściowe.” B. Rysz-Kowalczyk, Pokolenie w fazie późnej dojrzałości, poz. cyt., 
s. 37. podkr. autorki.

115 D.B. Brt>mley, Psychologia starzenia się, PWN, Warszawa 1969. Proponowane dalej 
periodyiacje cyklu życia cytuję za: B. Rysz-Kowalczyk, Pokolenie w fazie późnej 
dojrzałości, poz. cyt., s. 26 i n.

116 Choć takie plastyczne przedstawienia cyklów życia rzadko można spotkać w publika
cjach naukowych, to jednak w literaturze pięknej problem zmian ról jednostek w ciągu 
ich życia był wielokrotnie poruszany. W starożytności grecki filozof Solon dzielił
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Sytuacja społeczna człowieka starego, jego pozycja w stosunku do in
nych członków rodziny i lokalnej społeczności, sytuacja materialna oraz stan 
zdrowia są w znacznej mierze uwarunkowane skumulowanymi doświad
czeniami z wcześniejszych okresów życia"7. Oznacza to nie tylko, że na 
starość mają wpływ warunki życia i pracy w przeszłości, ale i sytuacja 
ekonomiczna poszczególnych kohort, ich doświadczenia historyczne oraz 
respektowane przez te kohorty systemy wartości. Takie wydarzenia, jak wiel
ki kryzys w latach trzydziestych czy druga wojna światowa wywierają nie 
tylko wpływ na stan zdrowia starych ludzi, których były udziałem w prze
szłości, ale również na ich sytuację ekonomiczną oraz nastawienie do staro
ści. Dla przykładu, osoby, które podczas okupacji nie mogły kontynuować 
nauki, często nie były w stanie uzupełnić zaległości po zakończeniu wojny, 
co wywarło wpływ na całe ich życie, z okresem starości włącznie.

Związek między cyklem życia a polityką społeczną polega między inny
mi na tym, że ta ostatnia powinna reagować na przejawy nierówności i upo
śledzenia poszczególnych grup w następstwie różnego przebiegu faz życia. 
Z jednej strony polityka społeczna powinna rozpoznawać te sytuacje, w któ
rych potrzebna jest interwencja (na przykład zakłócenia związane z brakiem 
dochodu z pracy na skutek długotrwałej choroby lub bezrobocia czy 
niesamodzielność wymagająca stworzenia systemu udzielania odpowiednich 
usług), a z drugiej -  dostrzec przyczyny, powodujące występowanie 
w poszczególnych fazach życia pewnych ryzyk społecznych i skonstruować 
programy prewencyjne, ograniczające społeczne następstwa wystąpienia tych 
ryzyk. Typowym przykładem jest tu starość. Związane z zaprzestaniem 
pracy zawodowej uzależnienie od niezarobkowego źródła utrzymania i zwię
kszające się zapotrzebowanie na świadczenia związane z organizacją sa
modzielnego życia wymagają działań zapobiegających nadmiernemu ob
ciążeniu gospodarstw domowych ludzi starych wydatkami na wzrastającą 
liczbę usług.

Dysponując doświadczeniem wynikającym z obserwacji sytuacji spo
łecznej ludzi w poszczególnych fazach cyklu życiowego, polityka społeczna 
ma za zadanie dokonać diagnozy pojawiających się potrzeb i stworzyć 
system ułatwiający ich zaspokojenie. W tym kontekście można by przypisać

życie na siedmioletnie okresy. Zob. W. Pędich, D. Jakubowska, T. Kundt, Pielęgniar
stwo geriatryczne, PZWL, Warszawa 1979, s. 19 i n.; Szekspir, stwierdziwszy, iż 
„Świat jest teatrem, aktorami ludzie / Którzy kolejno wchodzą i znikają. / Każdy tam 
aktor niejedną gra rolę”, dzieli życie na 7 etapów. W. Szekspir, Jak wam się podoba, 
tłum. L. Ulrich, w: W. Szekspir, Komedie, PIW, Warszawa 1958, s. 223.
Por. T.K. Hareven, The Life Course an Aging in Historical Perspective, w: Ageing 
and Life Course Transitions. An Interdisciplinary Perspective, poz. cyt., s. 1.
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ubezpieczeniu emerytalnemu funkcję biografa, starannie zapisującego doty
chczasowy przebieg życia118. Konsekwencją zróżnicowanego życiorysu jest 
zróżnicowana wysokość świadczenia emerytalnego.

Fazy cyklu życia człowieka pozostają w związku z fazami rozwoju 
rodziny. Zagadnienie to, po raz pierwszy podjęte w roku 1947 przez 
P.C. Glicka119, doczekało się bogatej literatury. W teoriach cyklu rozwoju 
rodziny przyjmuje się, że od momentu jej założenia rodzina przeżywa 
wydarzenia pozwalające wyodrębnić kolejne fazy. Ich punktami granicznymi 
są kolejne zdarzenia demograficzne, takie jak zawarcie małżeństwa, 
narodziny kolejnych dzieci, śmierć członków rodziny, migracje itp. Naj
większą popularność zdobyła sobie zapoczątkowana przez Glicka teoria, 
określana dziś mianem klasycznej120. Wyróżnia ona kolejne fazy odzwier
ciedlające najważniejsze zmiany w strukturze rodziny. Koncepcja ta, po 
modyfikacjach, została wykorzystana również w wielu polskich badaniach 
nad rodziną121. Zakłada ona, że w życiu rodziny nuklearnej można wyróżnić 
sześć faz. Są to: formowanie się rodziny, jej rozwój, stabilizacja rozwoju, 
kurczenie się rodziny, puste gniazdo i rozpad rodziny. Punktami granicznymi 
dwóch ostatnich faz, związanych często ze starością, są odpowiednio 
opuszczenie domu rodzinnego przez ostatnie dziecko i śmierć pierwszego ze 
współmałżonków. Oba te wydarzenia są ważne nie tylko dla rodziny jako 
całości, ale również dla jej starszych wiekiem członków. Zmianie ulega 
bowiem nie tylko status rodzinny, ale również -  w przypadku zgonu 
współmałżonka -  społeczny. Opuszczenie domu rodzinnego przez ostatnie 
dziecko powinno stać się punktem, od którego następuje zmiana sytuacji 
materialnej rodziny obciążonej mniejszymi niż dotychczas wydatkami. 
Badania pokazują jednak, że w Polsce w miejsce oczekiwanej stabilizacji 
ekonomicznej pojawia się pauperyzacja. B. Rysz-Kowalczyk zwraca uwagę

118J. Allmendinger, Lebensverlauf und Sozialpolitik. Die Ungleichheit von Mann und 
Frau und ihr öffentlicher Ertrag, Campus Verlag, Frankfurt /M. 1994, s. 23.

119 P.C. Glick, The Family Cycle, „American Sociological Review” 1947, No 12. Cyt. za
Ch. Höhn, R. Mackensen, Introduction, w: Later Phase of the Family Cycle. 
Demographie Aspects, E. Grebenick, C. Höhn, R. Mackensen (red.), Clarendon Press, 
Oxford 1989, s. 2.

1-0 Zob. Ch. Höhn, The Family Life Cycle: Needed Extension of the Concept, w: Family 
Demography. Methods and their Applications, J. Bongarts, T. Burch, K. Wächter 
(red.), Clarendon Press, Oxford 1987, s. 66 i n.
Por. np. S. Wierzchosławski, Demograficzne aspekty badania rodziny według faz jej 
cyklu życia, w: Fazy rozwoju rodziny a jej potrzeby, A. Kurzynowski (red.), SGH, 
GUS, Warszawa 1991, s. 12 i n.

121
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na zjawisko „przedłużonego rodzicielstwa”122, które ze względu na jego 
powszechność można uznać za trwałą deformację cyklu życia i starszego, 
i młodszego pokolenia. „Przepełnione gniazdo” oznacza m.in., że starsi ro
dzice wypełniają część zadań związanych z prowadzeniem gospodarstwa 
domowego i opieką nad najmłodszymi członkami rodziny. Oznacza to 
podporządkowanie się potrzebom, organizacji i wzorom życia młodszego 
pokolenia pozostającego w domu rodzicielskim. W konsekwencji na dalszy 
plan zostają odsunięte potrzeby starszych domowników, a możliwości zaspo
kojenia tych potrzeb -  poważnie uszczuplone. Przyczyną tego stanu są 
„presje płynące z otoczenia” 123, jakim ulegają starsi ludzie.

Model klasyczny zyskał sobie wprawdzie powszechną popularność 
wśród socjologów rodziny124, ale bywa krytykowany za nieuwzględnienie 
komplikacji, pojawiających się często w cyklu rozwoju rodziny. Dla badaczy 
problemów starości szczególnie istotne wydaje się pominięcie w tym modelu 
coraz częściej pojawiających się rodzin niepełnych oraz rodzin bezdzietnych. 
W przypadku takich właśnie rodzin możliwości zaspokojenia potrzeb 
starzejących się osób są mniejsze niż w rodzinach pełnych. Potrzeby tych 
rodzin w miarę starzenia się rodzica lub bezdzietnych małżonków powinny 
stać się przedmiotem pogłębionych analiz socjologicznych i badań uwzglę
dniających zadania podmiotów polityki społecznej.

W niektórych klasyfikacjach cyklu rozwoju rodziny125 za ważny 
moment stanowiący granicę między kolejnymi fazami przyjmuje się przej
ście na emeryturę. Przedostatnim stadium rozwoju rodziny jest rodzina 
w wieku środkowym (to określenie odpowiada używanemu w innych 
klasyfikacjach terminowi: faza pustego gniazda), której granice wyznaczone 
są przez opuszczenie domu przez najmłodsze dziecko z jednej strony, 
a przejście rodziców na emeryturę z drugiej. Natomiast ostatni okres, 
określany w obu cytowanych klasyfikacjach mianem „rodzin starzejących 
się” rozpoczyna przejście na emeryturę. Jak widać, zaprzestanie aktywności

122
'  B. Rysz-Kowalczyk, Wpływ zagrożeń społecznych okresu transformacji na deformację 

cyklu życia. Pokolenie późnej dojrzałości, w: Kwestie społeczne i krytyczne sytuacje 
życiowe..., poz. cyt., s. 253 i n.
B. Rysz-Kowalczyk, Pokolenie w fazie późnej dojrzałości, poz. cyt., s. 6.
Np. Ch. Höhn, Der Familienzyklus. Zur Notwendigkeit einer Konzepterweiterung, 
Bundesinstitut für Bevölkerungswissenschaft, Bold Verlag, Wiesbaden 1982.
Zob. np. E. Duvall, Family Development, I.B. Lippincott, Fildelfia 1967 oraz 
S.L. Nock, The Family Life Cycle. Empirical or Conceptual Tool?, „Journal of 
Marriage and the Family” 1979, No 1. Obie pozycje cyt. za: E. Frątczak, Cykl życia 
rodziny. Podstawowe pojęcia i metody analizy, w: E. Frątczak, J. Jóźwiak, B. Paszek, 
Metodyka badań cyklu życia jednostki i rodziny..., poz. cyt., s. 46-47.
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zawodowej jest traktowane w tych klasyfikacjach jako ważna cezura, wy
wierająca wpływ nie tylko na sytuację ekonomiczną rodziny, ale na cały 
jej rozwój.

Z. Strzelecki126 proponuje wyróżnienie sześciu faz cyklu życia rodziny, 
zaliczając do nich między innymi fazę postrodzicielską, schyłkową następu
jącą po fazie rodzicielskiej okresu dorastania dziecka lub dzieci. Faza ta obej
mowałaby zatem stosunkowo długi, niekiedy nawet najdłuższy w małżeń
stwie, okres po usamodzielnieniu się dzieci, a także po śmierci jednego 
z małżonków.

Jeszcze przed około stu laty stosunkowo najdłuższym stadium w rozwo
ju rodziny był okres jej rozwoju. Wynikało to przede wszystkim z dużej 
liczby rodzonych dzieci oraz relatywnie krótkiego czasu trwania życia ludz
kiego. W tych warunkach na fazy związane ze stabilizacją rodziny przy
padało niewiele życia jednostki. Zmiany w strukturze rodziny, polegające 
m.in. na spadku liczby dzieci w rodzinie, wcześniejszym ich usamodzielnie
niu ekonomicznym, tendencji do zamieszkiwania bez rodziców jeszcze przed 
założeniem własnej rodziny, jak również wydłużenie przeciętnego czasu 
trwania życia spowodowały, że faza pustego gniazda ulega wydłużeniu. 
Zwraca na to uwagę H. Worach-Kardas, cytując badania A. Nortona127.

Tendencja do obniżenia średniego wieku w chwili opuszczenia domu 
rodzicielskiego przenosi się bowiem na kolejne pokolenia. Średni wiek matki 
w chwili opuszczenia domu przez ostatnie dziecko wynosi około 50 lat, tj. 
o dwa lata mniej niż na początku dziewiętnastego wieku. Równocześnie na 
skutek przedłużenia przeciętnego czasu trwania życia przesunięciu uległ 
moment, w którym na skutek śmierci jednego z małżonków dochodzi do 
rozpadu rodziny. Okres, w którym małżonkowie pozostają wspólnie w go
spodarstwie domowym bez obecności w nim dzieci, ulega zatem wydłużeniu, 
nie tylko poprzez wcześniejsze jego rozpoczęcie, ale i przez odsunięcie 
w czasie następnej fazy. Oznacza to zarazem, że faza „pustego gniazda” 
zajmuje większą niż dawniej część starości. Na tę fazę przypada również 
bardzo ważny moment życia zawodowego, jakim jest zaprzestanie aktywno
ści zawodowej i przejście na emeryturę. W stosunkowo niedługim czasie 
następuje zatem zasadnicza zmiana pełnionych dotychczas ról, na przykład 
wejście w rolę dziadka / babci oraz utrata roli pracownika. Opuszczeniu

126 Z. Strzelecki, Cykl życia rodziny a migracje, Monografie i Opracowania nr 296, 
SGPiS, Warszawa 1989, s. 55.

127 A. Norton, The Family Life-Cycle Updated: Components and Uses, w: Selcted Studies 
in Marriage and Family, R.F. Winch, G.B. Spanier (red.), New York 1974, s. 162-170. 
Cyt. za H. Worach-Kardas, Wiek a pełnienie ról społecznych, PWN, Warszawa 
-Ł ó d ź  1983, s. 22.
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rodzinnego domu przez dorosłe dzieci i zaprzestaniu aktywności zawodowej 
towarzyszy zmniejszenie ilości kontaktów społecznych. Nie musi to jednak 
stać się przyczyną odsunięcia starszego człowieka na margines życia spo
łecznego, o ile pozostaje w dotychczasowym miejscu zamieszkania, a nasta
wienie społeczności wobec ludzi starych wolne jest od niechęci i uprzedzeń. 
Ilościowa zmiana kontaktów nie musi wpływać wówczas w znacznym 
stopniu na ich jakość128. Z biegiem czasu niebezpieczeństwo dalszego ogra
niczenia kontaktów wzrasta, powiększając ryzyko stopniowego izolowania 
się od lokalnej społeczności.

Na zmiany w przebiegu cyklu rozwoju rodziny wskazuje również 
W. Voges129, zwracając szczególną uwagę na obniżenie wieku zakładania 
rodziny i -  powodujące skrócenie fazy rozwoju rodziny -  zmniejszenie 
liczby dzieci. W konsekwencji wcześniejszego zakładania rodziny następuje 
zmniejszenie odstępu między generacjami, a okres dzielący poszczególne 
generacje staje się coraz mniej uzależniony od uzyskania samodzielności 
ekonomicznej przyszłych rodziców. W rezultacie -  jak zauważa Voges 
-  rodzina przekształca się z dwupokoleniowej w dwuosobową. Jakkolwiek to 
ostatnie zdanie jest znacznym uproszczeniem problemu, to jednak trafnie, jak 
myślę, oddaje charakter zmian zachodzących we współczesnej rodzinie.

2.4. Zmiana paradygmatu starości

Starość nie jest pojęciem, pod którym zawsze kryją się te same treści. 
Przeciwnie, wraz z powiększaniem się liczby osób kwalifikowanych przez 
społeczeństwo jako „starsze” lub „stare”, potrzeby i zachowania ludzi stają 
się coraz bardziej różnorodne. Zwracał na to uwagę już J. Piotrowski, pisząc: 
„Pojęcie starości staje się nieadekwatne, bo ludność delimitowana wiekiem 
»emerytalnym« staje się coraz bardziej zróżnicowana i obejmuje wielu 
osobników całkowicie sprawnych, których według żadnych sensownych 
kryteriów nie można uważać za ludzi starych.” 130

W miarę zmian w strukturze demograficznej i wzrostu liczby osób 
w wieku emerytalnym dają się zaobserwować istotne zmiany w grupie ludzi 
starych. Zmiany te charakteryzują współczesną starość w porównaniu 
z wcześniejszymi okresami, wskazując jednocześnie na coraz większe wew

128
I. Woll-Schumacher, Soziale Schichtung im Alter, w: Soziale Schichtung und Lebens- 
chancen in der Bundesrepublik Deutschland, poz. cyt., s. 185.
W. Voges, Soziologie des höheren Lebensalters. Eine Einführung in die Altersso- 

|3u ziologie und Altenhilfe, Maro Verlag, Augsburg 1989, s. 12.
J- Piotrowski, Warunki życiowe i podstawowe potrzeby ludzi starych, „Biuletyn IGS” 
1973, nr 2, s. 33.
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nętrzne zróżnicowanie starości. Do najważniejszych zmian w porównaniu 
z cechami społecznymi ludzi starych przed laty należą m.in. 131:
• „odmłodzenie” starości,
• wzrost udziału osób osiągających starość sędziwą wśród ogółu ludzi 

starych,
• obniżenie aktywności zawodowej w starszym wieku,
• feminizacja starości,
• singularyzacja starości.

Wymienione cechy traktuję jako ważne z punktu widzenia polityki 
społecznej wobec ludzi starych, zarówno na poziomie krajowym, jak i na 
lokalnym.

„Odmłodzenie” starości wyraża się przede wszystkim w zmianie 
nastawienia starszych ludzi do swojego wieku i skłonności do zaliczania się 
przez nich samych do grupy osób w średnim (dojrzałym), a nie podeszłym 
wieku. Osoby osiągające wiek emerytalny nie czują się i z reguły nie 
określają się jako „stare”, odkładając formułowanie takiej samooceny na 
później. Zmianie uległo również nastawienie opinii publicznej, nie kwalifi
kującej automatycznie każdego emeryta jako starego człowieka. Względne
mu „odmłodzeniu” kategorii osób starszych sprzyja również fakt, że od 
dłuższego czasu obserwuje się tendencję do wzrostu liczby rencistów -  już 
nie pracujących zawodowo, a będących jeszcze w wieku przedemerytalnym. 
W następstwie tego granica starości, utożsamiana w opinii społecznej często 
z momentem zaprzestania aktywności zawodowej ulega częściowemu zatar
ciu. Starość, rozumiana jako okres po przerwaniu pracy zawodowej, ulega 
zatem znacznemu wydłużeniu w czasie -  często rozpoczyna się wcześniej 
i trwa do późniejszych lat. Socjologowie rodziny zwracają uwagę na skró
cenie okresu wychowywania dzieci w związku z tendencją do wcześniej
szego opuszczania domu rodzinnego przez dorastające dzieci. W tym kon
tekście wskazuje się na wcześniejsze zajście okoliczności utożsamianych 
dotychczas ze starością (małżeństwo dzieci, ich usamodzielnienie, wejście 
w rolę dziadków). Jakkolwiek wydarzenia te nie mają nic wspólnego 
z rzeczywistą starością obserwuje się wcześniejsze niż przed laty podjęcie 
ról pełnionych dawniej głównie przez osoby stare. Na sformułowanie tezy 
o odmłodzeniu starości wpływa także przejmowanie przez ludzi starszych 
nowych stylów życia i wzorców konsumpcji. Wzorce te w dużej mierze 
kształtowane są przez kampanie reklamowe, mające na celu zwiększenie

131 Por. H.P. Tews, Neue und alte Aspekte des Strukturwandels des Alters, w: Lebens
lagen im Strukturwandel des Alters. Alternde Gesellschaft -  Folgen für die Politik,
G. Naegele, H.P. Tews (red.), Westdeutscher Verlag, Opladen 1993, s. 15 i n.
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popytu na konkretne artykuły lub usługi132. W rezultacie starsi na przykład 
bardziej niż dawniej zwracają uwagę na modę, chętniej podróżują łatwiej niż 
dawniej podejmują decyzje o zmianie wyposażenia swoich mieszkań. Popu
laryzacja nowych stylów życia, lansowanych przez młodsze pokolenia, 
powoduje, że zachowania ludzi starszych uległy swego rodzaju odmłodzeniu, 
w mniejszym niż dawniej stopniu odróżniając się od zachowań młodszych 
pokoleń, szczególnie jeśli chodzi o osoby w początkowej fazie starości.

Najczęstszymi przyczynami wcześniejszego niż osiągnięcie ustawowego 
wieku emerytalnego przerywania pracy jest nabycie praw do świadczeń 
z innych rodzajów ubezpieczenia społecznego (renta z ubezpieczenia choro
bowego lub wypadkowego), brak możliwości zatrudnienia albo korzystanie 
ze świadczeń pomostowych dla osób w wieku przedemerytalnym zagrożo
nych bezrobociem. W Polsce stosunkowo niewielką jeszcze rolę odgrywają 
takie instrumenty polityki rynku pracy, jak elastyczne określanie granicy 
wieku emerytalnego, precyzowanej przez pracodawcę wspólnie z osobą 
przechodzącą na emeryturę zależnie od sytuacji na lokalnych rynkach pracy 
i kondycji ekonomicznej zakładu pracy, czy możliwość stopniowego skraca
nia czasu pracy aż do jej całkowitego zaprzestania. Skala bezrobocia może 
jednak spowodować, że wymienione instrumenty będą stosowane częściej 
niż dotychczas, co dodatkowo wpłynie na obniżenie granicy wieku starości 
ekonomicznej, rozumianej jako chwila zaprzestania pracy zarobkowej i zwią
zana z tym zmiana pozycji społecznej. Coraz dłuższy przeciętny czas trwania 
życia oznacza, że przeciętny okres bierności zawodowej ulega stopniowemu 
wydłużeniu. Jest to, oczywiście, ogromne wyzwanie dla polityki społecznej 
i gospodarczej, ale jednocześnie jedna z konstytutywnych cech współczesnej 
starości.

G. Schauble, wskazując na podstawowe różnice między obiema grupami 
ludzi starych, charakteryzuje tendencje w zmianach społecznego wymiaru 
starości133. Wyrażają się one między innymi w:
• zmianie struktury społeczeństwa według wieku oraz systematycznym 

wzroście odsetka osób starszych,
• „odmłodzeniu” starości dzięki większej gotowości osób dopiero co osią

gających wiek emerytalny do przejmowania nowych wzorów konsumpcji, 
ich większej podatności na modę w formach spędzania czasu, formach 
i technikach komunikacji społecznej itp.,

132 H. P. Tews, Altersbilder: über Wandel und Beeinflussung von Vorstellungen vom und
Einstellungen zum Alter, Kuratorium Deutsche Altershilfe, Köln 1991.
G. Schäuble, Sozialisation und Bildung der jungen Alten..., poz. cyt., s. 15 i n.133
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• zapewnieniu materialnych podstaw bytu większości ludzi starych, dzięki 
czemu absolutne ubóstwo ludzi starych w krajach europejskich stało się 
zjawiskiem marginalnym,

• wzrastającej heterogeniczności kategorii ludzi starych,
• zmniejszeniu wielkości gospodarstw domowych ludzi starych,
• podmiotowości starych ludzi w polityce (również w polityce społecznej), 

dzięki czemu stają się oni adresatami programów specjalnie dla nich 
przygotowanych,

• ewolucji wzorów starości w percepcji społecznej -  od negatywnych ste
reotypów do różnorodności związanej z odmiennym wiekiem i różną 
kondycją psychofizyczną ludzi starych.

Feminizacja starości wyraża się w wysokim odsetku kobiet w grupie 
osób starszych. Przyczyną tego zjawiska jest nadumieralność mężczyzn 
w młodszych grupach wiekowych, zwłaszcza w wieku 40-60 lat, oraz 
-  ciągle jeszcze -  przewaga kobiet w starszych grupach wiekowych wywo
łana następstwami II wojny światowej. W rezultacie w Polsce w grupie wie
ku 65 lat i więcej na 100 mężczyzn przypadało w roku 2000 ponad 162 ko
biet. Z tej racji za trafne trzeba uznać określenie przez A. Kurzynowskiego 
wdowieństwa za problem gerontologii społecznej1,4. Społeczne konsekwen
cje feminizacji starości związane są przede wszystkim z obserwowaną 
w wielu krajach tendencją do ograniczania kontaktów społecznych do rodzi
ny, osób tej samej płci i w zbliżonym wieku1’5. Może to w istotny sposób 
negatywnie wpływać na integrację ludzi starszych ze społecznością lokalną. 
Ponadto feminizacji starości towarzyszy zjawisko, polegające na tym, że 
świadczenia emerytalne kobiet, a szerzej ujmując -  ich dochody są często 
niższe niż mężczyzn. Interpretowane jest to jako kumulacja społecznego 
upośledzenia kobiet, wyrażającego się we wcześniejszych okresach życia 
niższym wynagrodzeniem za pracę1'6. Ponadto stan zdrowia, a zwłaszcza 
sprawność starszych kobiet pozostawia wiele do życzenia. Jak wykazały 
badania amerykańskie, poziom sprawności kobiet jest często znacznie niższy 
niż mężczyzn, częściej również stwierdza się rozmaite schorzenia1 ’7.

134 A. Kurzynowski, Wdowieństwo -  problem gerontologii społecznej, w: Starzenie się 
¡ starość w badaniach gerontologicznych w Polsce, J. Piotrowski (red.), Ossolineum, 
Warszawa -  Wrocław 1975, s. 154.

135 Zob. np. G. Fennell, Ch. Phillipson, H. Evers, Sociology of Old Age, Open University 
Press, Philadelphia 1988, s. 97-113.

136 Zjawisko to ma bardzo szeroki zasięg i jest przedmiotem wielu badań i analiz, por. 
J. Allmendinger, Lebensverlauf und Sozialpolitik, poz. cyt., s. 40 i n.

Ij7 J.M. Guralnik, L.P. Fried, E.M. Simonsick, J.D. Kasper, M.E. Lafferty, The Women’s 
Health and Aging Study. Health and Social Characteristics o f Older Women with 
Disability, Bethesda MD, National Institute on Aging, NIH Publishers 1995.
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Wobec wyraźnej przewagi liczby kobiet w wieku emerytalnym coraz 
częstsza staje się singularyzacja, tj. prowadzenia jednoosobowego gospo
darstwa domowego. Zjawisko to, dawniej obserwowane wśród młodszych 
osób, zwłaszcza w krajach Europy Zachodniej, rozszerza się stopniowo na 
ludzi starszych. W Polsce, podobnie jak w pozostałych krajach Europy 
Środkowej i Wschodniej proces ten nie jest jeszcze tak powszechny, choć i tu 
obserwuje się taką tendencję. Zmiany na rynku mieszkaniowym i wzrastająca 
dostępność mieszkań sprawią zapewne w przyszłości, że i w tych krajach 
bardziej powszechne niż dotychczas będzie samotne zamieszkiwanie star
szych osób. Pozostaje jednak otwarte pytanie, na ile dzieje się tak w następ
stwie suwerennej decyzji seniorów, a w jakiej mierze wpływa na ten stan 
decyzja ludzi młodych, wyprowadzających się z domu rodzicielskiego 
i pozostawiających w nim samotną matkę lub -  rzadziej -  samotnego ojca. 
Wnikliwych badań wymagałaby również kwestia, czy samodzielne zamie
szkiwanie samotnych starych ludzi sprzyja ich izolacji społecznej i wzmacnia 
poczucie osamotnienia, czy też utrzymywane są bliskie kontakty rodzinne. 
Konsekwencją samodzielnego prowadzenia gospodarstwa domowego może 
być zwiększone zapotrzebowanie starych ludzi na korzystanie z usług i po
mocy nie świadczonej przez rodzinę, ale przez wyspecjalizowane instytucje 
lub najbliższe otoczenie. Starsi ludzie, chcąc zachować samodzielność lub 
przynajmniej jej pozory, starają się nie obciążać rodziny rozmaitymi usługa
mi, korzystając z pomocy innych osób lub pomocy społecznej. Nie można 
tego faktu oceniać negatywnie, przeciwnie, może on nawet sprzyjać zacho
waniu przez starsze osoby podmiotowości, ale z pewnością wymaga uwzglę
dnienia przy formułowaniu ocen co do społecznych następstw procesu singu- 
laryzacji w starości. Czynniki różnicujące starość odnoszą się do wielu wcze
śniejszych faz życia, a wiele z nich odgrywało rolę przez okres trwania kilku 
faz. Daje to asumpt do stwierdzenia, że społeczne, a w dużej mierze i bio
logiczne cechy starości są pochodną warunków życia w całej dotychczasowej 
egzystencji. Oznacza to zarazem, że należyte przygotowanie do starości 
może wpłynąć na jej przebieg. Tym ważniejsza staje się rola polityki spo
łecznej w profilaktyce i przygotowaniu do starości.

Z punktu widzenia starości jako kategorii heterogennej należy zwrócić 
uwagę na procesy instytucjonalizacji w życiu społecznym138. Tworzenie ram 
prawnych dla działalności adresowanej do ludzi starych (np. objęcie ich

Termin „instytucjonalizacja” bywa w literaturze gerontologicznej, zwłaszcza amery
kańskiej, używany również w odniesieniu do sytuacji życiowej osób starszych 
mieszkających w placówkach pomocy społecznej, domach opieki itp.

138
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w RFN społecznym ubezpieczeniem pielęgnacyjnym139, wprowadzenie prze
pisów regulujących pozycję osób w wieku przedemerytalnym i emerytalnym 
na rynku pracy, objęcie osób przekraczających określony wiek rozmaitymi 
ulgami) sprzyja wyodrębnieniu tej kategorii ludności w społeczeństwie. 
Jednocześnie jednak, na co słusznie zwraca uwagę W. Mader140, działalność 
instytucji kierowana do poszczególnych grup ludzi starych sprawia, że 
kształtują się różne obrazy starości. Akcja dostarczania gorących posiłków 
do mieszkania obejmuje zupełnie inną grupę osób niż oferta udziału 
w zajęciach uniwersytetu trzeciego wieku; w domu pomocy społecznej zy
skujemy zupełnie inny obraz starości niż w biurze podróży, specjalizującym 
się w organizacji wycieczek dla seniorów. Krystalizujący się przez pryzmat 
instytucji obraz starości jest zatem mylący i nie może być uogólniany na całą 
grupę ludzi starych.

Zjawisko „przedłużonego rodzicielstwa”, o którym wspominałem wyżej, 
cytując B. Rysz-Kowalczyk, pociąga za sobą potrzebę uwzględnienia rozma
itych powiązań jednostki z jej rodziną w określaniu celów i metod działania 
polityki społecznej. Ta trafna obserwacja na temat kontynuowania przez 
coraz starszych rodziców funkcji z wcześniejszych faz rozwoju rodziny może 
służyć jako argument uzasadniający tezę, iż współczesna polityka wobec 
osób starszych nie może być adresowana wyłącznie do tej grupy, lecz 
winna również objąć rodziny seniorów, by wpływając na zaspokojenie ich 
potrzeb oraz sprzyjając organizowaniu świadczeń rodziny dla starych ludzi, 
ułatwić im aktywność w pomocy starszym członkom rodziny. Starsi ludzie 
stają się -  często w sposób pośredni -  beneficjentami rozmaitych świadczeń, 
skierowanych do rodziny jako całości lub do jej wybranych członków. 
Niekiedy również starsi mogą stać się pośrednimi „ofiarami” zmian i ograni
czeń w systemie wsparcia dla rodziny. Rodzina borykająca się z trudnościa
mi natury materialnej lub nie podtrzymywana w realizacji np. jej funkcji 
opiekuńczych musi niejednokrotnie ograniczyć swoją aktywność na rzecz 
starszych członków, by zapewnić możliwości rozwoju innym, zwłaszcza 
młodszym osobom do niej należącym.

Cfl Jo U.><\

139 Zob. P. Błędowski, Społeczne ubezpieczenie pielęgnacyjne w RFN, „Polityka Społe
czna” 1998, nr 4.

140 W. Mader, Altwerden in einer alternden Gesellschaft? A uf dem Wege zu pluralen Al
terskulturen, w: Altwerden in einer alternden Gesellschaft. Kontinuität und Krisen in 
biographischen Verläufen, W. Mader (red.), Leske+Budrich, Opladen 1995, s. 19-20.
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Podsumowanie

Jeżeli przyjąć za podstawę definicję J. Szczepańskiego, według którego 
„każdy zbiór wyróżniony na podstawie posiadania określonej cechy stanowi 
kategorię społeczną” 141, oraz uwzględnić przedstawione wyżej cechy wspól
ne dla ludzi starych, to można uznać, że ludzie starzy stanowią odrębną 
kategorię społeczną. Zasygnalizowane jednak już wcześniej, a bliżej omó
wione w dalszej części pracy wewnętrzne zróżnicowanie zbiorowości ludzi 
starych upoważnia do stwierdzenia, że wobec wzrastającej liczebności tej 
kategorii i jej wewnętrznej dyferencjacji zasadne stało się wyróżnienie 
dwóch odrębnych kategorii, a mianowicie samodzielnych i mobilnych 
„młodych starych” oraz coraz bardziej zależnych od otoczenia „starych 
starych” 142.

Zarówno badania empiryczne, jak i nawet pobieżna obserwacja popula
cji osób starszych wskazują wyraźnie na istniejące wewnętrzne zróżnico
wanie tej grupy ludności. Wyraża się ono nie tylko w stanie zdrowia czy 
poziomie sprawności życiowej, ale również w preferowanych formach spę
dzania czasu, strukturze oraz wysokości dochodów i wydatków, a także 
w zasięgu kontaktów społecznych.

Z punktu widzenia polityki społecznej problem dokładnego ustalenia 
wieku, po którego osiągnięciu przekracza się próg starości, wydaje się mieć 
znaczenie ograniczone głównie do zagadnień teoretycznych. Dla działalności 
praktycznej dużo większą rolę odgrywa problem ustalenia, na którym etapie 
życia człowieka zachodzi potrzeba uruchomienia programów mających na 
celu kompensowanie zmian, jakie zachodzą w pozycji społecznej i zawodo
wej człowieka oraz w poziomie jego sprawności życiowej.

Za taki etap można uznać zaprzestanie aktywności zawodowej i przej
ście na emeryturę. Zmiany, jakie towarzyszą temu wydarzeniu, dotyczą 
przede wszystkim sytuacji zawodowej i pozycji społecznej. Ich konsekwen
cje są na tyle poważne, że uzasadnia to potrzebę prowadzenia polityki adre
sowanej do osób w wieku poprodukcyjnym. Zaprzestanie pracy zawodowej 
wiąże się nie tylko z utratą dotychczasowej pozycji zawodowej i zmianą 
w hierarchii społecznej w środowisku miejsca pracy, ale również -  a może 
nawet przede wszystkim -  z całkowitą zmianą trybu życia14’. W miejsce

14 j
J. Szczepański, Elementarne pojęcia socjologii, poz. cyt., s. 135.
Zob. np. G. Buttler, Ph. Herder-Domreich i in., Die Jungen Alten, Nomos, Baden- 
-Baden 1988.
„Niewątpliwie sprawą najważniejszą w kształtowaniu się cyklu życia jest współcześnie 
praca zawodowa; ona też głównie dzieli życie na poszczególne okresy.” H. Worach- 
-Kardas, Fazy życia ..., poz. cyt., s. 7.
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rytmu dnia wyznaczanego przez pracę zawodową i jej podporządkowanemu 
pojawia się ogromna ilość czasu wolnego. Jego zagospodarowanie może 
nastręczać poważne kłopoty. Polityka społeczna jako działalność praktyczna 
powinna uwzględniać potrzebę rozwiązania problemów, jakie pojawiają się 
w okresie zaprzestania pracy zawodowej.

Znaczenie przejścia na emeryturę dla jednostki pokreślą również 
M. Kohli144, analizując, jakie zdarzenia i progi w życiu człowieka można 
uznać za istotne. Jego zdaniem na określenie to zasługują takie wydarzenia, 
które wpływają na zmianę w życiu rodzinnym i zawodowym. Nie ulega 
wątpliwości, że emerytura jest takim zdarzeniem, odsuwając człowieka od 
życia zawodowego i wpływając na powstanie zupełnie nowej jakościowo 
sytuacji w życiu rodzinnym.

Należy przy tym podkreślić, że dla polityki społecznej istotny powinien 
być nie fakt osiągnięcia wieku emerytalnego, odmiennie zresztą ustalanego 
dla niektórych grup zawodowych, ale faktycznego przejścia na emeryturę 
i zaprzestania aktywności zawodowej.

Na fazy pustego gniazda i rozpadu rodziny, względnie fazę postrodzi- 
cielską przypada znaczna część czasu trwania rodziny, a z kolei fazy te sta
nowią niebagatelną część życia człowieka. Z tej racji polityka społeczna po
winna zwrócić uwagę na potrzeby tych rodzin i ich członków. Zaspokojenie 
tych potrzeb powinno być poprzedzone dokładną diagnozą, uwzględniającą 
różnice między zakresem potrzeb i możliwościami ich samodzielnego zaspo
kojenia w fazie pustego gniazda i po śmierci jednego z małżonków.

Warto zwrócić uwagę na wzrastającą rolę badań interdyscyplinarnych, 
w których obok specjalistów z zakresu nauk medycznych i przyrodniczych 
uczestniczą socjologowie, pedagodzy i ekonomiści. Taka współpraca stwarza 
szansę na wielostronną analizę wyników i poszukiwanie odpowiedzi na pyta
nie o istotę starości. Jak wynika z badań podejmujących problematykę roli 
starych ludzi w społeczeństwie, społeczna percepcja pozycji ludzi starych 
ulega zmianie. Określenie „człowiek starej daty”, z życzliwą wyrozumiało
ścią traktujące osobę przywiązaną do dawnych tradycji, traci powoli swe 
zastosowanie, gdyż starsi coraz częściej mają ambicje nadążać za postępu
jącymi w świecie zmianami. Jednostronne podejście do zjawisk towarzyszą
cych starości spowodowało, że ujawniła się tendencja do wyłączania starych 
ludzi z codziennego życia i izolowania ich oraz do organizowania z myślą 
o nich specjalnych form pomocy i życia145. Starość społeczna, wyznaczona 
momentem przejścia na emeryturę, stała się podstawą do automatycznego

144 M. Kohli, Soziologie des Lebenslaufs, Verlag Luchterhand, Darmstadt-Neuwied 1978, 
s. 69 i n.

145 L. Dyczewski, Ludzie starzy i starość w społeczeństwie i kulturze, poz. cyt., s. 18.

112



dzielenia ludzi na mniej lub bardziej przydatnych w społeczeństwie. Lu
dziom starym opinia publiczna odbiera często prawo do bycia przydatnymi 
w swym środowisku. „Jednym z problemów ludzi starych jest to, iż są 
uważani za niepełnosprawnych i nieproduktywnych również wtedy, gdy

• 5? 146mmi me są
Nie ma zachowań typowych dla starszego człowieka. Każda starość jest 

odmienna, uwarunkowana przebiegiem wcześniejszych faz życia147. Wynika 
stąd nie tylko potrzeba, ale wręcz konieczność współpracy poszczególnych 
podsystemów polityki społecznej. Prawidłowa realizacja celów tej polityki 
we wcześniejszych fazach życia jednostki (co powinno być zadaniem odpo
wiednich polityk szczegółowych) wpływa bowiem na warunki realizacji 
zadań polityki społecznej wobec osób starszych.

Przedstawione w tej części informacje o badaniach zagranicznych w ża
dnej mierze nie predestynują do kompletności. Celem ich prezentacji nie jest 
bowiem inwentaryzacja, ale zasygnalizowanie szerokiego spektrum tematów, 
jakie są w ich ramach podejmowane. Wzrastająca ilość danych pochodzą
cych z badań longitudinalnych pozwala na coraz lepszą obserwację procesu 
starzenia się w różnych środowiskach i wskazanie tych czynników, które 
mają wpływ na jego przebieg. Jednocześnie wzrastająca rola elementów 
społecznych w badaniach wzdłużnych pozwala oczekiwać, że w przyszłości 
dysponować będziemy szeroką informacją dotyczącą problematyki przemian 
społecznych towarzyszących starzeniu i ich postrzegania przez osoby stare. 
Badania poprzeczne nie tracą jednak na znaczeniu, przeciwnie -  w miarę jak 
ich autorzy przechodzą do uszczegółowienia zakresu badań, ograniczając ich 
tematykę do wybranych zagadnień, uzyskują ciekawe rezultaty, dające bar
dziej szczegółowy wgląd w społeczne aspekty starości.

146 H. Worach-Kardas, Fazy życia..., poz. cyt., s. 167.
147 U. Lehr, Psychologische Aspekte des Alterns, w: Das Alter, H. Reimann, H. Reimann 

(red.), poz. cyt., s. 103.
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Rozdział 3

PRZESŁANK I LO KALNEJ POLITYKI SPO ŁECZNEJ  
W O BEC LUDZI STARYCH

Systematycznie następujący od lat wzrost odsetka osób starszych w pol
skim społeczeństwie wskazuje na potrzebę podjęcia skoordynowanych dzia
łań mających na celu lepsze niż dotychczas rozpoznanie i zaspokojenie po
trzeb tej zbiorowości. Odpowiedzią społeczeństwa na formułowane przez nią 
oczekiwania powinna być skoordynowana działalność administracji publi
cznej i organizacji pozarządowych w celu kształtowania warunków bytu 
i zaspokojenia potrzeb ludzi starych.

Sformułowanie listy przesłanek polityki społecznej wobec osób star
szych pozwala na ustalenie zakresu tej polityki1. Rozumiane jako podstawa 
podejmowanych działań przesłanki zasługują na analizę zwłaszcza w spo
łecznym wymiarze cech, charakterystycznych zarówno dla starości i starze
nia się, jak i sytuacji życiowej starych ludzi. W literaturze dotyczącej starości 
i potrzeb ludzi starych spotkać się można z różnymi sposobami charakteryzo
wania zjawisk i procesów towarzyszących demograficznemu starzeniu się 
społeczeństwa.

Wyróżnione przez mnie przesłanki można traktować jako przesłanki 
polityki społecznej wobec ludzi starych zarówno na szczeblu centralnym, jak 
i w skali lokalnej, ale właśnie na poziomie lokalnym ujawniają się one ze 
szczególną wyrazistością. Coraz większy udział osób starszych w społeczeń
stwie oznacza, że również w skali poszczególnych gmin wysoki odsetek 
starszych wiekiem mieszkańców wymaga uwzględnienia ich potrzeb podczas 
formułowania celów lokalnej polityki. Przykładowo, zaspokojenie potrzeb 
zdrowotnych starszych osób oznacza nie tylko konieczność ponoszenia wy
datków przez całe społeczeństwo, ale przede wszystkim -  stworzenia odpo
wiedniej sieci placówek służby zdrowia w skali gminy i powiatu. Ograni
czenia w możliwości wykonywania czynności dnia codziennego mogą być 
zrekompensowane dzięki usługom, organizowanym w miejscu zamieszkania.

1 Przez przesłankę rozumieć należy „podstawę działania, rozumowania, sądu”. Mały 
Słownik Języka Polskiego, PWN, Warszawa 1994.
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Również wsparcie dla rodzin uczestniczących w sprawowaniu opieki nad 
wymagającymi jej starszymi ludźmi może być najefektywniej udzielone 
przez instytucje najbliższe społeczności, której członkiem jest starszy czło
wiek. Argumenty te przemawiają za traktowaniem przesłanek, o których 
mowa w dalszej części rozdziału, jako przesłanek budowy systemu lokalnej 
polityki społecznej wobec ludzi starych.

B. Tryfan, charakteryzując starość i starzenie się, używa terminu „wy
miary starości”2. Wprawdzie odnoszą się one do starości na wsi, ale można je 
z powodzeniem zastosować do całej populacji osób starszych. Autorka wyró
żnia wymiar demograficzny (charakteryzowany m.in. przez tempo demogra
ficznego starzenia się ludności, strukturę osób starszych według płci i grup 
wiekowych), ekonomiczny, rodzinny, społeczny i psychologiczny. Omawia
jąc wymiar ekonomiczny, autorka wiele uwagi poświęca przy tym granicy 
wieku emerytalnego i wpływowi zaprzestania aktywności zawodowej na 
sytuację materialną starszych rolników. Innym ważnym elementem tego 
zagadnienia jest zapewnienie ludziom przekraczającym wiek emerytalny 
możliwości stopniowego ograniczania aktywności zawodowej oraz kontynu
acji pracy w niepełnym wymiarze czasu po przekroczeniu granicy wieku 
uprawniającego do świadczeń emerytalnych. Do elementów charakteryzu
jących wymiar rodzinny starości autorka zalicza zmiany w zakresie realizo
wanych przez rodzinę funkcji, w strukturze i wielkości rodzin, utrzymywanie 
kontaktów w obrębie rodziny, występowanie w niej konfliktów międzypo
koleniowych, a wreszcie problem samotności i izolacji osób starszych. 
Wymiar społeczny postrzegany jest m.in. w braku odpowiedniej infrastru
ktury społecznej zapewniającej udzielanie usług dostosowanych do wynika
jącego z wieku zapotrzebowania. Dotyczy to zarówno usług bytowych, jak 
i usług związanych z zaspokojeniem koniecznych potrzeb społecznych. 
Innym elementem są kontakty towarzyskie i udział seniorów w życiu spo
łeczności lokalnej. Do tego samego wymiaru zaliczają się również takie 
zagadnienia, jak stan zdrowia emerytów, ich sprawność fizyczna oraz zakres 
zaspokojenia ich potrzeb psychologicznych. Wyznacznikami wymiaru psy
chologicznego są z kolei psychologiczne i moralne aspekty starości. Pierwsze 
z nich znajdują odzwierciedlenie m.in. w stopniu akceptacji osób starszych 
dla swojej nowej sytuacji, postawieniu sobie nowych zadań i odnalezieniu 
nowych ról do pełnienia w środowisku (rodzinie, kręgu znajomych, sąsiadów

2 B. Tryfan, Starość w rodzinie wiejskiej, lRWiR PAN, Warszawa 1991, s. 38-67.
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itp.). Wiąże się to zatem ściśle z należytym przygotowaniem do starości3, co 
od dawna jest traktowane w gerontologii jako jeden z podstawowych warun
ków pomyślnej starości4.

Nieco inaczej formułuje społeczne uwarunkowania starości H. Narr, 
wskazując na determinanty prawne (przede wszystkim określenie granicy 
wieku emerytalnego), społeczne (odnoszące się do stosunków rodzinnych, 
kontaktów społecznych osób starszych w obrębie ich generacji i młodszych 
pokoleń itp.), psychospołeczne (np. zmiany osobowościowe w starości) oraz 
zdrowotne5. Determinanty te odpowiadają w istocie niektórym wyznaczni
kom sytuacji życiowej ludzi starych6. Nie ma jednak wśród owych determi
nant tych, które związane są z sytuacją materialną ludzi starych na tle ich 
zmieniających się potrzeb i konieczności zwiększenia wydatków na zakup 
rozmaitych usług.

Mówiąc już nie o polityce wobec starości, lecz wobec ludzi starych, 
M. Dieck i G. Naegele uznają za podstawową przesłankę „naukowo uza
sadnionej polityki społecznej wobec osób starych”7 nierówność społeczną, 
pojmowaną jako „wielowymiarową formę ujawniania się braku społecznego 
uprzywilejowania podczas zdobywania takich materialnych i/lub niemate
rialnych dóbr, które w społeczeństwie uchodzą za wartościowe”8. Społeczna 
nierówność przejawia się nie tylko w niedostatecznym zapewnieniu starszym 
osobom możliwości korzystania z placówek infrastruktury społecznej i insty
tucji zabezpieczenia społecznego, ale również w występowaniu specy

’ Na temat różnych aspektów przygotowania do starości zob. np. Przygotowanie do 
starości. Materiały z konferencji gerontologicznej, M. Dzięgielewska (red.), UŁ, Łódź 
1997 oraz P. Błędowski, Pomoc społeczna i opieka nad osobami starszymi w RFN, 
Biblioteka Pracownika Socjalnego, Interart, Warszawa 1996, s. 109 i n.

4 Zob. Erfolgreiches Altem. Bedingungen und Variationen, M. Baltes, M. Kohli, K. Sa- 
mes (red.), Huber Verlag, Bern, Stuttgart 1989, zwłaszcza s. 19-26.

5 H. Narr, Soziale Probleme des Alters. Altenhilfe, Altenheim, Verlag Kohlhammer 
Stuttgart 1976, s. 13-40.

6 Termin ten (die Lebenslage) wprowadził G. Weisser, określając położenie życiowe jakc 
„przestrzeń, którą zewnętrzne okoliczności pozostawiają człowiekowi (grupie ludzi) dc 
zaspokojenia potrzeb, decydujących o sensie jego życia. G. Weisser, Wirtschaft 
w: Handbuch der Soziologie, t. 2, Kohlhammer Verlag 1955, s. 986. Koncepcje 
położenia życiowego i sytuacji życiowej doczekała się wielu dalszych opracowar 
i doprecyzowania, zob. np. w odniesieniu do ludzi starych: Lebenslagen im Struktur
wandel des Alters: alternde Gesellschaft -  Folgen für die Politik, G. Naegele, H.P. Tew; 
(red.), Westdeutscher Verlag, Opladen 1993.

7 M. Dieck, G. Naegele, Erkenntnisinteresse und Forschungsprogramm einer wissen 
schaftlichen Sozialpolitik für ältere Menschen, w: Sozialpolitik für ältere Menschen 
M. Dieck, G. Naegele (red.), Quelle & Meyer, Heidelberg 1978, s. 13-39.

8 Tamże, s. 23.
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ficznych problemów związanych ze starością. Należy do nich np. proces 
stopniowego wzrostu uzależnienia od osób trzecich. Do czynników mogą
cych wpłynąć na pogorszenie położenia życiowego wraz z wiekiem należą 
niekorzystne zmiany biologiczne i organiczne w następstwie procesu starze
nia się; zmiana pozycji społecznej i wyłączenie z dotychczasowego środo
wiska w konsekwencji przejścia na emeryturę; przeobrażenia w funkcjach 
rodziny i zadaniach starszych osób po przejściu rodziny do kolejnych faz 
cyklu rozwoju (faza pustego gniazda lub faza rozpadu rodziny) czy też po
dleganie społecznym stereotypom na temat starości jako okresu utraty samo
dzielności, zmniejszającej się zdolności adaptacji, nasilenia postaw roszcze
niowych wobec lokalnej społeczności, co może wpływać niekorzystnie na 
stosunek otoczenia do osoby starzejącej się9.

Charakterystyka zbiorowości ludzi starych poprzez zjawiska i procesy 
dostrzegane w wymienionych wymiarach wskazuje na celowość dalszego 
poszukiwania argumentów przemawiających za rozwojem nowego podsyste
mu polityki społecznej, adresowanego specjalnie do osób starszych i ich naj
bliższego otoczenia. W tym celu sformułowane zostały omówione w kolej
nych podrozdziałach przesłanki polityki społecznej wobec osób starszych. 
Niektórzy niemieccy autorzy dzielą argumenty przemawiające za wyodrę
bnieniem polityki społecznej wobec starości na dwie podstawowe grupy: 
natury politycznej i merytorycznej. Na pierwszą grupę składają się te argu
menty, które wskazują na brak pozostającej w centrum zainteresowania 
władz i społeczeństwa polityki społecznej wobec osób starszych jako prze
szkodę w realizacji funkcji państwa wobec tej grupy ludności. Argumenty 
(przesłanki) natury politycznej akcentują również brak politycznej siły prze
bicia starszych ludzi, nie dysponujących lobby na rzecz zaspokojenia włas
nych potrzeb; wzrastający poziom wiedzy z zakresu geriatrii i gerontologii, 
pozwalający na wszechstronne zdiagnozowanie potrzeb ludzi starych oraz 
potrzebę osiągnięcia takiego poziomu rozwoju gospodarczego, który umożli
wi podjęcie przez administrację publiczną działań w kierunku poprawy sytu
acji bytowej najstarszego pokolenia, wreszcie konieczność dostosowania 
struktury kadr medycznych i pracowników służb społecznych (zarówno 
w służbach ambulatoryjnych, jak i w placówkach zamkniętych) do potrzeb 
wynikających ze zmian demograficznych. Przesłanki czysto merytoryczne 
sprowadzają się do analizy demograficznej, wskazującej na szybki, lecz nie
równomierny wzrost liczby osób w wieku emerytalnym (do 2020 r. przewi

9 Stereotypy starości obszernie charakteryzują J. Hohmeier, Alter als Stigma, w: Alter als 
Stigma oder Wie man alt gemacht wird, J. Hohmeier, H.-J. Pohl (red.), Frankfurt 1978, 
s. 10 i n. oraz H.-P. Tews, Soziologie des Alterns, Quelle & Meyer, Heidelberg 1979, 
s. 14, zwracając uwagę na negatywny często obraz starości w odbiorze społeczeństwa.
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dywany jest największy wzrost odsetka osób w wieku 75 lat i więcej) oraz do 
uzasadnienia konieczności ograniczenia wydatków kas chorych na świad
czenia opiekuńcze -  pielęgnacyjne10.

Biorąc pod uwagę wielowymiarowość procesu starzenia się i samej 
struktury społeczno-demograficznej ludzi starych w społeczeństwie, można 
wskazać na kilka grup przesłanek prowadzenia polityki społecznej wobec 
osób starszych. Zaliczam do nich przesłanki demograficzne, ekonomiczne, 
zdrowotne, społeczne, kulturowe, oraz prawno-instytucjonalne. Każda z tych 
grup odnosi się do wielu szczegółowych zagadnień, związanych z sytuacją 
osób starszych. Zaprezentowana poniżej charakterystyka nie ma na celu 
wyczerpania listy przesłanek, ale wskazanie tych istotnych cech badanej 
zbiorowości, które powinny determinować politykę społeczną wobec ludzi 
starych. Wybór pewnych przesłanek wpływa na sformułowanie oczekiwań 
pod adresem polityki społecznej, a co za tym idzie -  określa długookresowe 
cele tej polityki i założony jej model. Za kryterium wyróżnienia wybranych 
przesłanek przyjąłem fakt występowania jednokierunkowych zmian, które 
wpływają, niezależnie od prób przeciwdziałania ze strony starszych osób, na 
obiektywne pogorszenie ich sytuacji społecznej.

3.1. Przesłanki demograficzne

Jedna z najważniejszych grup przesłanek polityki wobec ludzi starych 
-  i w skali całego kraju, i lokalnej -  związana jest ze zmianami w strukturze 
demograficznej ludności i coraz bardziej zaawansowanym demograficznym 
starzeniem się społeczeństw. Dla polityki społecznej ważnym zagadnieniem 
jest odpowiedź na pytania o kierunki procesów demograficznych zachodzą
cych w społeczeństwie w ciągu najbliższych kilkudziesięciu lat. Celem takiej 
analizy jest poszukiwanie zawczasu możliwości sprostania oczekiwaniom 
społecznym, jakie będą ujawniać się w miarę postępowania procesu starzenia 
się społeczeństwa. Wydaje się, że przynajmniej trzy aspekty procesu starze
nia demograficznego wymagają rozpatrzenia, by móc w prawidłowy sposób 
określić zmiany w rozmiarach potrzeb społecznych ludzi starych. Są to:
1) spodziewane tempo procesu demograficznego starzenia się społeczeństwa 

i cechy charakterystyczne tego procesu (np. terytorialne zróżnicowanie 
czy dynamika zmian demograficznych w ramach samej populacji ludzi 
starych),

2) charakterystyka demograficzna populacji osób w wieku poprodukcyjnym,

luZob. Altwerden in der Bundesrepublik Deutschland. Geschichte -  Situationen -  Per
spektiven, Deutsches Zentrum für Altersfragen, Berlin 1982, s. 847-853.
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3) ocena zmian relacji między liczbą osób w wieku produkcyjnym i popro
dukcyjnym w społeczeństwie jako element konieczny do określenia spo
sobów finansowania świadczeń społecznych dla ludzi starych.

Jak wykazują dane statystyczne, demograficzne starzenie się ludności 
postępuje coraz szybciej. Dotyczy to nie tylko Polski, ale przede wszystkim 
europejskich krajów wysoko rozwiniętych, gdzie proces demograficznego 
starzenia się ludności został zapoczątkowany znacznie wcześniej. Szacunki 
dotyczące wzrostu odsetka ludności w wieku 60 lat i więcej oraz osób w wie
ku co najmniej 80 lat w Europie wskazują, że najszybciej proces ten będzie 
postępował w krajach Europy Południowej i Wschodniej. Jeżeli oceny te 
potwierdzą się, to polityka społeczna w skali całego kontynentu stanie wobec 
faktu, iż proces demograficznego starzenia się ludności szybciej przebiega 
w stosunkowo uboższych regionach Europy. Może to wymagać interwencji 
w celu zapobieżenia powstawaniu nadmiernych różnic w warunkach bytu 
ludności, co potencjalnie może utrudniać harmonijną współpracę na konty
nencie. Bliższe informacje na temat tych szacunków zawiera tabela 2.

Tabela 2. Osoby w wieku 60 lat i więcej oraz 80 lat i więcej w Europie 
w latach 2000-2050 (w odsetkach)

Grupa krajów
Lata

2000 2010 2020 2030 2040 2050
odsetek osób w wieku 60 lat i więcej

Europa 19,7 21,2 24,9 28,6 31,0 32,6

-  Wschodniaa 18,5 18,6 22,8 24,7 27,3 30,9

-  Północna6 20,0 22,4 25,1 28,0 28,7 28,7

-  Południowac 21,3 23,6 27,1 32,6 36,7 36,9

-  Zachodnia“1 21,1 23,3 26,9 32,0 33,4 34,0
odsetek osób w wieku 80 lat i więcej

Europa 2,8 3,7 4,4 5,1 6,6 7,9

-  Wschodnia3 2,0 2,8 3,3 3,4 4,8 5,2

-  Północnab 3,8 4,2 4,4 5,6 6,7 7,8

-  Południowac 3,1 4,4 5,4 6,5 8,1 10,5

-  Zachodniad 3,5 4,5 5,3 6,3 8,0 10,1

a Białoruś, Bułgaria, Czechy, Mołdawia, Polska, Rosja, Słowacja, Ukraina, Węgry; 
b Dania, Estonia, Finlandia, Irlandia, Islandia, Litwa, Łotwa, Norwegia, Szwecja, Wlk. Brytania; 
c Albania, Bośnia i Hercegowina, Chorwacja, Grecja, Hiszpania, Italia, Jugosławia, Macedonia, 
Malta, Portugalia, Słowenia; 

d Austria, Belgia, Francja, Holandia, Luxemburg, Niemcy, Szwajcaria.

Źródło: Na podst. P. Szukalski, Proces starzenia się społeczeństw Europy: spojrzenie perspe
ktywiczne, „Gerontología Polska” 1998, nr 2.
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W porównaniu z krajami zachodnioeuropejskimi, w Polsce próg starości 
demograficznej" został przekroczony stosunkowo niedawno. Według stanu 
na koniec 2000 r. odsetek osób w wieku 60 lat i więcej sięgał 16,7%, w wie
ku poprodukcyjnym -  14,7%, natomiast w wieku 65 lat i więcej -  12,3%. 
Przesłanką polityki społecznej wobec ludzi starszych nie jest jednak wyłą
cznie sam udział tej grupy w strukturze ogółu ludności, lecz również tempo 
demograficznego starzenia się ludności Polski oraz przewidywany przebieg 
tego procesu w przyszłości. Dotychczasowe zmiany odsetka osób starszych 
prezentuje wykres 1.

Jak można łatwo zauważyć, demograficzne starzenie się społeczeństwa, 
które tu mierzymy trojako, to jest udziałem osób w wieku 60 lat i więcej, 
65 lat i więcej oraz w wieku poprodukcyjnym w ogólnej liczbie ludności, 
wykazuje tendencję postępującą. Tendencja ta nie ulegnie odwróceniu w cią
gu najbliższych dwudziestu lat12. W rezultacie odsetek osób starszych, dla

11 Według klasyfikacji ONZ, jeżeli odsetek ludności w wieku 65 lat i więcej nie przekra
cza 4% -  społeczeństwo jest młode, przy odsetku wynoszącym od 4% do 7% -  dojrzałe 
i kiedy przekracza 7% -  demograficznie stare. Gerontología dla pracowników socjal
nych, K. Wiśniewska-Roszkowska (red.), PZWL, Warszawa 1982, s. 91. Inną skalę 
zaproponował E. Rosset, który -  biorąc pod uwagę liczbę ludności w wieku 60 lat
i więcej -  wyróżnił cztery etapy starzenia się społeczeństw: etap pierwszy -  młodość 
demograficzną -  charakteryzuje niewielki odsetek ludności w wieku co najmniej 60 lat 
(do 8%), etap II -  pierwsze przedpole starości -  wyznacza udział tej grupy sięgający 
8% do 10%, właściwe przedpole starości wyznacza odsetek sięgający 10%-12%, 
a kiedy przekracza 12% -  można mówić o starości demograficznej, w której E. Rosset 
wyróżnił jeszcze cztery dalsze stopnie starości: 12%—14% -  stan początkowy; 
14%-16% -  stan średni, 16%-18% -  stan zaawansowany i powyżej 18% -  stan mocno 
zaawansowany. E. Rosset, Starzenie się społeczeństw -  problem demograficzny XX 
wieku, w: Problemy ludzi starych w Polsce, PWE, Warszawa 1974. Z kolei S. Klono- 
wicz zaproponował pięciostopniową skalę, obliczaną na podstawie odsetka osób w wie
ku 65 lat i więcej: do 4% -  społeczeństwo młode; 4,0%-6,9% -  wczesna faza przej
ściowa między młodością a starością demograficzną 7,0%-9,9% -  późna faza przej
ściowa; 10,0%—12,9% -  właściwa starość oraz ponad 13% -  stan zaawansowanej sta
rości demograficznej. S. Klonowicz, Oblicza starości, WP, Warszawa 1979, s. 66.

" J.Z. Holzer przewidywał, że „zarówno liczby bezwzględne, jak i udziały osób w wieku 
60 lat i więcej będą rosły, osiągając po roku 2010 niespotykane dotąd rozmiary”; ich 
liczba wyniesie w roku 2030 od 8,2 do 9,7 min. J.Z. Holzer, Perspektywy demogra
ficzne Polski do roku 2030. Projekcje studialne -  założenia, wyniki liczbowe, wnioski, 
Monografie i Opracowania nr 300, SGPiS, Warszawa 1990, s. 93. Szybszy jednak niż 
oczekiwano spadek współczynnika reprodukcji ludności oraz ograniczenie umieralności 
starszych ludzi spowodowały, że perspektywa ta jest bliższa niż przewidywano. Liczba 
osób w wieku poprodukcyjnym w roku 2000 okazała się większa niż w najmniej korzy
stnym wariancie prognozy J.Z. Holzera, a liczba ludności ogółem w Polsce -  mniejsza.
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udział osób w wieku poprodukcyjnym 

- linia trendu

Wykres 1. Ludzie starsi w Polsce w latach 1950-2030

Źródło: Obliczenia własne na podstawie Roczników Demograficznych z lat 1966-2001.

potrzeb niniejszej pracy kwalifikowanych do tej grupy na podstawie przekro
czenia ustawowej granicy wieku emerytalnego, sięgnie w roku 2030 -  we
dług najnowszych prognoz -  niemal 24%lj. Fakt, że w stosunkowo niedłu
gim czasie prawie co czwarty Polak przekroczy granicę wieku emerytalnego, 
wymusza na polityce społecznej konieczność podjęcia działań mających na 
celu, po pierwsze, zapewnienie wzrastającej liczbie emerytów dochodów ze 
świadczeń społecznych w wysokości gwarantującej zaspokojenie uznawa
nych za ważne potrzeb; po drugie, stworzenie warunków do zaspokojenia 
ważnych potrzeb niematerialnych, w tym związanych z pełnieniem odpo 
wiednich, to jest zgodnych z oczekiwaniami i możliwościami ról spo
łecznych; po trzecie, z pomocą w organizacji samodzielnego na miarę możli

13 Rocznik Statystyczny 2001, tab. 25 (140). Za granicę wieku poprodukcyjnego przyj
muję 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.
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wości życia. Pierwsze z tych zadań realizowane jest w zasadniczej mierze 
w ramach polityki kształtowania dochodów, natomiast dwa kolejne obligują 
przede wszystkim politykę społeczną.

Do roku 2030 prognozowany jest spadek liczby ludności Polski do 
38 025 tys. osób. Prognoza ta była już wielokrotnie korygowana, gdyż 
pierwotne założenia co do liczby urodzeń okazywały się zbyt optymistyczne. 
W tym samym okresie przyrost liczby ludności w wieku poprodukcyjnym w 
stosunku do roku 2000 ma wynieść 3428 tys.14, a więc liczba ta zwiększy się
0 około 60%. Oznacza to, że będziemy mieli do czynienia nie tylko z 
poważnym wzrostem bezwzględnej liczby osób starszych, ale i ze znacznym 
powiększeniem udziału tej grupy w ogólnej liczbie ludności.

Dwie najpoważniejsze zmiany w strukturze osób starych według grup 
wieku, jakie zdaniem demografów nastąpią w omawianym okresie, to spadek 
odsetka osób w wieku 60-64 lat wśród ogółu osób w wieku 60 lat i więcej 
z 36,4% w 1950 r. znacznie poniżej 30% w roku 2020 i podwojenie odsetka 
osób w grupie wiekowej 80 lat i więcej15 (w 1950 r. wynosił on 8,6%). 
Zmiana struktury demograficznej oznacza istotne zadanie dla polityki spo
łecznej -  powinna ona dysponować systemem świadczeń i usług, które będą 
ułatwiały organizację życia i zaspokojenie potrzeb najstarszych wśród 
seniorów.

Do niekorzystnych konsekwencji wzrostu odsetka osób w najstarszych 
grupach wiekowych wśród całej populacji ludzi starych należy m.in. maleją
cy potencjał pielęgnacyjny, wyrażający się stosunkiem liczby kobiet w wieku 
45-69 lat do liczby osób w wieku 70 lat i więcej16. Zadania związane z pie
lęgnacją starszych osób, jakie spoczywają na rodzinie, są wypełniane przede 
wszystkim przez kobiety, które nie zajmują się już wychowywaniem dzieci
1 zbliżają się do granicy wieku emerytalnego. W mojej opinii jednak, te same

14 Por. Rocznik Statystyczny 2001, GUS, Warszawa 2001, tab. 25 (140). Pierwotne pro
gnozy dotyczące zmian liczby ludności Polski trzeba będzie zapewne nadal korygować, 
gdyż w latach 1999 i 2000 zanotowany został przyrost naturalny oscylujący wokół 0%o. 
Jeżeli tendencja ta utrzyma się, odsetek osób starych w społeczeństwie może wzrastać 
szybciej niż oczekiwano.

12 E. Frątczak, Proces starzenia się ludności Polski, w: E. Frątczak, K. G u ra j-Kaczmarek, 
Z. Zarzycka. S. Bartczak, A. Czajkowski, J. Suchecka, Wybrane uwarunkowania i kon
sekwencje procesu starzenia się ludności Polski, Monografie i Opracowania nr 223, 
SGPiS, Warszawa 1987, s. 21 i n. W cytowanej prognozie zakładano, że odsetek osób 
w grupie wieku 60-64 lata wyniesie w 2020 roku 29,3%. Należy się spodziewać 
jednak, że wobec zwiększającej się liczby osób w najstarszych grupach wieku odsetek 
będzie się kształtował na znacznie niższym poziomie.

’ B. Schulte, Altenhilfe in Europa. Rechtliche, institutionelle und infrastrukturelle Be
diengungen, BMfFSFJ, Kohlhammer Verlag, Stuttgart 1996, s. 85.
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względy, które przemawiają za tym, by mówić o okresie przedłużonego 
rodzicielstwa17 w polskim społeczeństwie, dają asumpt do przyjęcia założe
nia, że większość kobiet w przedziale wieku 45-49 lat zajmuje się jeszcze 
opieką nad dorastającymi dziećmi oraz pracą zawodową i nie może poświę
cić dostatecznie dużo czasu na opiekę nad osobami starszymi. Wydaje się 
zatem, że przy obliczaniu współczynnika potencjału pielęgnacyjnego bar
dziej uzasadnione byłoby uwzględnienie liczby kobiet w wieku 50-69 lat. 
Zmiany potencjału pielęgnacyjnego w Polsce w latach 1950-2000 przedsta
wione zostały na wykresie 2. Jak można z niego odczytać, w roku 1960 na

tys.
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Ludność w wieku 70 lat i więcej 
Wskaźnik potencjału pielęgnacyjnego

Wykres 2. Wskaźnik potencjału pielęgnacyjnego w Polsce 
w latach 1950-2000

Źródło: Obliczenia własne na podstawie Rocznika Demograficznego 1945-1966, Rocznika Demo
graficznego 1971, 1976, 1981, 1986, 1991, 1996, 2001 oraz Rocznika Statystycznego 
1956.

17 B. Rysz-Kowalczyk, Pokolenie w fazie późnej dojrzałości. Deformacje cyklu życia 
a zagrożenia społeczne we współczesnej Polsce, IPS UW, Warszawa 1995.
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100 osób w wieku co najmniej 70 lat przypadało 420 kobiet w wieku 
50-69 lat, podczas gdy w roku 2000 liczba ta wynosiła zaledwie 126. Wska
zuje to na ograniczenie możliwości sprawowania opieki nad starszymi osoba
mi przez rodzinę i na możliwe zwiększenie zapotrzebowania na taką usługę 
świadczoną przez instytucje polityki społecznej.

Coraz mniej liczne rodziny, często słabe ekonomicznie i obarczone 
licznymi obowiązkami, w mniejszym niż dawniej stopniu zdolne są samo
dzielnie sprawować opiekę nad ich starszymi członkami. Przy niedostatku 
odpowiedniej infrastruktury społecznej oraz słabo rozwiniętym systemie 
usług w środowiskowej pomocy społecznej potrzeby seniorów w zakresie 
organizacji życia codziennego pozostają zatem częstokroć nie zaspokojone. 
Równocześnie wydłużający się czas życia człowieka oznacza, że częściej niż 
dawniej potrzebna jest taka pomoc, również w formie świadczeń pielęgna- 
cyjnych. Jej udzielanie wymaga odpowiedniego przygotowania zawodo
wego, wiedzy fachowej i doświadczenia. Rodzina nie zawsze zatem jest 
w stanie udzielić odpowiednich świadczeń ze względu ma zakres oczekiwa
nych usług, wykraczający daleko poza możliwości ograniczone jej składem 
i doświadczeniem.

Proces starzenia się ludności Polski przebiega nierównomiernie: ze zna
cznie większym natężeniem postępuje na wsi, gdzie w latach 1950-2000 
ogólna liczba ludności uległa zmniejszeniu o 1,1 min osób, podczas gdy 
liczba ludności w wieku poprodukcyjnym wzrosła o 1,4 miliona. Dyspropor
cja ta wskazuje na potrzebę uruchomienia takich narzędzi polityki społe
cznej, które ułatwiłyby rozwiązanie socjalnych i społecznych problemów 
ludzi starych w środowisku wiejskim przy coraz bardziej ograniczonych 
możliwościach włączenia w system udzielania pomocy najbliższej rodziny. 
Również analiza zmian odsetka osób w wieku 65 lat i więcej wskazuje, że 
proces demograficznego starzenia się ludności jest znacznie bardziej zaawan
sowany na wsi. W roku 2000 wyniósł on ogółem 12,3%, przy czym w mia
stach osiągnął 11,7%, a na wsi -  13,3% (tab. 3).

Tabela 3. Ludzie starzy według miejsca zamieszkania i grup wieku w 2000 r. 
(w odsetkach)

Wiek Ogółem
W tym: 

mężczyźni

Z liczby ogółem:

miasta w tym: 
mężczyźni wieś

w tym: 
mężczyźni

65 lat i więcej 12,3 4,7 11,7 4,4 13,3 5,2

65-69 4,2 1,8 4,1 1,7 4,2 1,8
70-74 3,6 1,4 3,4 1,3 3,9 1,6
75-79 2,5 0,9 2,3 0,8 2,8 1,0
80 i więcej 2,0 0,6 1,9 0,6 2,4 8,8

Źródło: Obliczenia własne na podst. Rocznika Statystycznego 2001, tab. 4 (119).



Jednym z poważniejszych wyzwań dla polityki społecznej jest zjawisko 
określane mianem feminizacji starości. Terminu tego używa się do scharakte
ryzowania zdecydowanej przewagi liczby kobiet nad liczbą mężczyzn w po
szczególnych grupach wiekowych. Wskaźnik feminizacji, wyrażający się 
liczbą kobiet przypadających w danej grupie wieku na 100 mężczyzn wzrasta 
wyraźnie w najwyższych grupach wiekowych. Nie jest to zjawisko nowe, 
notowano je już wcześniej1 , ale jego znaczenie związane jest obecnie z wy
dłużeniem czasu życia (co bardziej dotyczy kobiet niż mężczyzn) i powięk
szaniem się populacji osób starych w poszczególnych społeczeństwach19. 
W rezultacie feminizacja starości staje się zjawiskiem powszechnym.

W Polsce współczynniki feminizacji będą jeszcze przez wiele lat utrzy
mywać się na wysokim poziomie. Najważniejszą przyczyną tego stanu jest 
znaczna nadumieralność mężczyzn w wieku 20-64 lat, a zwłaszcza w grupie 
wieku 40-59 lat20. Konsekwencją tej sytuacji będzie dalszy wzrost przewagi 
liczby kobiet nad liczbą mężczyzn w najstarszych grupach wiekowych w cią

18 Pierwsze publikacje na temat różnic w starzeniu się kobiet i mężczyzn i przewagi 
liczebnej kobiet wśród osób starych pochodzą z roku 1766. W kolejnych latach oblicza
no już relacje między liczbą kobiet i mężczyzn w populacji ludzi starych. Przykładowo, 
w 1798 r. wśród mieszkańców Genewy w wieku 80 lat i więcej (łącznie 168 osób) 
w przeliczeniu na 100 mężczyzn przypadały 162 kobiety. Zob. J.-P. Bois, Historia 
starości. Od Montaigne'a do pierwszych emerytur, Oficyna Wydawnicza Volumen, 
Warszawa 1996, s. 131.

19 Obserwowane wydłużenie czasu trwania życia dotyczy nie tylko nowo narodzonych 
roczników, ale i najstarszych. W porównaniu z rokiem 1960 przeciętny dalszy czas 
życia kobiet w wieku 80 lat w 18 krajach OECD wydłużył się do roku 1990 średnio 
o 1,9 roku, a mężczyzn -  o jeden rok. Największe wydłużenie dalszego czasu życia 
u osiemdziesięciolatków zanotowano w Japonii (kobiety o 2,9 roku, mężczyźni 
o 2,0 lata), w europejskich krajach OECD -  we Francji (odpowiednio o 2,3 i 1,7 roku). 
Zob. Caring for Frail Elderly People. Policies in Evolution, OECD, Paris 1996, s. 28.

20 W. Hanke, I. Szadkowska-Stańczyk, Epidemiologiczna ocena ryzyka zgonu z powodu 
chorób układu krążenia, w: W. Hanke, I. Szadkowska-Stańczyk, E. Tabeau, Przyczyny 
wysokiej umieralności mężczyzn w wieku produkcyjnym w Polsce -  badania ankietowe 
1987-1989, Monografie i Opracowania nr 346, SGH, Warszawa 1992, s. 15. Do deter
minant umieralności można zaliczyć obok zagrożeń środowiskowych, czynników biolo
gicznych i zagrożeń behawioralnych (odżywianie, przyjmowanie używek, uzależnienia) 
również sytuację społeczno-ekonomiczną jednostki. Sytuacja ta jest od kilkudziesięciu 
lat trudna, szczególnie dla mężczyzn nie posiadających wykształcenia i kwalifikacji 
zawodowych. Ten stan wywiera wpływ na poziom umieralności również w Polsce. 
B. Pułaska-Turyna, Wybrane determinanty zachorowalności i umieralności według ba
dań empirycznych, w: Determinanty umieralności w świetle teorii i badań empi
rycznych, M. Okólski (red.), Monografie i Opracowania nr 308, SGPiS, Warszawa 
1990, s. 156. Najnowszą wszechstronną analizę tego zagadnienia stanowi praca:
H. Worach-Kardas, J.A. Indulski, Umieralność przedwczesna. Przyczyny i uwarun
kowania, IMP, Łódź 1999.
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gu następnych kilkudziesięciu lat. W roku 2000 na 100 mężczyzn w wieku 
65 lat i więcej przypadały 162 kobiety (na wsi 157), a w grupie 80 lat i wię
cej -  aż 228 kobiet (na wsi 206). Jest to istotna przesłanka polityki spo
łecznej wobec osób starych: wśród nich nadal przeważać będą kobiety
-  przede wszystkim wdowy, często pozostające samotnie w swoich gospo
darstwach domowych, niejednokrotnie utrzymujące bardzo ograniczone 
kontakty rodzinne i towarzyskie. W miarę starzenia się i obniżania spra
wności starsze kobiety będą w coraz większym stopniu zdane na pomoc osób 
trzecich. Zakończenie okresu aktywności zawodowej zbiega się ze zmianami 
w sytuacji rodzinnej -  opuszczeniem domu przez dzieci, ich usamodziel
nieniem się oraz zmianą pozycji rodziców w stosunku do dorosłych dzieci
-  z roli opiekunów, uczestniczących w podejmowaniu ważniejszych decyzji 
przechodzą do roli obserwatorów, w najlepszym razie doradców. Dla kobiet 
często oznacza to radykalną zmianę także w budżecie czasu. Większa ilość 
wolnego czasu starszych kobiet nie zawsze jednak oznacza większą goto
wość do udziału w życiu lokalnej społeczności i ich integrację z otoczeniem. 
Samotnie gospodarujące starsze kobiety, szczególnie o niskim poziomie 
wykształcenia, stosunkowo niechętnie opuszczają swoje mieszkania i anga
żują się w działania adresowane do ogółu mieszkańców (tab. 4). Kontakty 
interpersonalne ograniczone bywają do najbliższej rodziny i sąsiadek lub 
kobiet o podobnym statusie społecznym, na przykład innych spotykanych na 
cmentarzu wdów. Taka skłonność do ograniczania kontaktów prowadzi do 
postępującej alienacji starszych kobiet.

W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 1999 r. nowej stru
ktury administracyjnej kraju bezpośrednie porównanie przebiegu procesu sta
rzenia się ludności na terenie poszczególnych województw jest bardzo utru
dnione. Jak wynika jednak z przeglądu danych statystycznych, nie przebiega 
on równomiernie. Niektóre regiony kraju, a zwłaszcza Polska zachodnia 
i północna odznaczają się relatywnie mniejszym zaawansowaniem procesu 
starzenia się w porównaniu z województwami wschodniej części Polski. To 
samo dotyczy starszej ludności miast w porównaniu z terenami wiejskimi. 
Relacje te nie ulegają zasadniczej zmianie już od dłuższego czasu, aczkol
wiek w tym samym okresie wskaźnik starości demograficznej, wyrażający 
się udziałem osób w wieku 60 lat i więcej w ogólnej liczbie ludności wzrósł 
znacznie21. Do demograficznych czynników wywierających wpływ na tery
torialne zróżnicowanie starzenia się ludności zalicza się różnice w natężeniu

21 B. Nowakowska, W. Obraniak, Z. Zarzycka, Terytorialne zróżnicowanie procesu 
starzenia się ludności Polski i aktywności zawodowej ludzi starszych, w: B. Nowa
kowska, W. Obraniak, K. Nowak-Sapota, Z. Zarzycka, Terytorialne zróżnicowanie pro
cesu starzenia się ludności Polski, Monografie i Opracowania nr 333, SGH, Warszawa 
1991, «>7 1 .
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Tabela 4. Ludzie starzy według wykształcenia (w odsetkach)

Wyszczególnienie
Wykształcenie

Razempodstawowe 
i niższe

zasadnicze
zawodowe średnie niepełne wyż

sze i wyższe

Płeć:
mężczyźni 50,9 17,7 19,6 11,8 100,0

kobiety 69,5 5,3 17,1 8,1 100,0

Wiek:
65-74 lata 56,2 11,8 21,1 10,9 100,0
75 lat i więcej 73,3 7,2 12,4 7,1 100,0

Miejsce zamieszkania:
duże miasta 35,6 13,3 30,3 20,8 100,0
mniejsze miasta 57,5 10,4 21,9 10,2 100,0
wieś 82,0 8,2 7,5 2,3 100,0

Gospodarujący:
samotnie 63,3 7,2 21,1 8,4 100,0
wyłącznie ze 
współmałżonkiem 50,9 13,3 22,1 13,7 100,0

ze współmałżonkiem 
i/lub innymi osobami 68,8 10,1 13,6 7,5 100,0

p<0.001
Źródło: Obliczenia własne na podstawie wyników badania PTG pt. „Warunki życia i potrzeby 

ludzi starszych w Polsce -  stan aktualny, kierunki zmian oraz zadania polityki 
społecznej”, grant KBN nr 1H02F00716.

urodzeń, różnice w natężeniu zgonów oraz odmienne dla poszczególnych 
regionów kraju salda migracji. Z punktu widzenia polityki społecznej, kieru
jącej swoje zainteresowania na problemy osób starszych, szczególnie ważny 
wydaje się ten ostatni czynnik. Procesy migracyjne stały się w latach siedem
dziesiątych i osiemdziesiątych przedmiotem licznych analiz, podejmowanych 
m.in. przez Instytut Statystyki i Demografii SGH22. W analizach tych

7 9

Wystarczy wspomnieć takie prace, jak m.in. K. Stolarczyk, Społeczno-ekonomiczne 
czynniki warunkujące migracje osób w starszym wieku w Polsce, Monografie i Opra
cowania nr 188, SGPiS, Warszawa 1985; H. Domański, J. Witkowski, Struktura 
społeczno-zawodowa a ruchliwość społeczna i przestrzenna ludności w Polsce, Mono
grafie i Opracowania 283, SGPiS, Warszawa 1989; Współczesne migracje i metodyka 
ich badania, Monografie i Opracowania 287, SGPiS, Warszawa 1989; Z. Strzelecki, 
Cykl życia rodziny a migracje, Monografie i Opracowania 296, SGPiS, Warszawa 
1989; Wybrane problemy migracji ludności wiejskiej w Polsce, J. Witkowski (red.), 
Monografie i Opracowania 309, SGH, Warszawa 1990. Zob. też M. Latuch, Migracje 
wewnętrzne w Polsce na tle industrializacji, PWE, Warszawa 1974.
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zwracano dużą uwagę na wpływ migracji wewnętrznych na zmiany w struk
turze mieszkańców poszczególnych regionów oraz ekonomiczne implikacje 
tego procesu. Migracje przyczyniają się zwłaszcza do większego zaawan
sowania procesu starzenia się ludności Polski wschodniej oraz ludności za
mieszkałej na wsi. Konsekwencją migracji młodszych osób do innych regio
nów kraju jest zmniejszenie możliwości udzielania pomocy przez rodzinę 
oraz narastanie ekonomicznych, socjalnych i rodzinnych problemów star
szych ludzi. Nie tylko zapewnienie dochodu, ale i organizacja świadczeń, jak 
też zapobieganie samotności i osamotnieniu starszych ludzi zaczęły urastać 
do rangi pierwszoplanowych zadań polityki społecznej na wsi. Lata dzie
więćdziesiąte przyniosły zahamowanie procesu zmniejszania liczby ludności 
mieszkającej na wsi. Trzeba jednak pamiętać, że tendencja ta nie musi mieć 
charakteru trwałego. Migracja mieszkańców miast na wieś nie jest bowiem 
efektem dążenia ludności do poprawy warunków zamieszkania przez opu
szczenie przeludnionych i zaniedbanych pod względem stanu środowiska na
turalnego miast, ale wynikiem ucieczki z miast rodzin osób bezrobotnych, 
poszukujących na wsi źródła utrzymania, na przykład w rodzinnym gospo
darstwie rolnym. Poprawa koniunktury gospodarczej, zmiana sytuacji na 
rynku pracy i zmniejszenie rozmiarów bezrobocia mogą sprawić, że część 
z osób, które powróciły na wieś, podejmie decyzje o ponownym jej 
opuszczeniu.

Generalnie obserwowaną tendencją jest systematyczny spadek przecię
tnej wielkości gospodarstw domowych, w których zamieszkują ludzie starzy. 
Zmiany te dotyczą nie tylko krajów zachodnioeuropejskich, w których pro
ces demograficznego starzenia społeczeństw jest stosunkowo bardziej zaa
wansowany, ale Europy Środkowej i Wschodniej oraz Południowej, a więc 
regionów naszego kontynentu o większym udziale rolnictwa i bardziej tra
dycyjnej strukturze gospodarstw domowych. W iatach 1950-1978 w Niem
czech Zachodnich przeciętna wielkość gospodarstwa spadła z około 3 osób 
do 2,5, a w ciągu kolejnych 12 lat zmniejszyła się według szacunków demo
grafów średnio o dalsze 0,2 osoby2'. Jednocześnie w Europie Zachodniej ob
serwuje się systematyczny spadek liczby wielopokoleniowych gospodarstw 
domowych. Ich odsetek spadł znacznie poniżej 5% i wykazuje nadal tenden
cję zniżkową. W związku z tym socjologowie podkreślają, że kategoria go
spodarstw wielopokoleniowych nie ma już w tej części Europy większego 
znaczenia w analizach socjologicznych24. W Polsce przeciętna wielkość

23
l i  Bröschen, Die Lebenslage älterer Menschen im ländlichen Raum. Eine empirische 
Untersuchung als Grundlage zur Planung von sozialen Diensten, Schriftenreihe des 
BMfJFuG, Kohlhammer Verlag, Stuttgart 1983, s. 39.
J. Anthes, Familienbeziehungen älterer Menschen, w: Sozialpolitik für ältere Menschen, 
poz. cyt., s. 133.
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gospodarstwa domowego wyniosła w 1995 r. 3,06 osoby. Także pozosta
wanie w gospodarstwie wielopokoleniowym jest notowane coraz rzadziej. 
Zmiana ta dotyczy również gospodarstw domowych osób mieszkających na 
wsi. Gospodarstwa te coraz rzadziej są równocześnie jednostkami produk
cyjnymi, w których każda, także najstarsza osoba ma swoje zadania 
i w związku z tym spełnia określone funkcje. W miarę odchodzenia od pracy 
w gospodarstwie rolnym jako głównego lub dodatkowego źródła utrzymania 
zmienia się struktura gospodarstw domowych ludności związanej z rolni
ctwem. Coraz częściej zdarza się, że pracę w gospodarstwie rolnym kontynu
ują starsi, podczas gdy osoby młodsze podejmują pracę poza rolnictwem, 
niekiedy w innej miejscowości i z czasem wydzielają swoje gospodarstwo 
domowe.

Równocześnie z zanikiem gospodarstw wielopokoleniowych notuje się 
wzrost liczby gospodarstw jednoosobowych. Gospodarstwa te prowadzone są 
również przez osoby starsze, przy czym w tej grupie odsetek gospodarstw 
jednoosobowych wzrasta wraz z wiekiem osoby pozostającej w takim gospo
darstwie. Badanie przeprowadzone w ramach cytowanego we wprowadzeniu 
grantu KBN wykazało, że 37,5% ludzi starych pozostaje w jednoosobowych 
gospodarstwach domowych.

Wzrost liczby gospodarstw jednoosobowych jest w dużej mierze kon
sekwencją spadku liczby gospodarstw wielopokoleniowych. Starsze osoby 
pozostające wcześniej we wspólnym gospodarstwie z innymi osobami, obe
cnie nie mają takiej możliwości. W rezultacie zostają ze współmałżonkiem 
lub same. Taka sytuacja nie musi w praktyce oznaczać osamotnienia star
szych ludzi i pozostawienia ich bez opieki ze strony rodziny, jednak zmiany 
w strukturze gospodarstw domowych należy uznać za ważną przesłankę 
organizacji systemu polityki społecznej wobec ludzi starszych.

Należałoby zwrócić uwagę na jeszcze jeden demograficzny aspekt pro
cesu starzenia się ludności, a mianowicie zmianę relacji między liczbą osób 
w wieku poprodukcyjnym i produkcyjnym. Do określenia tej relacji wyko
rzystuje się wskaźnik obciążenia demograficznego ludźmi starymi, wyraża
jący się liczbą osób w wieku 60 lat i więcej przypadającą na 100 osób 
w wieku 15-59 lat, lub współczynnik obciążeń demograficznych, mierzony 
tym razem liczbą osób w wieku poprodukcyjnym przypadającą na 100 osób 
w] wieku produkcyjnym (kobiety 18-59 lat, mężczyźni 19-64 lata). Oba 
te wskaźniki wykazują wyraźną tendencję wzrostową, sygnalizując nieko
rzystne zmiany w strukturze wiekowej polskiego społeczeństwa. W latach 
1950-1999 współczynnik obciążeń demograficznych zwiększył się z 12 do 
24~5. Jeszcze bardziej zwiększył się pierwszy z wymienionych wskaźników, 
co obrazuje wykres 3.

25 Rocznik Demograficzny 2000, GUS, Warszawa 2001.
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Wykres 3. Wskaźnik obciążenia demograficznego ludźmi starymi (liczbć 
osób w wieku 60 lat i więcej przypadająca na 100 osób w wieki 
15-59 lat)

Źródło: Obliczenia własne na podst. Roczników Demograficznych i Roczników Statystycznycl 
z lat 1951-2001.

Zmiany te można traktować jako prognostyk niekorzystny dla możli 
wości stworzenia odpowiedniego zaplecza finansowania polityki społeczne 
wobec osób starszych, a zarazem jako sygnał wskazujący na potrzebę pilne 
zmiany systemu finansowania świadczeń społecznych realizowanych w ra 
mach ubezpieczenia społecznego.

3.2. Przesłanki ekonomiczne

Z punktu widzenia celów polityki społecznej wobec osób starszyc 
ważne jest uzyskanie odpowiedzi na następujące pytania:
1. W jakim stopniu dochody ludzi starszych umożliwiają zaspokojenie ic 

potrzeb?
2. Jakie grupy wydatków stanowią największe obciążenie budżetów gospc 

darstw domowych osób starszych i ewentualnie wymagają kompensac 
ze strony podmiotów polityki społecznej?
Przesłanki ekonomiczne, o których mowa, odnoszą się zatem nie tylko d 

materialnej kondycji gospodarstw domowych ludzi starych, ale również d 
obiektywnych możliwości działania systemu polityki społecznej, a zwłaszcź 
zabezpieczenia społecznego. Polityka społeczna powinna z jednej stror
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interweniować w tych przypadkach, kiedy sytuacja materialna gospodarstwa 
domowego nie pozwala starszemu człowiekowi na zaspokojenie jego po
trzeb, a z drugiej -  tworzyć podstawy dla prewencji, rozumianej jako likwi
dowanie lub neutralizowanie zagrożeń i zaspokajanie pewnych rodzajów 
potrzeb przez odpowiednio skonstruowany system świadczeń społecznych26.

Dla zdecydowanej większości ludzi starych głównym, a najczęściej 
jedynym źródłem dochodu są świadczenia społeczne. Wśród źródeł docho
dów przeważają świadczenia emerytalne, dla bardzo niewielu osób natomiast 
źródłem utrzymania jest praca (tab. 5). Wyjątkami są osoby, którym praca 
zarobkowa dostarcza głównego źródła dochodów.

Tabela 5. Ludzie starzy według źródeł utrzymania (w odsetkach)

Wyszcze
gólnienie Praca

Emerytura
pracowni

cza

Emerytura
rolnicza Renta

Dochody
współ

małżonka

Inne, brak 
własnego 

źródła 
dochodów

Razem

Płeć:
mężczyźni 0,3 61,8 8,5 11,3 11,7 6,4 100,0
kobiety 0,5 42,8 15,1 29,5 4,7 7,4 100,0

Wiek:
65-74 lata 0,6 53,7 9,0 22,0 9,1 5,6 100,0
75 lat i 
więcej 0,2 44,0 18,8 22,9 4,4 9,7 100,0

Miejsce zamieszkania:
duże miasta 1,1 65,9 2,7 19,0 5,0 6,3 100,0
mniejsze
miasta 0,3 55,4 3,9 22,6 12,3 5,5 100,0

wieś 0,1 36,8 25,6 24,0 4,8 8,7 100,0

Gospodarujący:
samotnie - 53,1 9,6 30,3 - 7,0 100,0
wyłącznie 
ze współ
małżonkiem

0,6 56,1 9,9 11,1 17,4 4,9 100,0

ze współ
małżonkiem 
i/lub innymi 
osobami

0,6 45,1 15,7 24,8 5,4 8,4 100,0

p<0.001
Źródło: Obliczenia własne na podstawie wyników badania PTG pt. „Warunki życia i potrzeby 

ludzi ...”, poz. cyt.

26 T. Szumlicz, Modele polityki społecznej, Monografie i Opracowania nr 386, SGH, 
Warszawa 1994, s. 75.
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Jedną z konsekwencji występowania sygnalizowanej w rozdziale 2 faz 
przedłużonego rodzicielstwa jest pauperyzacja pokolenia w fazie późnej doj 
rzałości. W rezultacie ubożenie, które szczególnie może dawać o sobie zna 
z chwilą przejścia na emeryturę, rozpoczyna się często znacznie wcześniej 
Rodziny nie mają możliwości zgromadzenia dodatkowych rezerw materiał 
nych przed przejściem na emeryturę, co wiąże się z dalszym pogorszenien 
sytuacji starszych ludzi.

Ograniczenie bieżących wydatków, możliwości wymiany niedosta 
tecznie sprawnych lub nie spełniających nowych standardów techniki sprzę 
tów i urządzeń, zmniejszenie oszczędności na skutek pomocy dorosłym dzie 
ciom i ich rodzinom powodują, że gospodarstwa domowe ludzi wchodzącycl 
w fazę starości są znacznie gorzej wyposażone niż mogłyby być, gdyby faz; 
późnej dojrzałości była fazą stabilizacji ekónomicznej. W rezultacie sw: 
sytuację materialną oceniają jako niekorzystną (tab. 6).

Tabela 6. Ludzie starzy według stopnia zadowolenia z sytuacji materialnej 
(w odsetkach)

Wyszczególnienie
Bardzo

zadowolony,
zadowolony

Umiarkowanie
zadowolony

Niezadowolony Razem

Płeć:

mężczyźni 30,5 32,8 36,7 100,0
kobiety 24,8 30,1 45,1 100,0

p<0,001
Wiek:

65-74 lata 25,0 31,2 43,8 100,0
75 lat i więcej 30,8 31,2 38,0 100,0

Miejsce zamieszkania:
duże miasta 29,4 30,8 39,8 100,0

mniejsze miasta 29,9 30,8 39,3 100,0

wieś 23,1 31,8 45,1 100,0

Gospodarujący:
samotnie 26,8 29,5 43,7 100,0

wyłącznie ze 
współmałżonkiem 31,0 33,0 36,0 100,0

ze współmałżonkiem 
i/lub innymi osobami

24,4 30,9 44,7 100,0

Źródło: Jak w tab. 5.
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Od lat obserwuje się malejące znaczenie dochodów z pracy w całości 
dochodów, jakimi dysponują gospodarstwa domowe ludzi starych27. Tenden
cja ta uległa dodatkowo nasileniu w następstwie złej sytuacji na rynku pracy. 
Bezrobocie wymusza na podmiotach polityki rynku pracy takie zachowania, 
które będą sprzyjać w pierwszej kolejności zatrudnianiu ludzi młodszych. 
Niektórym grupom zawodowym polityka społeczna stwarza nawet możli
wości wcześniejszego przechodzenia na emeryturę, by zwolnić w ten sposób 
miejsca pracy. Ponadto w wielu rodzinach osoby starsze rezygnują z konty
nuowania lub podejmowania pracy zarobkowej, przejmując część obowią
zków związanych z prowadzeniem gospodarstw domowych swych dzieci, by 
zwiększyć ich szanse na rynku pracy. Zmniejszanie aktywności zawodowej 
jest zatem po części wymuszone przez okoliczności zewnętrzne.

Z punktu widzenia polityki społecznej i polityki zatrudnienia, opowiada
jących się za zasadą dobrowolnego i stopniowego ograniczania aktywności 
zawodowej osób starszych i za kontynuowaniem pracy -  w miarę możliwo
ści -  także po osiągnięciu ustawowego wieku emerytalnego, oznacza to 
pewne marnotrawstwo kapitału ludzkiego. Dążenie do możliwie wczesnego 
zwalniania na emeryturę oraz nieprzedłużania umowy o pracę po przekro
czeniu wieku emerytalnego daje się obserwować nie tylko w tych zawodach, 
w których szybki postęp techniczny może powodować, że starsi pracownicy 
będą mieli trudności z nadążeniem za wprowadzanymi zmianami. Tę samą 
tendencję można dostrzec również w zawodach nie wymagających spe
cjalnych kwalifikacji.

Przebieg kariery zawodowej stał się jednym z najważniejszych czyn
ników, które w przyszłości warunkować będą poziom dochodu osób star
szych. Zapoczątkowana w 1999 r. reforma ubezpieczenia emerytalnego prze
widuje bowiem, że wysokość świadczenia w większej niż dotychczas mierze 
uzależniona będzie od okresu wykonywania pracy zawodowej (tj. okresu 
opłacania składki ubezpieczeniowej) i wysokości tej składki. Nie zagłębiając 
się w szczegóły reformy emerytalnej, trzeba zwrócić uwagę, że jej efekty w 
pełni zaczną być odczuwalne dla gospodarki i emerytów dopiero na początku 
lat trzydziestych bieżącego stulecia. Do tego czasu finansowanie wydatków 
na świadczenia z ubezpieczenia emerytalnego nadal w dużej mierze obciążać 
będzie budżet państwa, dotujący system ubezpieczenia emerytalnego28.

27 W 2000 r. przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny wynosił w gospodarstwach 
emerytów 696,35 zł na osobę, z czego średnio niemal 69 zł (9,9 %) pochodziło z pracy 
najemnej, we własnym gospodarstwie rolnym i na własny rachunek. Rocznik Staty
styczny RP 2001, tab. 3 (198).
Zob. S. Golinowska, Polityka społeczna. Koncepcje -  instytucje -  koszty, Poltext, 
Warszawa 2000, s. 63 i n.
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Realizowany w Polsce od lat pięćdziesiątych do końca osiemdziesiątych 
XX wieku model kariery zawodowej zakładał niezakłócony przebieg pracy 
zawodowej. Wprawdzie z upływem czasu można było dostrzec tendencję do 
późniejszego rozpoczynania pracy zawodowej (głównie ze względu na 
stopniowe wydłużanie okresu nauki w szkołach ponadpodstawowych i wyż
szych) i wcześniejszego jej kończenia, ale nadal charakteryzował się on 
brakiem istotnych przerw w okresie zatrudnienia. Ewentualne przerwy były 
wynikiem korzystania ze świadczeń społecznych (na przykład urlop wycho
wawczy), a nie następstwem niekorzystnego rozwoju sytuacji na rynku pra
cy. Schematyczne ujęcie zmian w przebiegu życia, podzielonego na trzy głó
wne fazy ze względu na stosunek do pracy zawodowej wygląda następująco:

A B C

A ’ B’ C ’

Schemat 2. Tendencje zmian czasu trwania okresu przedprodukcyjnego, 
produkcyjnego i poprodukcyjnego w życiu człowieka

Źródło: Opracowanie własne.

Jak można łatwo dostrzec, okres przedprodukcyjny, oznaczony symbo
lem A uległ z czasem wydłużeniu do A ’. Okres poprodukcyjny również trwa 
bezwzględnie dłużej (C’>C), a ponadto rozpoczyna się wcześniej, tzn. gdy 
człowiek jest młodszy29. Okres aktywności zawodowej B ’ uległ natomiast 
skróceniu, przy czym może on być dodatkowo przerywany przez takie 
wydarzenia, jak np. brak zatrudnienia czy korzystanie z urlopu wychowaw
czego. Zasygnalizowane zmiany wiążą się nie tylko ze znacznym zwiększe
niem populacji, do której polityka społeczna powinna zaadresować swoje 
programy, ale i ze wzrostem obciążenia systemu ubezpieczenia emerytalnego 
wydatkami na świadczenia. W zreformowanym systemie ubezpieczenia 
emerytalnego może to wywierać wpływ na wysokość środków zgroma
dzonych na indywidualnym koncie w II filarze ubezpieczenia i w związku

29 W latach 1989-1992 przeciętna liczba emerytur i rent wzrosła o 24%, przy czym około 
500 tysięcy osób przeszło na emerytury wcześniejsze W końcu lat siedemdziesiątych 
przeciętny wiek osoby przechodzącej na emeryturę wynosił 64,9 lat dla mężczyzny 
i 61,1 dla kobiety. Tymczasem w 1992 r. spadł do 60 (mężczyźni) i 56 lat dla kobiet. 
Sytuacja demograficzna Polski. Raport Rządowej Komisji Ludnościowej, Warszawa 
1991, s. 157.



z tym na wysokość należnego świadczenia. Ponadto, zarówno w obecnym 
systemie, jak i w przyszłym, skrócenie okresu opłacania składki może od
działywać na sprawność tej części systemu, która zajmuje się wypłacaniem 
świadczeń finansowanych metodą repartycyjną. Możliwości wyrównania 
mniejszych wpływów w związku ze skracaniem okresu opłacania składki 
przez jej podniesienie wydają się być bardzo ograniczone30.

W latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych nasilił się proces ubo
żenia ludzi starszych. Do przyczyn należy zaliczyć nieuregulowanie systemu 
zabezpieczenia na starość i odnawiające się zjawisko starego portfela. Anali
za przyczyn ubóstwa w Polsce wskazywała, że podeszły wiek i podlegająca 
opóźnionej waloryzacji emerytura tzW. --^starego portfela”, podobnie jak 
inwalidztwo należały do czynników sprzyjających pojawieniu się lub pogłę
bieniu ubóstwa'’1.

Realizowane w ostatnich latach badania pokazują, że sytuacja materialna 
gospodarstw domowych starszych ludzi oceniana jest przez nich negatywnie. 
Ocena ta wynika częściowo z niskiego poziomu dochodów w starości, nie 
umożliwiających zaspokojenia wszystkich specyficznych dla wieku potrzeb. 
Zapewne jednak spowodowana jest również rozczarowaniem czy wręcz fru
stracją starych ludzi, obserwujących szybkie zmiany, jakie następują w spo
łeczeństwie od momentu rozpoczęcia procesu transformacji. Negatywna 
ocena sytuacji materialnej może być w takim przypadku nie tyle wyrazem 
obiektywnie złych warunków, ale poczucia relatywnej deprywacji i wzra
stających różnic warunków życia w dotychczasowym otoczeniu.

Ocena struktury wydatków w gospodarstwach emerytów wskazuje, że 
możliwości dokonania w nich większych zmian i wygospodarowania w ten 
sposób środków w razie potrzeby sfinansowania dodatkowych usług, na 
przykład świadczeń opiekuńczych, są bardzo ograniczone32. Tymczasem

j0 Por. m.in. H. Ribhegge, The Controversy Between the Pay-As-You-Go System and the 
Fully-Funded System in Old-Age Security, w: Transformation o f Social Security. 
Pensions in Central-Eastern Europe, K. Muller, A. Ryli, H.-J. Wagener (red.), Physica- 
-Verlag, Heidelberg 1999, s. 64 i n. Temat ten jest poruszony też w interesujący sposób 
w: Labour Market and Social Security. Wage Costs, Social Security Financing and 
Labor Market Reforms in Europe, Springer Verlag, Berlin 1998; K. Muller, The 
Political Economy of Pension Reform in Central-Eastern Europe, Elgar, Caltenham 
1999; Social Dialogue and Pension Reform. United Kingdom, United States, Germany, 
Japan, Sweden, Italy, Spain, E. Reynaud (red.), ILO, Geneva 2000. 

jl J. Boczoń, W. Toczyski, A. Zielińska, Natura i kwestia ubóstwa, OBS, Gdańsk 
-  Warszawa 1991, s. 63. 

j2 W roku 2000 wydatki na zakup towarów i usług konsumpcyjnych stanowiły 94,5% 
ogółu wydatków w gospodarstwach emerytów, w tym wydatki na żywność stanowiły 
30% całości wydatków. Zob. Rocznik Statystyczny 2001, tab. 4 (199). Problemy sytu-



należy liczyć się ze zwiększeniem liczby osób wymagających z powodu za; 
wansowanego wieku i osłabienia organizmu tego rodzaju pomocy. Zapev 
nienie możliwości korzystania ze świadczeń nawet w przypadku braku m< 
żliwości ich samodzielnego finansowania powinna być traktowana jako jedr 
z ekonomicznych przesłanek polityki społecznej wobec ludzi starych. W ni« 
których przypadkach koszty usług społecznych ponoszone mogą być przt 
instytucje samorządu terytorialnego. W tych regionach kraju, gdzie odsete 
ludzi starych jest szczególnie wysoki, a sytuacja ekonomiczna niekorzystn 
może to stanowić duży problem dla podmiotów lokalnej polityki społeczne 
W niektórych przypadkach koszty usług społecznych ponoszone mogą b) 
przez instytucje samorządu terytorialnego. W tych regionach kraju, gdz 
odsetek ludzi starych jest szczególnie wysoki, a sytuacja ekonomiczna ni< 
korzystna, może to stanowić duży problem dla podmiotów lokalnej polityl 
społecznej.

Inną przesłanką jest ograniczona kształtem obowiązującego system 
zabezpieczenia na starość i możliwościami budżetu państwa wysokos 
świadczeń emerytalnych. Doświadczenia krajów zachodnioeuropejskich, n] 
Niemiec, pokazują, że bieżące dochody ze świadczeń społecznych na 
częściej są dalece niewystarczające, by móc z nich pokryć wydatki związar 
z korzystaniem z coraz bardziej kosztownych świadczeń pielęgnacyjnycl 
Koszty te nadmiernie również obciążały kasy ubezpieczenia chorobowegi 
Z reguły część wydatków była w takich przypadkach refundowana przy p( 
mocy świadczeń pomocy społecznej. Instytucje polityki społecznej, maje 
świadomość kierunku zachodzących procesów demograficznych, ich koi 
sekwencji dla ludzi starych, służby zdrowia i pomocy społecznej, powinn 
podjąć działania w celu wypracowania takich form, które nie tylko umożl 
wiłyby uniknięcie eksplozji wydatków związanych z udzielaniem świadczę 
pozazdrowotnych (rozumianych tu w pewnych przypadkach jako nie dając 
szansy poprawy stanu zdrowia, ale mimo to finansowane przez kasy ubt 
zpieczenia zdrowotnego), ale i sprzyjałyby ograniczeniu obciążenia nin 
całego społeczeństwa.

3.3. Przesłanki zdrowotne

Badania stanu zdrowia i poziomu sprawności dużych grup ludnośi 
należą do najbardziej skomplikowanych zarówno pod względem metodok 
gicznym, jak i organizacyjnym. Uzyskanie obiektywnej wiedzy o stan

acji materialnej gospodarstw emerytów są stosunkowo rzadko przedmiotem bada 
Najczęściej przedmiotem szczegółowych analiz są wyniki badań GUS. Zob. D. Gr 
niewska, Warunki życia emerytów i rencistów w pierwszej połowie lat dziewię 
dziesiątych, IPiSS, Warszawa 1996.
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zdrowia wymaga bowiem przeprowadzenia masowych, wszechstronnych 
badań lekarskich, fizjologicznych i psychologicznych, wykorzystania wiedzy 
specjalistów z różnych dziedzin, realizacji badań laboratoryjnych itp. Przy
padki badań społecznych rozszerzonych nawet tylko o wybrane badania me
dyczne są zatem dość rzadkieJJ. W Polsce w połowie lat sześćdziesiątych 
kierowane przez J. Piotrowskiego badanie IGS zostało wzbogacone o bada
nia medyczne i wydolnościowe dwustuosobowej populacji, dobranej z za
chowaniem proporcji według płci i miejsca zamieszkania ludzi starych. Prze
prowadzone badania wykazały zasadniczo zgodność formułowanych przez 
respondentów ocen stanu zdrowia z wynikami badań medycznych^4.

Koszt tego rodzaju badań realizowanych w takiej samej skali, w jakiej 
prowadzone są badania socjologiczne, byłby niezmiernie wysoki, a długi 
czas ich trwania mógłby istotnie wpłynąć na ograniczenie wartości porów
nawczej uzyskanych wyników. Dotyczy to szczególnie okresów raptownych 
zmian zachodzących w społeczeństwie i gospodarce. Z punktu widzenia poli
tyki społecznej dużą wartość poznawczą mają badania subiektywnej oceny 
stanu zdrowia. Są one stosunkowo rozpowszechnione. Pytania o samoocenę 
stanu zdrowia i sprawności można znaleźć w kwestionariuszach większości 
badań ankietowych dotyczących sytuacji życiowej i potrzeb ludzi starych. 
Przydatność tego rodzaju ocen dla polityki społecznej wynika m.in. stąd, że 
struktura uzyskanych odpowiedzi wskazuje pośrednio nie tylko na odczuwa
ne potrzeby ludzi w zakresie ochrony zdrowia, ale również potrzeby bezpie
czeństwa i wsparcia w wykonywaniu niektórych czynności. Dla polityków 
społecznych w krajach Europy Zachodniej pytania o samoocenę stanu zdro
wia i poziomu sprawności życiowej stały się jedną z najważniejszych pod
staw do opracowania planów działania polityki społecznej na rzecz ludzi sta
rych’5. Przesłanki zdrowotne należy więc uznać za jedne z najważniejszych 
dla prawidłowego kreślenia celów polityki społecznej wobec ludzi starych.

',3 Najczęściej przeprowadza się je  na niewielkiej próbie w ramach badań 
longitudinalnych.

34 Zob. J. Piotrowski, Miejsce człowieka starego w rodzinie i społeczeństwie, PWN, 
Warszawa 1973, s. 121. Podobnie w badaniu przeprowadzonym przez J. Putza. Zob. 
J. Putz, Stan zdrowia i potrzeby zdrowotne ludzi starych, w: Ludzie starzy w Polsce
-  ich warunki i potrzeby, Studia i Materiały IPiSS 1982, z. 16, s. 52.

j5 Plany te sporządzane są na podstawie szczegółowej, wykorzystującej badania naukowe, 
dostępne dane statystyczne i opinie organizacji pozarządowych diagnozy społecznej. 
Do najważniejszych celów zalicza się z reguły organizację pomocy w wykonywaniu 
czynności dnia codziennego osobom o ograniczonej sprawności. Zob. B. Schwichten- 
berg, Empirische Erhebungen zur Altenplanung in den alten Bundesländern, Annotierte 
Bibliographie, DZfA, Berlin 1992.



Przedmiotem zainteresowania gerontologii oraz polityki społecznej jest 
zatem nie tylko sam stan zdrowia ludzi starych, ale również jego subie
ktywna ocena, dokonywana przez seniorów. Chociaż wiąże się ona przede 
wszystkim z ze zdrowiem, to dodatkowo pozostaje w związku z poziomem 
satysfakcji życiowej człowieka36. W tym sensie samoocena stanu zdrowia 
może być traktowana jako jeden z elementów ogólnej oceny samopoczucia 
człowieka, nie tylko w jego wymiarze fizycznym, ale i społecznym. Na 
samoocenę stanu zdrowia wpływa również poziom sprawności. Dla polityki 
społecznej szczególne znaczenie ma przy tym sprawność ruchowa i samo
obsługowa człowieka starego.

Ocena wpływu przesłanek związanych ze stanem zdrowia ludzi starych 
na zakres działań, jakie powinny być podjęte przez politykę społeczną w sto
sunku do ludzi starych, wymaga poszukiwania odpowiedzi na wiele pytań, 
spośród których poniższe mają duże znaczenie dla wyróżnienia celów polity
ki społecznej wobec ludzi starych:
1. Jak można ogólnie -  na podstawie dostępnych wyników badań empi

rycznych -  ocenić stan zdrowia ludzi starych?
2. Jaki poziom sprawności umożliwia wykonywanie czynności dnia co

dziennego ludziom starym? W jakim stopniu nie wystarcza on na samo
dzielne zaspokajanie podstawowych potrzeb związanych z funkcjo
nowaniem w środowisku?

3. Na ile skuteczne są działania podmiotów polityki społecznej zmierzające 
do poprawy stanu opieki zdrowotnej nad ludźmi starymi i ograniczenia 
następstw przebytych bądź trwających schorzeń?

Gerontolodzy są zgodni co do tego, że okres starości cechuje wielochorobo- 
wość i przewlekły charakter choróbj7. Oba te zjawiska są dość powszechne 
(przeciętna liczba chorób przewlekłych u ludzi w wieku 60 lat i więcej 
wynosiła w 1996 r. 3,5), choć nieco częściej dotyczą kob ief8. Taka sytuacja 
rzutuje na sprawność ludzi starych. Równoczesne występowanie kilku 
przewlekłych chorób może powodować nasilające się zakłócenia w konta
ktach z otoczeniem, utrudnienie lub wręcz uniemożliwienie samodzielnego 
prowadzenia gospodarstwa domowego oraz ograniczenie możliwości swo
bodnego poruszania się, aż do przymusowego pozostawania w mieszkaniu 
czy wręcz w łóżku lub wózku inwalidzkim^9.

16 Por. B. Bień, Stan zdrowia i sprawność ludzi starszych, w: Polska starość, B. Synak 
(red.), UG, Gdańsk 2002, s.35 i n.
Wieloaspektową ocenę stanu zdrowia ludzi starych zawiera publikacja: Sytuacja zdro
wotna osób w starszym wieku w Polsce (aspekt medyczny i społeczno-demograficzny), 
IMP, Łódź 1998.

38 Por. Rocznik Statystyczny Ochrony Zdrowia 1997, GUS, Warszawa 1998, tab. 36. 
w Według badań z 1996 r., 1,5% osób w wieku 65-69 lat zmuszonych było ze względu na 

stan zdrowia pozostawać w łóżku. W grupie wieku 80 lat i więcej odsetek ten osiągnął
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Porównanie wyników badań ogólnopolskich, w których pytano o samo
ocenę stanu zdrowia osób starszych (tab. 7), jest poważnie utrudnione. 
Wynika to przede wszystkim z przyjmowanych w poszczególnych badaniach 
różnych progów starości. GUS obejmował badaniami osoby liczące co naj
mniej 60 lat, podczas gdy w badaniach IGS i PTG brano pod uwagę wyłą
cznie osoby w wieku 65 lat i więcej. W potocznej opinii człowiek liczący 
niewiele ponad 60 lat nie jest jeszcze zaliczany do grupy ludzi starych.

Tabela 7. Ludzie starzy w Polsce według samooceny stanu zdrowia 
w wybranych badaniach ogólnopolskich

Wyszczególnienie
IGS

1966a
GUS 
1985^

GUS
1989°

GUS,
1996

PTG
2000e

Zdecydowanie pozytywna 11,0 16,3 0,5 1,8 8,0
Pozytywna 14,0 11,6 8,4 9,4
Przeciętna 34,0 53,7 51,4 38,4 30,7
Negatywna 7,0 30,0

29,4 39,5 24,2
Zdecydowanie negatywna 34,0 7,1 11,6 27,7

a W badaniu obejmującym osoby w wieku 65 lat i więcej zastosowano skalę: dobry, dobry na ten 
wiek, średni, zły na ten wiek, zły. b W badaniu obejmującym osoby w wieku 60 lat i więcej 
zastosowano skalę: dobry, średni, zły. c W badaniu obejmującym osoby w wieku 60 lat i więcej 
zastosowano skalę: bardzo dobry, dobry, średni, zły, bardzo zły. W badaniu obejmującym osoby 
w wieku 60 lat i więcej zastosowano skalę: bardzo dobry, dobry, taki sobie, zły, bardzo zły. 
e W badaniu obejmującym osoby w wieku 65 lat i więcej zastosowano skalę: dobry, raczej dobry, 
przeciętny, raczej zły, zły. Podane wielkości odnoszą się do takich właśnie skal, co utrudnia 
bezpośrednie porównanie wyników, ale nie zaciera ogólnej tendencji.

Źródło: Na podst. J. Piotrowski, Miejsce człowieka starego..., poz. cyt.; Sytuacja bytowa ludzi 
starszych w 1985 r., poz. cyt.; Sytuacja bytowa ludzi starszych w 1989 r., poz. cyt.; 
Seniorzy w polskim społeczeństwie, poz. cyt.; Polska starość, poz. cyt.

Starość, postrzegana jako wycofywanie się z aktywnego życia zawodowego 
i społecznego, pogorszenie stanu zdrowia i wzrastające uzależnienie od osób 
trzecich rzadko jest losem osób zaledwie sześćdziesięcioletnich. Ich oceny są 
na ogół o wiele bardziej pozytywne niż oceny osób od nich znacznie 
starszych. Mimo tego zastrzeżenia trzeba podkreślić, że i w badaniach GUS, 
i w możliwym do porównania z badaniem zespołu J. Piotrowskiego badaniu 
PTG rysuje się swego rodzaju tendencja do polaryzacji opinii: zwiększa się 
odsetek gorszych ocen stanu zdrowia, wzrasta jednak nieco również odsetek 
ocen pozytywnych. Maleje natomiast udział ocen przeciętnych.

8,2%. Oznacza to potrzebę przywiązania większej wagi do potrzeb społecznych osób 
chorych i zapewnienia im właściwej opieki medycznej. Zob. L. Frąckiewicz, Starzenie 
się ludności Polski i jego konsekwencje, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Społeczny" 
1999, z. 1.
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B. Bień ocenia, że dostrzegane pogorszenie samooceny w badaniu PTG 
w porównaniu z badaniem realizowanym przez zespół J. Piotrowskiego może 
być następstwem zarówno zwiększenia udziału najstarszych roczników w po
pulacji ludzi starych, jak i coraz wyższego poziomu oczekiwań starych ludzi, 
spodziewających się, że postępy medycyny szybciej będą wpływać na 
poprawę stanu ich zdrowia40. Na ogół najwyższy odsetek ocen niekorzy
stnych notowany jest w grupie najstarszych respondentów. Badania PTG 
wykazały, że negatywne oceny stanu zdrowia (stan „raczej zły” i „zły” 
wskazywano łącznie w ponad połowie odpowiedzi) formułowane są częściej 
przez kobiety (tab. 8). Podobnie jak w badaniach GUS, w badaniu zrealizo 
wanym przez PTG mieszkańcy wsi gorzej oceniali swe zdrowie niż mieszka-

Tabela 8. Ludzie starzy według samooceny stanu zdrowia (w odsetkach)

Wyszczególnienie Dobry, 
raczej dobry

Przeciętny Zły, 
raczej zły

Nie ma 
zdania

Razem

Płeć:

mężczyźni 23,4 30,9 44,9 0,8 100,0
kobiety 13,9 29,9 55,4 0,8 100,0

Wiek:

65-74 lata 20,6 31,2 47,7 0,5 100,0

75 lat i więcej 12,1 28,7 57,8 1,4 100,0

Miejsce zamieszkania:
duże miasta 24,9 29,6 45,0 0,5 100,0
mniejsze miasta 19,5 32,9 46,7 0,9 100,0
wieś 11,7 28,5 58,9 0,9 100,0

Gospodarujący:

samotnie 16,4 30,1 52,3 1,2 100,0
wyłącznie ze 
współmałżonkiem 20,6 31,7 46,8 0,9 100,0

ze współmałżonkiem 
i/lub innymi osobami 16,5 29,3 53,7 0,5 100,0

p<0.001

Źródło: Jak w tab.5.

4(1 B. Bień, Stan zdrowia i sprawność ludzi starszych, w: Polska starość, poz. cyt. Podobne 
wnioski, eksponując dodatkowo wpływ ubóstwa na zagrożenie zdrowia, prezentują 
M. Miller, A. Gębska-Kuczerowska, Ocena stanu zdrowia ludzi w starszym wieku 
w Polsce, „Gerontología Polska" 1998, nr 3-4.
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jący w miastach41. Wpływ na taką samoocenę może wywierać nie tylko fakt, 
iż na wsi w Polsce proces demograficznego starzenia jest o wiele bardziej 
zaawansowany niż w mieście, ale i gorsza dostępność placówek służby 
zdrowia na terenach wiejskich, co sprawia, że niektóre schorzenia mogą 
pozostawać przez długi okres nie leczone, przybierając z czasem przewlekły 
charakter. Wielu badaczy zwraca od dawna uwagę na niższy poziom 
wykształcenia mieszkańców wsi, co może znaleźć odzwierciedlenie w mniej
szej dbałości o zdrowie i higienę życia we wcześniejszych okresach życia. 
Pośrednio potwierdza to tezę, iż obraz starości jest następstwem warunków 
życia we wcześniejszych jego fazach.

Złym ocenom stanu zdrowia towarzyszy bardzo często niski poziom 
sprawności ruchowej (tab. 9). I w tym przypadku odsetek osób, które tę 
sprawność mają ograniczoną oraz skala samego ograniczenia zwiększają się 
wraz z wiekiem. Mimo to daje się zaobserwować, że w porównaniu z wcze
śniejszymi badaniami ogólny poziom sprawności lokomocyjnej ludzi starych 
uległ poprawie. W ciągu ostatnich 30 lat zmieniła się też proporcja w obrębie 
grupy osób nie mogących samodzielnie opuszczać mieszkania. Większość 
spośród nich to obecnie takie osoby, które mogą bez pomocy innych poru
szać się po mieszkaniu. Jest to ważny sygnał dla polityki społecznej, która 
powinna sprzyjać zachowaniu samodzielności także i przez osoby o znacznie 
ograniczonej sprawności ruchowej.

Sprawność ruchowa starszych ludzi jest niezwykle ważnym elementem 
kształtującym warunki ich życia. Możliwość samodzielnego poruszania się 
poza mieszkaniem w znacznej mierze warunkuje zarówno autonomię starsze
go człowieka, jak i jego udział w życiu społecznym. W miarę ograniczania 
sprawności ruchowej wzrasta uzależnienie od innych osób i instytucji, postę
puje alienacja społeczna i rodzinna, a ponadto następuje ograniczenie możli
wości samodzielnej realizacji potrzeb. Konsekwencją tego może być poja
wiające się z czasem coraz silniejsze ograniczenie potrzeb starego człowieka 
do obszaru podstawowych kosztem aktywnego udziału w życiu kulturalnym,

41 Na różnice między stanem zdrowia starszej ludności miast i wsi badacze zwracają 
uwagę od dawna, np. na podstawie oceny ogólnego stanu zdrowia W. Pędich zapropo
nował następującą klasyfikację osób starszych: I -  zdrowi, nie wymagający leczenia,
II -  lekko chorzy, okresowo korzystający z leczenia ambulatoryjnego, III -  przewlekle 
chorzy, wymagający stałego leczenia ambulatoryjnego, a niekiedy również hospitali
zacji, IV -  przewlekle i obłożnie chorzy, trwale pozostający w łóżku. Jak wynika 
z przeprowadzonych wówczas badań, wśród osób liczących co najmniej 60 lat do 
poszczególnych grup zaliczono: grupa I -  ogółem 25% osób, II -  ok. 51% na wsi i ok. 
61% w mieście, III -  20% na wsi i 10% w mieście, IV -  łącznie 3%. W grupie wieku 
ponad 75 lat do IV grupy zaliczało się jednak już 10% ludności. W. Pędich, D. Jaku
bowska, T. Kundt, Pielęgniarstwo geriatryczne, PZWL, Warszawa 1979.
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Tabela 9. Ludzie starzy według sprawności ruchowej (w odsetkach)

Wyszczególnienie

Może 
chodzić 

swobodnie 
po domu i 
poza nim

Może 
chodzić 

swobodnie 
po domu i 
z trudno
ścią poza 
domem

Może 
chodzić po 
domu, ale 
sam nie 

może 
poruszać się 

poza 
domem

Nie może 
poruszać 

się po 
domu, musi 
pozostawać 

w łóżku, 
fotelu

Razem

Płeć:
mężczyźni 73,0 19,9 5,6 1,5 100,0
kobiety 63,9 23,9 9,7 2,5 100,0
p<0.001
Wiek:
65-74 lata 77,3 17,3 4,2 1,2 100,0
75 lat i więcej 49,3 31,6 15,2 3,9 100,0
p<0.001
Miejsce zamieszkania:
duże miasta 72,6 19,7 5,9 1,8 100,0
mniejsze miasta 68,4 22,5 7,7 1,4 100,0
wieś 63,7 23,7 9,6 3,0 100,0
p<0.01
Gospodarujący:
samotnie 65,2 25,0 8,0 1,8 100,0
wyłącznie ze 
współmałżonkiem 73,9 18,4 6,2 1,5 100,0

ze współmałżonkiem 
i/lub innymi osobami 65,0 23,2 9,1 2,7 100,0

p<0.001

Źródło: Jak w tabeli 5.

udziału w życiu lokalnej społeczności i przynależności do niej, współkształ
towania celów polityki społecznej w skali lokalnej. W miarę wydłużania się 
czasu trwania życia należy jednak liczyć się ze wzrostem odsetka najstar
szych osób niepełnosprawnych, zmuszonych do pozostawania w łóżku lub 
poruszania się przy pomocy wózka inwalidzkiego. Zwiększyć się może także 
liczba osób dotkniętych procesami demencji, wśród nich -  wymagających 
profesjonalnej, niekiedy nawet stałej opieki ze strony osób trzecich. Procesy 
te wywołują konieczność nasilenia przez podmioty polityki społecznej 
i ochrony zdrowia działań o charakterze profilaktycznym, a także organizacji 
usług środowiskowych mających na celu opiekę nad osobami niesprawnymi 
i wreszcie stworzenie sieci placówek instytucjonalnej pomocy społecznej.



Podobne wnioski dotyczą aktywności życia codziennego ludzi starych. 
Starzenie się prowadzi do ograniczenia aktywności, nie tylko w obszarze, 
który decyduje o zachowaniu samodzielności, ale nawet w przypadku pod
stawowych czynności życiowych. Wprawdzie badania sprawności ludzi sta
rych pokazują że problem znaczącego ograniczenia sprawności samoobsłu
gowej nie dotyczy dużego ich odsetka, ale z punktu widzenia jakości życia 
każdego seniora nabiera pierwszoplanowego znaczenia. Tym bardziej niepo
kojąco brzmi informacja pochodząca z badań w ramach cytowanego grantu 
KBN, iż poziom sprawności w porównaniu z badaniem IGS uległ obniżeniu. 
Przyczyn tego należy szukać przede wszystkim we wzroście odsetka najstar
szych osób w populacji ludzi starych. Ponadto, podobnie jak w innych tego 
rodzaju badaniach, poważne ograniczenie sprawności notowane było częściej 
wśród kobiet niż mężczyzn i na terenach wiejskich niż w miastach. Jeżeli 
wziąć pod uwagę fakt, że w najwyższych grupach wieku mamy do czynienia 
z wyraźną przewagą liczby kobiet, to problem organizacji odpowiedniego 
systemu pomocy dla coraz mniej sprawnych starych ludzi nabiera dużego 
znaczenia.

Podobne uwagi odnoszą się do sprawności gospodarskiej, w nowej no
menklaturze odpowiadające pojęciowo wskaźnikowi I-ADL. „Można zaryzy
kować tezę, że najgorszą sprawnością charakteryzują się kobiety w późnej 
starości mieszkające na wsi.”42 Dane o strukturze starych ludzi według 
stopnia sprawności gospodarskiej nie wykazują istotnych odrębności w po
równaniu ze sprawnością samoobsługową. Zachowanie zarówno satysfakcjo
nującego poziomu sprawności samoobsługowej, jak i gospodarskiej wymaga 
od starszych osób odpowiedniego stanu zdrowia i ogólnej sprawności rucho
wej. Nie bez znaczenia są również warunki mieszkaniowe, w jakich pozo
staje badany i wyposażenie jego gospodarstwa domowego. Na pytanie o zdo
lność do przygotowania sobie szklanki herbaty może być udzielona przez tę 
samą osobę różna odpowiedź, zależnie od tego, czy będzie mogła korzystać 
z bezprzewodowego czajnika elektrycznego, czy z kuchenki gazowej, czy 
z pieca węglowego. Ponadto zasadna jest uwaga, iż wiele używanych skal 
aktywności nie uwzględnia faktu, iż wykonywanie niektórych wymienionych 
w skalach czynności może być związane z zagrożeniem bezpieczeństwa 
starego człowieka4̂ . Instytucje polityki społecznej powinny zatem wyko
rzystywać informacje o aktywności dnia codziennego jako jedną z danych 
niezbędnych dla opracowania programu działania w środowisku ludzi 
starych, nie rezygnując z weryfikacji zebranych informacji, między innymi

4" B. Bień, Stan zdrowia i sprawność ludzi starszych, w: Polska starość, poz. cyt.
43 Z.B. Wojszel, Instrumenty pełnej oceny geriatrycznej -  zastosowanie w praktyce 

lekarza rodzinnego, „Gerontología Polska” 1997, nr 1.
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poprzez analizę materialnych warunków życia seniorów. Tego rodzaju zale
cenie dotyczy w pierwszej kolejności lokalnych podmiotów polityki spo
łecznej. To one mają największą możliwość uzyskania wszechstronnej infor
macji o warunkach życia starszych mieszkańców i możliwości zaspokojenia 
ich potrzeb przy udziale najbliższego otoczenia.

Poważne ograniczenie sprawności człowieka wywołuje wzrost zapotrze
bowania na pomoc w organizacji życia i w zaspokajaniu ważnych potrzeb. 
Pomoc ta udzielana jest na ogół przez nieformalne grupy -  rodzinę, sąsia
dów, znajomych i przyjaciół. Taka droga zaspokajania potrzeb osób o ogra
niczonej sprawności wydaje się być naturalna i wynikająca z istniejących 
w rodzinie i środowisku miejsca zamieszkania więzi społecznych. W miarę 
jednak ograniczania samodzielności o kolejne czynności i nasilania się po
trzeby udzielania coraz bardziej specjalistycznych usług, pojawia się zazwy
czaj potrzeba włączenia w system udzielania pomocy organizacji poza
rządowych oraz instytucji publicznych.

Odrębnym problemem jest zdefiniowanie oczekiwań starych ludzi oraz 
całego społeczeństwa w stosunku do podsystemów polityki społecznej jeśli 
chodzi o działania zmierzające do poprawy stanu opieki zdrowotnej nad 
ludźmi starymi oraz ograniczenia następstw rozmaitych schorzeń. Poza 
ochroną zdrowia bodaj tylko w przypadku świadczeń z systemu zabezpie
czenia na starość, jakie są finansowane ze środków publicznych lub według 
metody repartycji za pośrednictwem wpływów z bieżących składek ubezpie
czeniowych mamy do czynienia z tak wyraźnym podziałem społeczeństwa 
na ludzi w/wieku produkcyjnym -  wytwórców i zarazem płatników składek 
ubezpieczeniowych oraz ludzi starych -  konsumentów usług i świadczeń 
społecznych. Nie wnikając w zasadność takiego podziału, który jednak 
w wielu społeczeństwach jest faktem, trzeba zwrócić uwagę na to, iż rzeczy
wiście koszty udzielania świadczeń medycznych osobom starym są bardzo 
wysokie, a ich udział w wydatkach instytucji finansujących ochronę zdrowia 
systematycznie wzrasta.

Badania przeprowadzone w USA wykazały, że wydatki na opiekę 
zdrowotną w przeliczeniu na jedną na osobę w przypadku ludzi starych są 
cztery razy wyższe niż obliczane dla pozostałej części społeczeństwa. Co 
więcej, przeciętnie aż 10% wszystkich wydatków zdrowotnych ponoszonych 
w czasie trwania życia to wydatki generowane w trakcie trwania ostatniego 
roku życia człowieka44. Istniejąca asymetria w wydatkach na opiekę zdro

44 L. Hayflick, How and Why We Age, Ballantine Books, New York 1996. Cyt. za: 
P. Szukalski, Trwanie życia osób starszych w Polsce. „Polityka Społeczna" 1999, nr 9. 
B. Friedan szacuje udział tych wydatków w całości wydatków Medicare na opiekę 
zdrowotną ubezpieczonych nawet na 30%. Zob. B. Friedan, Mythos Alter, Reinbek bei 
Hamburg 1992, s. 562.
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wotną dla ludzi starych ma swoje obiektywne uzasadnienie, ale jej skala mo
że -  w obliczu nasilającego się procesu starzenia demograficznego -  powo
dować poczucie zagrożenia dla stabilności systemu finansowania ochrony 
zdrowia. Coraz większa liczba osób starych oznacza coraz większą liczbę 
potencjalnych, a z czasem i rzeczywistych pacjentów, wymagających spe
cjalistycznych badań, dostosowanego do specyfiki wieku i chorób leczenia 
oraz świadczeń rekompensujących utraconą sprawność przy częstym obie
ktywnym braku możliwości przywrócenia jej kiedykolwiek. Na wysokie 
koszty opieki zdrowotnej nad starszymi pacjentami składają się nie tylko ko
szty drogiej aparatury medycznej, wykorzystywanej w diagnozowaniu, tera
pii oraz rehabilitacji, ale także wysokie koszty osobowe.

Mówi się w związku z tym o „eksplozji kosztów leczenia” ludzi starych. 
Analizy wydatków kas ubezpieczenia chorobowego w Republice Federalnej 
Niemiec pokazują, że w miarę podnoszenia się wieku chorych wydatki kas 
na ich leczenie wzrastają ponadproporcjonalnie45. Leczenie jest droższe nie 
tylko ze względu na konieczność stosowania niestandardowych metod i droż
szych lekarstw, o bardziej umiejscowionym działaniu, ale i ze względu na 
wydłużenie procesu leczenia. Podobnie jak w USA, sporządzane w Niem
czech szacunki pokazują, że prawie 60% wszystkich świadczeń, udzielanych 
ubezpieczonemu przez kasy chorych, przypada na ostatnie pół roku jego 
życia. Oznacza to, że opieka w stanach terminalnych jest bardzo intensywna, 
a zarazem kosztochłonna.

Próby oceny wpływu zmiany struktury demograficznej na świadczenia 
służby zdrowia są podejmowane również w Polsce. W interesującym studium
H. Roszkowska i P. Goryński oszacowali, że przyrostowi odsetka ludzi 
starych w Polsce o 1,3% towarzyszy wzrost liczby pacjentów w tej grupie 
wieku wśród ogółu hospitalizowanych aż o 10%46.

Dążąc do ograniczenia ponoszonych wydatków, polityka ochrony zdro
wia powinna poszukiwać możliwości prewencji zdrowotnej we wcześniej
szych fazach życia człowieka oraz współdziałać z innymi podmiotami 
polityki społecznej w zakresie przygotowania do starości. Badania przepro

45 Na ten temat ukazało się w Niemczech wiele prac. Por. np. W. Schmähl, Bevölkerungs
entwicklung und soziale Sicherung -  Auswirkungen demographischer Veränderungen 
auf die soziale Sicherung im Alter, bei Krankheit und Pflegebedürftigkeit. Ein Über
blick, w: Bevölkerung und Wirtschaft, B. Felderer (red.), Verein für Socialpolitik, Ber
lin 1986. Zob. też: tenże, Beiträge zur Reform der Rentenversicherung, Tübingen 1988.

46 H. Roszkowska, P. Goryński, Hospitalizacja starszych mieszkańców miast i wsi w Pol
sce w latach 1979-1996, „Gerontología Polska” 2001, nr 2. Na temat skali i przyczyn 
hospitalizacji starszych osób zob. P. Kardas, E. Ratajczak-Pakalska, Hospitalizacje 
starszych mieszkańców Łodzi. Częstość, przyczyny, możliwości zapobiegania, AM 
Łódź, Łódź 2001.
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wadzone w Niemczech wykazały, że między przygotowaniem do starości, 
obejmującym m.in. przekazanie osobie zbliżającej się do granicy wieku eme
rytalnego odpowiedniej wiedzy o zmianach zachodzących w jej organizmie 
i profilaktyce chorób, wskazanie możliwych nowych pól aktywności życio
wej i pomoc w wykształceniu akceptującego nastawienia do starości, a sta
nem zdrowia osób starych zachodzi istotny związek47.

W ciągu ostatniego ćwierćwiecza obserwuje się w całym świecie ten
dencję do rozszerzania zakresu świadczeń medycznych związanych z długo
terminową i terminalną opieką medyczną. Nakłady na tego rodzaju świadcze
nia to w wielu krajach najbardziej dynamicznie wzrastająca grupa wydatków 
kas ubezpieczenia chorobowego . Wydłużający się przeciętny czas trwania 
życia człowieka nie musi jednak oznaczać wydłużenia przeciętnego czasu 
trwania choroby i etapu starości zależnej. Przeciwnie, dobrze zorganizowane 
i zawczasu podjęte działania promujące zdrowy styl życia, profilaktykę 
i sprzyjające zachowaniu aktywności fizycznej powinny wpłynąć na wydłu
żenie okresu względnie dobrego stanu zdrowia ludzi starych.

Pogorszenia stanu zdrowia oraz pogarszający się z wiekiem poziom 
sprawności wymagają reakcji ze strony podmiotów polityki społecznej dzia
łających w skali lokalnej. Na terenie gminy potrzebne są placówki oferujące 
starszym mieszkańcom usługi rehabilitacyjne, pomoc w prowadzeniu gospo
darstwa domowego oraz ułatwiony dostęp do zabiegów medycznych. Stwo
rzenie warunków do realizacji takich zadań powinno być zadaniem samo
rządu terytorialnego.

3.4. Przesłanki społeczne

Przesłanki określone tu jako społeczne to te, które wynikają z funkcjo
nowania ludzi starych w rodzinie, środowisku i lokalnej społeczności. Ich 
znaczenie dla polityki społecznej wynika przede wszystkim z zasady subsy- 
diarności, według której interwencja państwa -  czy szerzej -  publicznych 
podmiotów polityki społecznej powinna być ostatecznością49. Jednostka 
zobowiązana jest do dbałości o zapewnienie sobie szans zaspokojenia po

47 Por. liczne publikacje, wśród nich np. Czynniki warunkujące stan zdrowia ludności, 
L. Frąckiewicz (red.), ŚIN, Katowice 1989; Demograficzno-społeczne uwarunkowania 
ochrony zdrowia i opieki społecznej, L. Frąckiewicz (red.), AE, Katowice 1989; G. Na- 
egele, Sind die Jungen” Alten gesünder worden?, „Die Mitbestimmung” 1989, Nr. 3.

48 M. Seel, Die Pflege des Menschen im Alter: Gesundsein, Kranksein, Altern, Sterben, 
Kunz Verlag, Hagen 1997.

49 Zob. A. Dylus, Między wolnością a sprawiedliwością „Polityka Społeczna" 1992, nr 3.
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trzeb przy wykorzystaniu możliwości własnych i najbliższego otoczenia. 
Dopiero wtedy, gdy nie jest to wystarczające, powinny wkraczać inne pod
mioty, poczynając od najmniej sformalizowanych.

Szczególnie ważne miejsce w opisie przesłanek polityki społecznej 
wobec ludzi starych przysługuje rodzinie. Jest ona terenem, na którym do
chodzi do bardzo częstych kontaktów przedstawicieli poszczególnych poko
leń, realizowane są funkcje związane z zapewnieniem poczucia bezpie
czeństwa poszczególnym jej członkom, a ponadto przekazywana jest wiedza 
o wartościach, normach i tradycjach akceptowanych w społeczeństwie oraz 
lokalnej społeczności. W miarę przyspieszania tempa przemian ekonomi
cznych, społecznych i kulturowych w społeczeństwie oraz w konsekwencji 
coraz szybszego postępu technologicznego rodzina staje się często jedynym 
miejscem, gdzie starość, doświadczenie życiowe i skumulowana przez poko
lenia wiedza mogą zostać wykorzystane i docenione.

Sformułowanie społecznych przesłanek polityki społecznej wobec osób 
starszych wymaga odpowiedzi na dwie ważne grupy pytań:
1. W jakiej mierze stosunki między starszymi a młodszymi osobami w ro

dzinie oparte są na zasadzie wzajemnej wymiany (pomocy)? Jaki zakres 
ma udzielana przez obie strony pomoc i jakie są oczekiwania starszych 
osób wobec ich rodzin?

2. Jak duże jest obciążenie rodziny pom ocą a w niektórych przypadkach 
-  opieką i pielęgnacją świadczoną osobom ich wymagającym? Jakie są 
oczekiwania rodziny wobec otoczenia oraz instytucji polityki społecznej 
(zwłaszcza lokalnych) w zakresie pomocy w organizacji samodzielnego 
na miarę możliwości życia najstarszych członków rodziny?

Do najważniejszych z punktu widzenia rozpatrywanego tematu funkcji 
rodziny zaliczyć należy: wychowawczą edukacyjną ekonomiczną oraz opie
kuńczą (ochronną). O ile w początkowym okresie starości osoby starsze 
bywają szczególnie często włączane w realizację wymienionych funkcji (np. 
funkcja wychowawcza i opiekuńcza w stosunku do wnuków, funkcja ekono
miczna w stosunku do dorosłych, ale niesamodzielnych ekonomicznie dzie
ci), o tyle w późniejszych latach właśnie starsze osoby częściej stają się od
biorcami świadczeń ze strony rodziny, która realizuje wobec nich zwłaszcza 
funkcję opiekuńczą.

Funkcja ekonomiczna wiąże się z zapewnieniem środków do życia 
członkom rodziny, natomiast funkcja opiekuńcza (ochronna) odnosi się m.in. 
do zapewnienia poczucia szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Realizacja 
tych funkcji wymaga wsparcia dla rodziny ze strony instytucji polityki 
społecznej. Dotyczy to na przykład świadczeń z systemu zabezpieczenia 
społecznego, w szczególności świadczeń emerytalnych, zagwarantowania 
odpowiedniego poziomu (zakresu rzeczowego i jakości) świadczeń służby
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zdrowia, pomocy rodzinie w rehabilitacji społecznej i zawodowej osób nie
pełnosprawnych czy odpowiednich świadczeń w przypadku doraźnych pro
blemów materialnych lub społecznych. Prawidłowe wypełnienie przez rodzi
nę jej funkcji wymaga zatem właściwego funkcjonowania między innymi 
polityki dochodowej, polityki ochrony zdrowia, polityki rodzinnej i polityki 
pomocy społecznej. Wydaje się, że dotychczas polityki szczegółowe wcho
dzące w skład systemu polityki społecznej w zbyt małym stopniu uwzglę
dniają i zbyt mało elastycznie reagują na zmiany zachodzące w strukturze 
rodzin oraz możliwościach realizacji ich funkcji. Tymczasem nowe zadania 
polityki społecznej wynikają w dużej mierze z przeobrażeń, jakim podlega 
rodzina.

Zmiany zachodzące w strukturze i funkcjach rodziny są w znacznej 
mierze następstwem procesów industrializacji i urbanizacji. Konsekwencją 
tych zmian jest osłabienie zdolności rodziny do udzielania pomocy starszym 
jej członkom. Rodzina tradycyjna, wielopokoleniowa, grupując pod jednym 
dachem osoby w różnym wieku i rozdzielając między nie rozmaite role 
i zadania, miała zapewnić nie tylko przyszłość dzieci, ale i starość rodziców. 
Rodzina dwupokoleniowa, poddana wynikającej z prestiżu pracy i dochodów 
presji zewnętrznego otoczenia, często nie podejmuje dostatecznych starań 
lub nie jest w stanie wywiązać się ze swoich powinności w stosunku do se
niorów. Zmiany strukturalne rodziny (dla zaakcentowania ich roli określane 
niekiedy mianem „cichej rewolucji”50) dotyczą przed wszystkim: spadku 
liczby urodzeń i małżeństw^1; wzrostu liczby rozwodów i separacji; nasilenia 
tendencji do samodzielnego zamieszkiwania przez młodych ludzi; prze
strzennej izolacji dużych rodzin w wyniku wzrostu mobilności zawodowej; 
wzrostu liczby rodzin nuklearnych i jednoosobowych gospodarstw domo
wych (tab. 10); nasilającej się indywidualizacji i emancypacji poszcze
gólnych członków rodziny oraz wzrastającej aktywności zawodowej kobiet. 
Do tego należałoby dodać jeszcze zwiększającą się w następstwie przedłu
żenia okresu życia liczbę starszych osób w rodzinie. Niejednokrotnie opiekę

5U Szerzej na ten temat zob. H. Faßmann, Institutionelle Hilfsangebote für ältere Menschen 
außerhalb der primären ambulanten und stationären medizinischen Versorgung. Eine 
Bestandsaufnahme, w: Lebenssituationen älterer Menschen. Beschreibung und Progno
se aus interdisziplinärer Sicht, D. Famy, P. Lütke-Bornefeld, G. Zellenberg (red.), 
Duncker & Humblot, Berlin 1996, s. 299 i n.

1 Przegląd uwarunkowań decyzji prokreacyjnych, a w szczególności tzw. teorii ekono
micznych, zawiera praca M. Rószkiewicz, Mechanizm zachowań demograficznych, 
Monografie i Opracowania nr 334, SGH, Warszawa 1991, s. 58-85. Generalny wniosek 
z prezentowanych teorii sprowadza się do stwierdzenia, iż w miarę wzrostu dochodów 
rodziny rosną aspiracje rodziców co do zapewnienia dzieciom odpowiedniego poziomu 
konsumpcji oraz zmniejsza się skłonność do powiększania rodziny o kolejne dzieci.
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nad najstarszymi sprawują osoby młodsze, ale już w wieku poprodukcyjnym. 
Nierzadkie są również wypadki, kiedy rozmaitych form pomocy wymagają 
dwa pokolenia seniorów: osoby z pokolenia dziadków i pradziadków.

Tabela 10. Ludzie starzy według oceny warunków mieszkaniowych 
(w odsetkach)

Wyszczególnienie Bardzo dobre 
i dobre

Przeciętne Złe i bardzo złe Razem

Płeć:
mężczyźni 61,6 33,5 4,9 100,0

kobiety 61,2 30,0 8,8 100,0

p<0.01
Wiek:
65-74 lata 61,7 32,0 6,3 100,0
75 lat i więcej 60,8 30,3 8,9 100,0

Miejsce zamieszkania:
duże miasta 74,9 21,0 4,1 100,0
mniejsze miasta 64,8 30,0 5,2 100,0
wieś 50,3 38,8 10,9 100,0

p<0.001
Gospodarujący:

samotnie 60,9 29,9 9,2 100,0
wyłącznie ze 
współmałżonkiem 65,5 29,6 4,9 100,0

ze współmałżonkiem 
i/lub innymi osobami 58,9 33,4 7,7 100,0

Źródło: Jak w tab. 5.

Jak już wspomniano, jedną z cech współczesnej rodziny jest rozpad 
rodziny wielopokoleniowej. Proces ten trwa już od kilku dziesięcioleci, ale 
w ostatnich latach uległ nasileniu. Mimo to nie stwierdzono, by nastąpiło 
znaczne osłabienie kontaktów w obrębie rodziny. Wskazuje to pośrednio na 
słuszność spostrzeżeń wielu socjologów rodziny, którzy łączą zjawisko 
wielopokoleniowości rodziny z jej funkcją produkcyjną, zwłaszcza w gospo
darstwie rolnym52. Stopniowe odejście od rodziny złożonej z co najmniej 
trzech pokoleń jest zatem, jeśli nie brać pod uwagę warunków mieszkanio

52
'  A. Kruse, J. Wilbers, Der alte Mensch in der Familie, w: H. Thomae, A. Kruse, J. Wil

bers, Kompetenz und soziale Beziehungen im Alter. Materialien zum Vierten 
Familienbericht, t. II, Verlag Deutsches Jugendinstitut, Weinheim und München 1987, 
s. 122 i n.
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wych, zwłaszcza w miastach skutecznie zniechęcających do trwania w takiej 
rodzinie, raczej następstwem zmian w strukturze gospodarki niż efektem 
zmian w systemie wartości i stosunku do rodziny jako instytucji. W Polsce 
proces odchodzenia od modelu rodziny wielopokoleniowej przebiega wolniej 
niż w zachodniej Europie. Jest to spowodowane jednak głównie czynnikami 
ekonomicznymi i utrudnioną dostępnością do samodzielnych mieszkań 
z uwagi na ich małą liczbę i wysoką cenę, a nie wynika wyłącznie z potrzeby 
i możliwości zachowania wielopokoleniowego charakteru pozostającej we 
wspólnym gospodarstwie rodziny. Na wsi notujemy nadal relatywnie wysoką 
liczbę indywidualnych gospodarstw rolnych. Jakkolwiek coraz rzadziej sta
nowią one jedyne źródło utrzymania rodziny, to najczęściej cała rodzina bie
rze udział w pracach gospodarskich. Często również w domu zamieszkuje 
więcej pokoleń zupełnie nie związanych zawodowo z rolnictwem.

Na tendencję do „nasilenia przestrzennej izolacji osób starszych” zwró
cono uwagę już przed czterdziestu laty5’. Izolacja ta miała polegać na od
dzielnym zamieszkiwaniu osób starszych (według danych R. Tartlera, 
w Niemczech Zachodnich dotyczyło to wówczas blisko 57% osób w wieku 
co najmniej 65 lat). Jako dowód izolacji starszego pokolenia wskazywano 
m.in. malejący odsetek rodzin wielopokoleniowych. Przeprowadzone w Re
publice Federalnej Niemiec w drugiej połowie lat sześćdziesiątych bardziej 
szczegółowe analizy wykazały, że w wielu przypadkach odległość między 
mieszkaniami seniorów a ich dzieci jest nieznaczna i nie jest istotną prze
szkodą w utrzymywaniu bliskich kontaktów54. Obserwacje te potwierdzają, 
że sformułowana przez R. Tartlera zasada „wewnętrzna bliskość dzięki 
zewnętrznemu dystansowi” zyskała sobie akceptację i w środowisku ludzi 
starych, i w środowisku ich dzieci. W Austrii podobne wnioski sformułowali 
L. Rosenmayr i E. Kóckeis, używając hasła „intymność na dystans” 5̂. 
Nadal jednak wielu austriackich i niemieckich socjologów rodziny zwraca 
uwagę na konsekwencje odejścia od rodziny wielopokoleniowej i pozosta
wienia starszych osób poza głównym nurtem życia rodziny, kiedy młodsi 
„odsuwają sędziwych członków swojej rodziny na najdalsze peryferie 
wydarzeń rodzinnych”56.

J R. Tartler, Das Altem in der modernen Gesellschaft, Kohlhammer Verlag, Stuttgart 
1961. Cytuję za: U. Lehr, Psychologie des Alterns, Quelle & Meyer, Heidelberg 
1972 s. 230.

54 Podobne wnioski formułował w Austrii L. Rosenmayr, krytycznie odnosząc się do 
tez dotyczących ograniczenia stosunków rodzinnych do rodziny nuklearnej. Por. 
L. Rosenmayr, Der alte Mensch in der Gesellschaft, Rowohlt, Reinbek bei Hamburg 
1978, s. 190 in .
Obszerną interpretację sformułowanego po raz pierwszy w 1958 r. hasła zob. L. Ro
senmayr, E. Köckeis, Umwelt und Familie alter Menschen, Luchterhand, Neuwied 
am Rhein 1965.
L. Rosenmayr, H. Rosenmayr, Der alte Mensch in der Gesellschaft, poz. cyt., s. 179.
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Oba wymienione hasła zyskały sobie dużą popularność wśród geron- 
tologów społecznych. Akcentują one znaczenie samodzielności starszych 
ludzi, prowadzących swoje gospodarstwa domowe, a jednocześnie podkre
ślają wagę pomocy, udzielanej przez najbliższą rodzinę. W badaniach często 
zwraca się uwagę na to, że pomoc w ramach rodziny nie jest udzielana wyłą
cznie przez młodszych na rzecz starszych57. Przeciwnie, starsi ludzie, dyspo
nując czasem i zachowując odpowiedni poziom sprawności, są często bardzo 
pomocni w realizacji różnych zadań przez innych członków rodziny. Pomoc 
nie jest ponadto udzielana tylko na linii dorosłe dzieci -  starzy rodzice. 
Często obejmuje ona inne środowiska, dalszą rodzinę, rodzeństwo seniorów, 
rodziny współmałżonków dzieci. Powstaje zatem swego rodzaju nieformalna 
sieć, której zadaniem jest stworzenie systemu pomocy dla zamieszkałej 
w niedużej odległości rodziny i osób bliskich. Starsi są i dawcami, i biorcami 
świadczeń.

Inną ważną przyczyną, dla której rodzina nie jest w stanie wywiązać się 
ze swoich funkcji opiekuńczych wobec starszych osób, jest wzrastająca akty
wność zawodowa kobiet. W ciągu ostatnich pięćdziesięciu lat odsetek kobiet 
pracujących zawodowo znacznie wzrósł. Stało się tak nie tylko w społeczeń
stwach krajów tzw. realnego socjalizmu, gdzie dodatkowo istotną rolę 
odgrywały względy ideologiczne (praca zawodowa kobiet traktowana jako 
dowód ich równouprawnienia), ale i w krajach zachodnich. Do przyczyn tego 
stanu należą m.in.:
• wzrost prestiżu i pozycji społecznej zawodowo czynnych kobiet, zajmują

cych coraz wyższe stanowiska w życiu zawodowym i społecznym,
• wzrost odsetka wykształconych kobiet, przygotowanych do wykonywania 

pracy zawodowej, często wymagającej wysokich kwalifikacji (w wielu 
krajach doszło do feminizacji niektórych zawodów),

• sytuacja ekonomiczna gospodarstw domowych, dla których dodatkowy 
(niekiedy, zwłaszcza w przypadku rodzin niepełnych -  główny, a w wielu 
rodzinach z osobami bezrobotnymi -  jedyny) dochód z pracy ma duże 
znaczenie,

• przysługujące pracownikom prawo do świadczeń z ubezpieczenia emery
talnego, co w przyszłości wpłynie na zwiększenie dochodu gospodarstwa 
domowego i pozwoli na uniezależnienie się od emerytury małżonka albo 
-  w przypadku jego śmierci -  na posiadanie własnego, większego od 
ewentualnej renty rodzinnej dochodu 8.

7 Por. np. Sytuacja bytowa ludzi starszych w 1985 r., GUS, Warszawa 1985; Sytuacja
bytowa ludzi starszych w 1989 r., GUS, Warszawa 1990.
Podobnie, choć w mniej rozwiniętej formie ujmuje to J. Hörl, Lebensführung im Alter. 
Zwischen Familie und sozialen Dienstleistungen, Quelle & Meyer, Wiesbaden 1992, 
s. 50-51.

58
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Rodzina odgrywa istotną rolę w organizowaniu oparcia i pomocy dla 
starszych osób. Szczególnie na wsi i w mniejszych ośrodkach miejskich daje 
się zaobserwować większy udział krewnych, także nie zamieszkałych wspól
nie, w sprawowaniu funkcji opiekuńczej i ekonomicznej wobec starszych 
osób. Potwierdzają to badania w innych krajaclr9, a także w Polsce, gdzie 
temat ten podejmowany był wielokrotnie przez GUS i wiele ośrodków 
badawczych60.

Udział rodziny w zaspokajaniu potrzeb seniorów oraz sprawowaniu 
opieki nad nimi jest oczywiście bardzo ważny i odgrywa dużą rolę zarówno 
z emocjonalnego, jak i ekonomicznego punktu widzenia. W pierwszym przy
padku rodzina jest w stanie lepiej zdefiniować odczuwane przez starszych 
potrzeby. Znaczenie drugiego wynika natomiast stąd, że pomoc w wielu 
prostych czynnościach, jak np. poruszanie się po mieszkaniu, przygotowanie 
posiłku czy zabiegi higieniczne może być udzielona przez bliższą lub dalszą 
rodzinę, co wpływa na ograniczenie kosztów opieki nad człowiekiem starym. 
Całkowite przeciwstawianie pomocy udzielanej przez rodzinę pomocy 
świadczonej przez sformalizowane struktury podmiotów polityki społecznej 
nie byłoby jednak uzasadnione. Instytucje pomocy nie są substytutem 
rodziny jako opiekuna, ale powinny wykonywać przede wszystkim fachowe

Badanie w USA, którym objęto niemal 2150 starszych mieszkańców stanu Virginia, 
wykazało, że rodzina najczęściej udziela pomocy mieszkańcom terenów wiejskich, 
rzadziej mieszkającym w mniejszych miastach, a stosunkowo najrzadziej -  w dużych, 
liczących ponad 100 tys. mieszkańców. Na przykład, w prowadzeniu gospodarstwa 
domowego inni członkowie rodziny pomagali starszym osobom odpowiednio w 86,1%; 
72,7% oraz 69,0% przypadków. Odwrotnie natomiast kształtują się te wielkości 
w przypadku pomocy udzielanej przez profesjonalne placówki. R. Blieszner, 
W.J. McAuley, J.K. Newhouse, J.A. Manini, Rural-Urban Differences in Service Use 
by Older Adults, w: Aging, Health, and Family. Long-Term Care, T.H. Brubaker (red.), 
SAGE Publications, Newbury Park 1987, s. 163.

<l() Zob. np. Sytuacja bytowa ludzi starszych w 1985 r., poz. cyt.; Sytuacja bytowa ludzi 
starszych w 1989 r., poz. cyt.; Seniorzy w polskim społeczeństwie, GUS, Warszawa 
1999; Ku godnej aktywnej starości. Raport o rozwoju społecznym Polska 1999, S. Goli- 
nowska (red.), UNDP, CASE, Warszawa 1999, s. 34; Osoby korzystające z zasiłków 
dla bezrobotnych oraz z zasiłków pomocy społecznej. Raport z badań przeprowa
dzonych w Bełchatowie, Koninie, Końskich, Leżajsku i Suwałkach w maju 1991 r., 
A. Kurzynowski (red.), IGS SGH, Warszawa 1991; Sytuacja społeczna i materialna 
bezrobotnych oraz świadczeniobiorców pomocy społecznej w wybranych środowiskach 
lokalnych (Studia z polityki społecznej 1992), SGH, Warszawa 1993; Społeczne skutki 
reform gospodarczych a zadania dla polityki społecznej. Badania wśród bezrobotnych 
i świadczeniobiorców pomocy społecznej w wybranych miastach w latach 1992-1996, 
A. Kurzynowski (red.), KES SGH, Warszawa 1997; Kwestie bezrobocia i ubóstwa 
w świetle badań w wybranych środowiskach lokalnych 1992-1997. Zadania dla polityki 
społecznej, A. Kurzynowski (red.), SGH, Warszawa 1998.
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usługi, wymagające odpowiedniego przygotowania zawodowego, umiejętno
ści i wiedzy, którymi rodzina często nie dysponuje. Rodzina -  a szerzej 
ujmując -  rodzina łącznie z grupami nieformalnymi i instytucje pomocy 
powinny spełniać w stosunku do siebie funkcje komplementarne, działając 
w tym samym celu, ale nie wyręczając się wzajemnie.

E. Litwak zalicza do nieformalnych grup udzielających pomocy starsze
mu człowiekowi członków jego gospodarstwa domowego, krewnych, sąsia
dów oraz przyjaciół61. Każda z tych grup może najlepiej udzielić jednego 
z rodzajów pomocy, dostosowanej do możliwości czasowych i związków 
emocjonalnych z korzystającym z opieki. I tak członkowie gospodarstwa 
domowego, przede wszystkim zaś współmałżonek, najbardziej predestyno
wani są do codziennego przygotowywania posiłków, dokonywania zakupów, 
prowadzenia gospodarstwa domowego, utrzymywania czystości, prania itp. 
Członkowie dalszej rodziny mogą wspomagać starszego człowieka i jego 
najbliższe otoczenie, opiekując się chorym przez okres kilku tygodni w ciągu 
roku, wspierając rodzinę i doraźnie ją  wyręczając w codziennych czynno
ściach. Przyjaciele stosunkowo najlepiej wywiązują się z zadań związanych 
z utrzymywaniem kontaktów towarzyskich, skłanianiem do aktywności 
w kontaktach społecznych i zagospodarowaniem wolnego czasu. Zadania są
siadów sprowadzają się do interwencyjnej pomocy podczas nieobecności do
mowników i drobnych prac domowych, podczas gdy sformalizowane grupy 
są najlepiej przygotowane do organizacji i zapewnienia całodobowej opieki.

Należałoby dodać, że zarysowany schemat może ulegać rozmaitym 
modyfikacjom, zależnie od więzi rodzinnych62, lokalnych zwyczajów i norm 
czy też indywidualnych relacji między starszym człowiekiem a jego otocze
niem. Przykładowo, pomoc sąsiedzka wcale nie musi ograniczać się do 
interwencji w wyjątkowych przypadkach, ale -  jak wykazują badania GUS6’

61 E. Litwak, Helping the Elderly. The Complementary Roles o f Infonnal Networks and 
Formal Systems, The Guilford Press, New York 1985, s. 16 i n.
Więź rodzinną można określić jako zespól wzajemnie się wiążących sił przyciągających 
członków rodziny nawzajem. Siły te są efektem m.in. wspólnoty przeżyć, związku 
małżeńskiego i postaw wobec tego systemu wartości. Por. R. Toporkiewicz, Socjologia 
wychowania, 1WZZ, Warszawa 1986, s. 80. Wśród czynników kształtujących więzi 
rodzinne trzeba przede wszystkim wymienić ekonomiczne (wynikają m.in. z gospo
darowania wspólnymi środkami utrzymania) i społeczne (wynikają z pełnionych ról 
społecznych i zajmowanych pozycji społecznych) oraz subiektywno-psychiczne, wyra
żające się np. w potrzebie obcowania ze sobą. Zob. Z. Tyszka, Socjologia rodziny, 
PWN, Warszawa 1976, s. 157 i n.

6j Por. Sytuacja bytowa ludzi starszych w 1985 r., poz. cyt., Sytuacja bytowa ludzi 
starszych w 1989 r., poz. cyt.
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-  może mieć charakter regularny, obejmując świadczenia związane z prowa
dzeniem gospodarstwa domowego, pomoc w chorobie czy pośrednictwo 
w podtrzymywaniu kontaktów społecznych.

W porównaniu z wynikami badań prowadzonych w Polsce we wcze
śniejszych okresach, daje się zaobserwować wyraźną poprawę sytuacji 
mieszkaniowej starych ludzi64. Wydaje się, że -  choć ich mieszkania nie są 
na ogół dostosowane do możliwości sprawowania profesjonalnej opieki nad 
osobą chorą -  sytuacja mieszkaniowa stanowi dobrą podstawę do zaspoko
jenia innych potrzeb osób starszych.

Tempo i zakres wspomnianych zmian w strukturze i funkcjach rodziny, 
a także możliwości udziału grup nieformalnych w organizowaniu życia osób 
starszych są różne w poszczególnych lokalnych społecznościach. Podmioty 
polityki społecznej na szczeblu gminy lub powiatu mają największe możli
wości uwzględnienia lokalnej specyfiki, tradycji i norm obowiązujących 
w konkretnych środowiskach przy definiowaniu celów działań w terenie oraz 
ocenie możliwości włączenia rodziny i grup nieformalnych w ich realizację. 
Znajomość lokalnej specyfiki pozwala nie tylko na wyróżnienie tych obsza
rów, w których podmioty lokalnej polityki społecznej zmuszane są stopnio
wo do zastępowania rodziny i sąsiedztwa, ale i na stymulowanie oraz wspo
maganie rodziny w realizacji jej funkcji wobec starszych osób.

3.5. Przesłanki kulturowe

Na zakres przedmiotowy polityki społecznej wobec osób starszych 
wywierają wpływ i te przesłanki, które wynikają ze stosunku społeczeństwa 
do ludzi starych i problemu starości. Relacja społeczeństwo -  ludzie starzy 
wynika nie tylko z bieżącej sytuacji gospodarczej i społecznej, ale również 
z historii; jest konsekwencją istniejących tradycji i zwyczajów. Do najwa
żniejszych z punktu widzenia podjętego problemu przesłanek kulturowych 
należą między innymi:
1) przestrzeganie norm społecznych dotyczących stosunku do ludzi starych,
2) rola Kościoła katolickiego, innych Kościołów i związków wyznaniowych 

w kształtowaniu stosunku społeczeństwa do osób starszych,
3) poziom edukacji społeczeństwa, zarówno ogólny, jak i odnoszący się do 

problemów starości.
W społeczeństwach przemysłowych proces demograficznego starzenia 

się stał się wyraźnie dostrzegalny już na przełomie lat sześćdziesiątych i się- 
demdziesiątych. Następowały wówczas poważne zmiany strukturalne. Chara

64 Zob. P. Błędowski, Gospodarstwa domowe i sytuacja mieszkaniowa ludzi starych, 
w: Polska starość, poz. cyt., s. 115 i n.
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kteryzowały je następujące procesy65: odchodzenie w procesie produkcji 
przemysłowej od wykorzystania siły roboczej na rzecz automatyzacji pro
dukcji; gwałtowny przyrost produkcji rolnej mimo zmniejszonego zapotrze
bowania na siłę roboczą w rolnictwie; przejście od gospodarki rolnej do 
przemysłowej; przyspieszenie rozwoju miast; postępujące zróżnicowanie 
stopnia rozwoju gospodarczego państw; zmiana orientacji na wartości bar
dziej materialne i sekulame. Charakter wymienionych przeobrażeń sprawia, 
że starym ludziom coraz trudniej zachować swą dawną pozycję. Rola eksper
ta staje się rolą coraz bardziej krótkotrwałą, a tytułem do jej wypełniania nie 
jest już doświadczenie całego życia, lecz kwalifikacje zdobyte w czasie nauki 
i wykonywania zawodu, wymagające w trakcie kariery zawodowej wielo
krotnego uzupełniania.

Poważnym zmianom uległ nie tylko prestiż zawodowy osoby starszej, 
ale również jej pozycja w rodzinie i lokalnej społeczności. W miarę postępu 
technicznego i technologicznego, wprowadzania nowych technik i form 
łączności oraz przekazywania danych i informacji, wreszcie w miarę popu
laryzacji nowych form kontaktów międzyludzkich oraz następowania zmian 
w systemie wartości człowieka i społeczeństwa starszy człowiek coraz 
częściej traci swoją pozycję, wynikającą z jego wcześniejszej funkcji nośnika 
wiedzy, doświadczenia i mądrości66.

Wzrastający stopniowo poziom wykształcenia społeczeństwa i coraz 
większa dostępność nowych technik gromadzenia i przekazu danych 
(komputer, Internet, telewizja satelitarna itp.) sprawiają, że gromadzone 
przez całe pokolenia doświadczenie w zakresie technik produkcji, upraw czy 
hodowli, przekazywane przez rodziców dorastającym dzieciom, a w zakresie 
tradycji i wiedzy życiowej przez dziadków wnukom, staje się coraz mniej 
przydatne. W konsekwencji prestiż starych ludzi, wynikający między innymi 
z ich bogatego doświadczenia życiowego i zawodowego, ulega zachwianiu67.

65 Por. D. Bell, The Coming of Post-Indistrial Society. A Venture in Social Forecasting, 
Heineman, London 1974, cyt. za: L. Tomstam, Gerontology in a Dynamic Society, 
w: Ageing and Life Course Transitions. An Interdisciplinary Perspective, T.K. Hare- 
ven, K.J. Adams, Tavistock Publications, London, New York 1982, s. 195.
„Mniej rozwinięty podział pracy, mniejsza specjalizacja w nabytych umiejętnościach 
-  wszystko to sprawiało, że życie zawodowe i społeczne, a nawet życie jako takie 
stanowiło najlepszą szkołę. Starzy mogli być biblioteką i muzeum, nauczycielami 
i ekspertami.” B. Tryfan, Starość w rodzinie wiejskiej, poz. cyt., s. 26.
Jedna z teorii starości zakłada, że status starych ludzi jest ujemnie skorelowany ze 
stopniem modernizacji społeczeństwa. Zob. np. D.O. Cowgill, L.D. Holmes, Summary 
and conclusions. The theory in review, w: Aging and Modernization, D.O. Cowgill, 
L.D. Holmes (red.), New York 1972, s. 305 i n. W miarę rozwoju cywilizacyjnego 
następuje obniżenie statusu społecznego seniorów, z czym wiąże się m.in. osłabienie 
poczucia bezpieczeństwa socjalnego starszych ludzi. Teorii tej zarzucano jednostron
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Paradoksalnie jednak, chociaż wartość człowieka starego mierzona jego 
przydatnością jako doradcy rodziny, interpretatora zjawisk i procesów czy 
jako wykonawcy konkretnych prac w gospodarstwie domowym faktycznie 
zmniejsza się, to jednocześnie deklarowana wartość starości w społeczeń
stwie ulega podniesieniu68.

Coraz częściej kwestionowana jest słuszność poglądu, według którego 
w społeczeństwach tradycyjnych ludzie starzy zajmują wysoką pozycję 
w hierarchii społecznej, podczas gdy w społeczeństwach nowoczesnych 
pozycja ta ulega obniżeniu. Wskazują na to wyniki badań etnosocjolorf 
gicznych, których celem jest określenie statusu starszych ludzi w poszcze
gólnych społeczeństwach. Okazuje się, że dychotomiczny podział na trady
cyjne i nowoczesne społeczeństwa wraz z odpowiadającymi im pozycjami 
starych ludzi -  na czele bądź na spodzie hierarchii społecznej -  często nie 
znajduje uzasadnienia w obserwacjach69. W obrębie poszczególnych społe
czeństw można wskazać środowiska, różniące się stosunkiem do starości 
i przydające ludziom starym odmienną pozycję społeczną. W rezultacie tego 
starsze osoby różnie oceniają swoją możliwość wpływu na sytuację w lokal
nym środowisku. Ocena ta odzwierciedla subiektywny odbiór pozycji „przy
dzielanej” starym ludziom w społeczności. Niestety, z reguły jest ona 
niewysoka (tab. 11).

Uzyskane wyniki potwierdzają liczne obserwacje, iż możliwości 
oddziaływania starszych osób na sytuację w ich miejscu zamieszkania są 
niewielkie. Nawet jeśli przyjąć, że znaczna część starszych mieszkańców nie 
chce zajmować stanowiska w tych sprawach, to należałoby uznać, że opinie 
pozostałych mogą być reprezentatywne dla ogółu starszych ludzi i z tego 
względu powinny być uwzględniane. Pomocna byłaby w tym wypadku 
instytucjonalizacja reprezentacji seniorów w organach samorządu terytorial
nego (w innym miejscu przedstawiam ideę Rad Seniorów). Zwraca jedno
cześnie uwagę fakt, że wbrew obiegowym opiniom, starsze osoby mieszka
jące na wsi, a więc w najmniej anonimowym środowisku, najgorzej oceniają 
możliwości wpływu na sytuacje lokalną.

ność ocen, toteż została częściowo zrewidowana, aczkolwiek jej podstawowe założenie 
pozostało niezmienione. Por też D.O. Cowgill, Aging and modernization. A revision of 
the theory, w: Late Life. Communities and Environmental Policy, J.F. Gubrium (red.), 
Spriengfield, Illinois 1974, s. 123 i n.

68 Jak piszą autorzy, „może niekiedy ludzie starsi nie potrzebują nas, ale my zawsze 
potrzebujemy ich”. The Promise o f Productive Aging. From Biology to Social Policy, 
R.N. Butler, M.R. Oberlink, M. Schechter (red.), Springer, New York 1990.

6> H. Marzi, Status im Alter -  eine Auseinandersetzung mit der ethnosoziologischen 
Altersforschung, „Zeitschrift flir Gerontologie“ 1991, Nr. 24.
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Tabela 11. Ludzie starzy według oceny swego wpływu na sytuację lokalną 
(w odsetkach)

Wyszczególnienie Bardzo duży, 
duży

Przeciętny,
mały

Znikomy,
żaden

Razem

Płeć:
mężczyźni 3,2 21,8 75,0 100,0
kobiety 3,4 14,3 82,3 100,0

Wiek:
65-74 lata 3,7 19,9 76,4 100,0
75 lat i więcej 2,7 12,4 84,9 100,0

Miejsce zamieszkania:
duże miasta 5,2 21,9 72,9 100,0
mniejsze miasta 4,8 12,3 82,9 100,0
wieś 0,9 18,9 80,2 100,0

Gospodarujący:
samotnie 3,5 14,1 82,4 100,0
wyłącznie ze 
współmałżonkiem 4,9 22,1 73,0 100,0

ze współmałżonkiem 
i/lub innymi osobami 2,3 16,1 81,6 100,0

p<0.001

Źródło: Jak w tab. 5.

Polityka społeczna w skali lokalnej powinna rozpoznać te środowiska, 
w których prestiż społeczny ludzi starych jest stosunkowo niższy, gdyż nale
ży liczyć się z tym, że społeczność lokalna jest tam potencjalnie mniej 
gotowa do zapewnienia ludziom starym takiej opieki, jakiej oni sami by 
oczekiwali (w rozdziale 1 wspominam o zbiorowościach terytorialnych). 
Następstwem takiego stosunku do seniorów może być przede wszystkim 
alienacja społeczna ludzi starych, a także zmniejszona gotowość otoczenia do 
udzielania im pomocy w trudnych sytuacjach życiowych. Próba identyfikacji 
środowisk ze względu na ich stosunek do starych ludzi jest tym bardziej 
utrudniona, im większy był zasięg procesów migracyjnych. Przyczyniły się 
one nie tylko do zmian w strukturze ludności według wieku w poszcze
gólnych regionach, ale również -  poprzez napływ nowej ludności, osłabienie 
więzi rodzinnych i osłabienie mechanizmów kontroli społecznej -  wpłynęły 
na zmiany w stopniu integracji społecznej poszczególnych środowisk.

Społeczny prestiż ludzi starych zależy nie tylko od pozycji poszcze
gólnych osób w ich rodzinach i lokalnych środowiskach, ale i od obowiązu
jących norm społecznych i religijnych. We współczesnych społeczeństwach
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deklarowana w oficjalnych dokumentach ranga osób starych jest wysoka7' 
W miarę demograficznego starzenia się społeczeństw tworzone są akt 
prawne i regulacje gwarantujące ludziom w wieku poprodukcyjnym szerok 
zakres praw socjalnych. Stosowne ustawy regulują zasady otrzymywani 
wypłacanych z różnych funduszy świadczeń emerytalnych, korzystam 
z opieki zdrowotnej czy pobierania świadczeń pomocy społecznej. Zawart 
w tych przepisach normy są odzwierciedleniem obowiązujących norm społe 
cznych. W wielu społeczeństwach, szczególnie w Europie Zachodniej, cora: 
widoczniejsze jest zrozumienie dla starości i związanych z nią problemów 
odczuwanych i przez jednostki, i przez całe grupy społeczne.

Polskie społeczeństwo charakteryzuje się nadal dużym przywiązanien 
do rodziny jako wartości i powszechnie deklaruje szacunek dla ludzi starych 
Jedną z przyczyn tego stanu jest zapewne silny w społeczeństwie wpływ 
nauczania Kościoła katolickiego. Kościół przydaje duże znaczenie proble
mom rodziny i ludzi starych. Najbardziej dobitnie wyraził to w swoicł 
dokumentach papież Jan Paweł II71. Episkopat Polski wystosował w latacł 
siedemdziesiątych do ówczesnych władz państwowych trzy memoriały m  
temat rodziny72. W każdym z tych dokumentów Konferencja Episkopatu 
Polski zwracała uwagę m.in. na niekorzystne trendy w procesach demogra
ficznych w społeczeństwie polskim i związane z tym jego postępujące 
starzenie się. Drogę rozwiązania narastających problemów wskazywać może 
wywodząca się ze społecznej doktryny Kościoła katolickiego zasada pomo
cniczości. Jej przejęcie przez politykę społeczną stało się początkiem nowego 
sposobu myślenia o sposobie rozwiązywania nabrzmiałych problemów

11 Potwierdzeniem tego były liczne deklaracje parlamentów i rządów z okazji Między
narodowego Roku Seniora. Niestety, organizowanie okolicznościowych imprez, 
poświęconych sytuacji poszczególnych grup ludności może zawsze mieć cechę akcyj- 
ności. Podobnie powoływanie zespołów doradczych i innych gremiów, których zada
niem ma być wypowiadanie się w sprawach całej zbiorowości powinno być dokony
wane z dużą starannością. Funkcjonująca w latach osiemdziesiątych w PRL Rada 
ds. Ludzi Starszych, Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych, mająca być świadectwem 
wagi przywiązywanej przez ówczesne władze do problemów ludzi starych, sugerowała 
swą oficjalną nazw ą że są oni zależni od pomocy osób trzecich lub instytucji, 
a osiągnięcie progu starości jest równocześnie początkiem okresu niepełnosprawności 
w życiu człowieka.

71 Zob. przede wszystkim list Ojca Świętego „Do moich Braci i Sióstr -  ludzi w pode
szłym wieku”, w którym zwraca uwagę na wartości, jakie społeczeństwu oferują ludzie 
starzy, na potrzebę poszanowania ich i zapewnienia godności, także w razie choroby 
i cierpienia.

'  Zob. J. Auleytner, Polityka społeczna. Teoria a praktyka, WSP TWP, Warszawa 1997, 
s. 187 i n.
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socjalnych -  grupy słabe ekonomicznie lub społecznie nie są już traktowane 
wyłącznie jako bierni adresaci podejmowanych działań, ale jako ich 
współtwórcy, formułujący swoje oczekiwania i uczestniczący w dyskusji na 
temat możliwości i form ich zaspokojenia.

3.6. Przesłanki prawne i instytucjonalne

Zadania polityki społecznej wobec osób starszych uzależnione są m.in. 
od społecznego przyzwolenia i politycznej woli podmiotów życia społeczne
go w kraju. Polityka ta musi pozostawać w zgodzie z celami polityki pań
stwa, jego preferencjami i hierarchią przyjętych do realizacji zadań. Szcze
gółowe zasady takiej polityki określają odpowiednie przepisy prawne, wyda
wane w celu realizacji ogólniej sformułowanych celów politycznych.

Jeżeli spojrzeć na działania podejmowane w celu poprawy sytuacji 
życiowej ludzi starych i zapewnienia im godnego życia, to można dostrzec, 
że zakres działania podmiotów polityki społecznej ulega systematycznemu 
rozszerzeniu. Rozszerzenie to następuje w porównaniu z dawniejszymi okre
sami funkcjonowania społeczeństwa (zmienia się zakres przedmiotowy poli
tyki społecznej adresowanej do najstarszych grup wiekowych ludności) oraz 
w miarę starzenia się jednostek, wraz z postępującym wiekiem coraz bardziej 
uzależnionych od wsparcia osób trzecich, grup nieformalnych i instytucji. 
Wzrastający zakres zadań publicznych podmiotów polityki społecznej powi
nien stanowić odpowiedź na ograniczone możliwości zaspokojenia potrzeb 
starych ludzi przez rodzinę. Coraz większa liczba osób osiągających próg 
starości zależnej i wydłużający się czas życia ludzkiego powodują, że na 
rodzinie ciąży niekiedy obowiązek sprawowania opieki nie nad jedną coraz 
mniej samodzielną starszą osobą, ale nad dwoma lub więcej. W miarę 
postępu biologicznych procesów starzenia się wzrasta potrzeba zapewnienia 
stałej opieki ludziom starym, a katalog czynności, których coraz starsi ludzie 
nie mogą wykonać samodzielnie, wciąż rozszerza się. Z drugiej strony zmia
ny, jakie zachodzą w samej rodzinie, powodują, że jej możliwości wywiązy
wania się z moralnych zobowiązań wobec seniorów stają się obiektywnie 
coraz bardziej ograniczone. Społeczne oczekiwanie, iż instytucje polityki 
społecznej przejmą na siebie obowiązek udzielania niektórych świadczeń lub 
przynajmniej stworzenia ram prawnych dla realizacji pomocy przez niepań
stwowe podmioty polityki społecznej staje się coraz bardziej odczuwalne.

Od instytucji państwa należałoby zatem przede wszystkim spodziewać 
się odpowiedzi na pytanie o zakres podmiotowy realizowanych zadań. Adre
satami świadczeń powinny być osoby, których status społeczny jako „ludzi 
starych” będzie wyraźnie, jednoznacznie określony. Jak sygnalizowałem
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w początkowej części pracy, wydaje się, że z punktu widzenia polityki spc 
łecznej najbardziej właściwym, a zarazem najprostszym do zastosowani; 
kryterium wyróżnienia kategorii ludzi starych jest wiek poprodukcyjny.

Drugim ważnym obszarem wymagającym uwzględnienia przy formule 
waniu koncepcji polityki społecznej wobec ludzi starych powinny by 
uregulowania prawne, nakładające na jednostkę, jej rodzinę, a wreszcie n 
instytucje polityki społecznej obowiązek zadbania o zapewnienie warunkó\ 
sprzyjających zaspokojeniu nie tylko podstawowych potrzeb bytowych, al 
i rozwoju. Analiza rozwiązań prawnych nie może ograniczyć się do prześle 
dzenia aktów prawnych bezpośrednio dotyczących sytuacji ludzi starych 
Konieczna jest, jak na przykład w przypadku ubezpieczenia emerytalnego 
ocena całego systemu z punktu widzenia szans człowieka na samodzieln 
zapewnienie sobie takich środków materialnych na starość, które okażą si 
wystarczające do zaspokojenia wszelkich typowych dla starszego wieki 
potrzeb.

W miarę następowania zmian w strukturze i funkcjach rodziny, podmio 
ty polityki społecznej konfrontowane są z coraz większym oczekiwaniem n; 
uzupełnianie .bądź w niektórych przypadkach wręcz zastępowanie rodzin; 
w jej staraniach o dobrostan starszych osób. Ponieważ z oczywistych wzglę 
dów zaspokojenie wszystkich potrzeb okazuje się niemożliwe, istniej< 
konieczność skonstruowania swego rodzaju standardowego zakresu świad 
czeń, których zagwarantowanie -  nie przesądzając w tym miejscu o stopnii 
odpłatności za nie -  obligowałoby instytucje polityki społecznej, a szcze 
golnie jej lokalne podmioty. Standard taki mógłby być w miarę możliwość 
ekonomicznych rozszerzany w poszczególnych regionach, zależnie oc 
specyfiki sytuacji seniorów. W związku z potrzebą sformułowania zakresi 
takiego standardu świadczeń potrzebne jest wypracowanie na potrzeb) 
polityki społecznej takich narzędzi diagnozy, które byłyby przydatne dc 
określenia szczegółowych celów polityki społecznej wobec ludzi starych.

Na przesłanki prawno-instytucjonalne polityki społecznej wobec osół 
starszych składają się więc społeczne konsekwencje stosowania obowiązują
cego systemu regulacji prawnych dotyczących zabezpieczenia na starość 
a także realizowana oferta podmiotów publicznych polityki społecznej 
organizacji pozarządowych i podmiotów gospodarczych w zakresie wszech
stronnej pomocy ludziom starym, zwłaszcza niezdolnym do samodzielnegc 
prowadzenia swojego gospodarstwa domowego. Wskazanie przesłanek wy
maga oceny takich aspektów działalności wymienionych instytucji i organi
zacji, jak:
1) ustawowo określona granica wieku emerytalnego, zasady ustalania wyso

kości emerytur i ich finansowania,
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2) obowiązujące normy prawne, stanowiące ramy dla polityki wobec osób 
starszych,

3) sieć placówek infrastruktury społecznej w gminach i powiatach oraz 
stopień dostosowania oferty podmiotów polityki społecznej do potrzeb 
ludzi starych i ich rodzin.

Dla pierwszej grupy przesłanek prawno-instytucjonalnych sprawą o za
sadniczym znaczeniu jest, jak już wspomniano, ustawowe określenie granicy 
wieku emerytalnego. Odmienny niż we wcześniejszych fazach życia czło
wieka status ekonomiczny wynika ze zmiany głównego źródła utrzymania na 
świadczenie społeczne. Granica wieku emerytalnego, najczęściej ustalana na 
poziomie 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, podlega jednak pewnym 
przesunięciom. Wśród różnokierunkowo oddziałujących na nią czynników 
należy wymienić doraźne potrzeby polityki rynku pracy, zainteresowanej 
udostępnieniem miejsc pracy dla młodszych, wchodzących na rynek pracy 
roczników, jak i wynikające z obserwowanego „odmłodzenia starości” prze
konanie o zachowaniu przez pracowników przekraczających 65„rok życia 
sprawności, umożliwiającej kontynuowanie pracy zawodowej i stopniowe 
ograniczanie aktywności zawodowej w latach późniejszych. Przymusowemu 
marnotrawieniu kwalifikacji zawodowych młodych ludzi, często bezsku
tecznie poszukujących miejsc pracy przeciwstawia się dobrowolną rezygna
cję z wiedzy i doświadczenia zawodowego starszych pracowników. Roz
strzygnięcie tego poważnego dylematu jest zadaniem polityki, ale dla polity
ków społecznych planujących długookresowe działania wobec ludzi starych 
ważną przesłanką jest znajomość tendencji co do kierunku zmiany granicy 
wieku emerytalnego.

Problem ten nabiera coraz większego znaczenia wobec obserwowanych 
w niektórych krajach trudności z finansowaniem ubezpieczenia emerytalne
go. Osoby pracujące przez dłuższy okres i dłużej opłacające w związku z tym 
składkę ubezpieczeniową, mają większe szanse na wyższy poziom świadcze
nia emerytalnego. Wydłużenie indywidualnego okresu zatrudnienia, nawet 
poza granice obowiązującego dziś wieku emerytalnego, jest w interesie 
poszczególnych osób, ale nie musi być zgodne z interesem całego społeczeń
stwa, ponoszącego koszty pozostawania bez pracy młodych ludzi, narażo
nych na trwałe uzależnienie swojej sytuacji materialnej od świadczeń spo
łecznych. Polityka społeczna wobec ludzi starych, jako jeden z podsystemów 
polityki społecznej, musi uwzględniać zaspokojenie potrzeb tej kategorii jako 
cel swego działania, mając wszelako na uwadze zachowanie warunków nie
zbędnych do niezakłóconego rozwoju społecznego i uniknięcie kolizji z inte
resami innych kategorii ludności.

Akty prawne, stanowiące podstawy adresowanych do ludzi starych 
działań polityki społecznej, mogą mieć charakter norm prawa międzyna
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rodowego, wynikać z uchwalonych przez parlament ustaw lub być stano
wione przez organy samorządu terytorialnego. Podstawowym celem tych 
aktów jest zagwarantowanie ludziom starym równości wobec prawa i insty
tucji publicznych, równouprawnienia w dostępie do świadczeń i usług 
społecznych, a także równych praw w stosunku do innych pokoleń w możli
wości formułowania swojej opinii, wyrażania potrzeb i oczekiwań. Zape
wnienie ludziom starym prawa do aktywnego uczestnictwa w życiu spo
łecznym, politycznym i kulturalnym implikuje nie tylko zasadę równość 
ludzi starych, ale również -  a może nawet przede wszystkim -  ich podmio 
towości. Zagwarantowanie tych podstawowych praw nakłada na administra 
cję publiczną obowiązki związane z formułowaniem ogólnych celów i zadai 
poszczególnych jej organów i z taką organizacją ich działań, by uwzglę 
dnione w nich były specyficzne dla wieku potrzeby starszej ludności. Zakre 
takich zadań określają na przykład ustawy o samorządzie ró^pfiych szczebli73

Zaspokojenie potrzeb ludzi starych wymaga skonstruowania takieg 
systemu instytucji polityki społecznej, który sprzyjałby tworzeniu siec 
placówek infrastruktury społecznej74 świadczących usługi społeczne dl 
ludzi starych oraz ich rodzin. Placówki te nie powinny być prowadzon 
wyłącznie przez publiczne podmioty polityki społecznej. Zgodnie z zasad 
subsydiarności, zaspokajanie potrzeb ludzi starych powinno następować prz 
wykorzystaniu ich najbliższego otoczenia, grup nieformalnych oraz organ 
zacji pozarządowych. Właśnie w przypadku tych ostatnich pojawia się częsl 
potrzeba pomocy ze strony administracji publicznej w budowaniu przyst< 
sowanej do potrzeb sieci placówek. Wydaje się, że instytucje polityki sp< 
łecznej w Polsce dysponują obecnie podstawami takiej sieci. Możliwa jest j 
dalsza rozbudowa, na przykład przy wykorzystaniu w pierwszej kolejnoś 
funkcjonujących w każdej gminie zakładów opieki zdrowotnej oraz instytut 
pomocy społecznej.

O ile podmioty polityki społecznej szczebla centralnego powinny form 
łować ogólne cele tej polityki i tworzyć ramy jej finansowania, nadzoruj 
realizację ogólnopolskich programów, o tyle faktyczna realizacja, rozpocz 
nająć od ustalenia szczegółowych celów, a kończąc na ewaluacji podjęty

7j Szczegółowo kompetencje organów samorządu terytorialnego określają ustawy: z 
8.3.1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz. U. z 1996 r. nr 13, poz. 74 z pó 
zmianami); z dn. 5.6.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. nr 91, poz. 
z późn. zmianami); z dn. 5.6.1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. nr 
poz. 577 z późn. zmianami); z dn. 24.7.1998 r. o zmianie niektórych ustaw okre: 
jących kompetencje organów administracji publicznej -  w związku z reformą ustroje 
państwa (Dz. U. nr 106, poz. 6 6 8 ).

74 Na temat znaczenia terminu „infrastruktura społeczna” zob. Infrastruktura społec 
w Polsce. Stan i perspektywy, K. Podoski, (red.), PWE, Warszawa 1978.



działań, powinna stać się domeną lokalnej polityki społecznej. Na tym 
właśnie szczeblu możliwa jest najdokładniejsza identyfikacja potrzeb starych 
ludzi i ustalenie hierarchii przyjętych do realizacji zadań. Zakres działalności 
placówek udzielających pomocy osobom starszym jest uzależniony od spe
cyfiki lokalnej społeczności, obowiązującego w niej systemu wartości i mo
żliwości włączenia środowiska lokalnego w proces kształtowania warunków 
życia ludzi starych.

Przyjęcie założenia, że infrastruktura dla polityki społecznej wobec ludzi 
starych zostanie zbudowana przy wykorzystaniu istniejących placówek 
służby zdrowia i pomocy społecznej wymaga, by obie instytucje zmieniły 
swój punkt widzenia na problemy starszych osób. Dotychczas osoby te są 
jedną z kategorii pacjentów lub świadczeniobiorców. Rozszerzenie zakresu 
zadań takich placówek wymaga, by ich oferta została rozszerzona o usługi 
uwzględniające odmienny niż we wcześniejszych fazach życia charakter 
potrzeb ludzi starych. Ważnym instrumentem służącym ustalaniu zakresu 
pożądanej aktywności polityki społecznej wobec osób starszych mogą stać 
się -  poza danymi pochodzącymi z badań empirycznych -  informacje staty
styczne o sytuacji ekonomicznej i społecznej starych ludzi zamieszkujących 
teren działania organu administracji publicznej.

Podsumowanie

Wymienione przesłanki traktuję jako te, które odgrywają najważniejszą 
rolę w kształtowaniu zadań lokalnej polityki społecznej wobec ludzi starych. 
Przesłanki, zakwalifikowane do grupy demograficznych, ekonomicznych 
oraz zdrowotnych odnoszą się bardziej do tych aspektów sytuacji społecznej 
ludzi starych, które eksponują ich słabszą pozycję w stosunku do reszty 
społeczeństwa. Dotyczy to na przykład odmiennej pozycji ludzi starych 
w poszczególnych środowiskach, niższego niż w okresie aktywności zawo
dowej poziomu dochodów czy też względnie gorszego stanu zdrowia i niż
szego poziomu sprawności wielu (zwłaszcza należących do najstarszych grup 
wiekowych) osób.

Druga grupa przesłanek, a mianowicie społeczne, kulturowe i prawno- 
-instytucjonalne, powinny zwrócić uwagę na zadania lokalnych społeczności 
i instytucji polityki społecznej wobec różnych grup wchodzących w skład 
zbiorowości ludzi starych. Zarówno przesłanki społeczne, jak i kulturowe, 
wskazują na różną pozycję ludzi starych w ich środowisku, zależnie od sytu
acji rodzinnej, poziomu wykształcenia czy stosunku lokalnej społeczności do 
osób starszych. Również przesłanki prawne oraz instytucjonalne wynikają ze
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stanowiska społeczeństwa wobec ludzi starych. Społeczeństwo, poprzez 
swoich reprezentantów w parlamencie (na poziomie lokalnym -  we władzach 
samorządowych) stanowi normy i pośrednio, na przykład przy wykorzy
staniu ustanowionej granicy wieku emerytalnego -  rozdziela role społeczne, 
w tym role ludzi starych. Wyrazem stanowiska społeczeństwa wobec potrzeb 
ludzi starych jest sieć placówek infrastruktury społecznej i usług bytowych, 
których zadaniem jest współudział w organizacji życia ludzi starych. Społe
czeństwo i jego instytucje powinny dostrzegać znaczne zróżnicowanie kate
gorii ludzi starych, dokonując odpowiedniej dyferencjacji programu działa
nia na rzecz tej zbiorowości. Różnice te powinny uwzględniać odmienny 
zakres i charakter potrzeb osób starszych i oferować dostosowane do tego 
usługi i świadczenia. Niezależnie jednak od istniejących wewnętrznych 
różnic w obrębie interesującej nas kategorii, społeczeństwo powinno uzna
wać działania zmierzające do integracji ludzi starych za bardzo ważne i zgo
dne z pojmowaniem lokalności jako terenu działania wspólnoty, a lokalnej 
społeczności jako współodpowiedzialnej za los i zaspokojenie potrzeb 
poszczególnych grup mieszkańców.

Zaproponowane najważniejsze przesłanki lokalnej polityki społecznej 
wobec ludzi starych zostały na schemacie 3 uzupełnione o wynikające z nich 
zadania. Ta część schematu ma jedynie charakter ilustracji przyjętego sposo
bu konstruowania wywodu na temat celowości prowadzenia polityki wobec 
ludzi starych w skali lokalnej. Na podstawie cech demograficznych można 
wskazać najsłabsze pod względem społecznym grupy ludzi starych. Mam tu 
na myśli przede wszystkim takie grupy, które składają się z „najstarszych 
starych”, osób charakteryzujących się względnie gorszym stanem zdrowia, 
niższym poziomem sprawności fizycznej, niższymi dochodami i przeciętnie 
niższym poziomem wykształcenia. Ta grupa osób jest potencjalnym odbiorcą 
świadczeń, których celem jest zapewnienie warunków egzystencji. Wyni
kające z innych przesłanek zadania sprzyjające integracji społecznej po
winny być kierowane do całej zbiorowości ludzi starych. Istnieje realne 
niebezpieczeństwo, że zadania polityki wobec ludzi starych formułowane 
będą dwutorowo: adresowane do coraz bardziej zależnych od osób trzecich 
„starych starych” będą mieć na celu pomoc w zaspokojeniu podstawowych 
potrzeb i obejmować ewentualnie świadczenia opiekuńcze, podczas gdy 
kierowane do mobilnych społecznie, aktywnych „młodych starych” będą 
dotyczyć zachowania samodzielności i stworzenia warunków do realizacji 
własnych potrzeb rozwojowych. Tego rodzaju dualizm celów byłby nie do 
pogodzenia z zasadą solidarności w polityce społecznej.



Rozdział 4

CELE I ZASADY POLITYKI SPO ŁECZNEJ  
W O BEC OSÓB STARYCH

Jakkolwiek problem relacji między polityką społeczną i starością jakc 
fazą życia oraz ludźmi starymi jako kategorią polityki społecznej nie docze
kał się jeszcze w literaturze polskiej wielu opracowań, to jednak oba terminy, 
a mianowicie „polityka społeczna wobec starości” (niekiedy używa się okre
ślenia „polityka starości” 1) i „polityka społeczna wobec ludzi starych’' 
zyskały sobie już trwałe miejsce w systematyce polityki społecznej. Ich 
historia w wielu krajach europejskich jest dłuższa niż w Polsce, co wynika 
m.in. z wcześniej zapoczątkowanego tam procesu demograficznego starzenia 
się społeczeństw.

O polityce społecznej wobec starszych osób (Sozialpolitk fü r  ältere 
Menschen)2 w Niemczech Zachodnich mówi się już od początku lat siedem
dziesiątych. Wkrótce potem badacze zaczęli zajmować się również starością 
jako fazą życia. W konsekwencji bardzo szybko wszedł do powszechnego 
użytku drugi termin, a mianowicie Alterssozialpolitik, tzn. polityka społeczna 
wobec starości. Rozróżnienie polityki społecznej wobec ludzi starych i wo
bec starości jest dziś coraz częściej stosowane4. W zależności od przyjętej

1 Zob. A. Tymowski, Polityka starości, „Człowiek i Światopogląd” 1987, nr 9. Jedną 
z pierwszych publikacji, w której użyto terminu „polityka starości” były materiały 
z VI Międzynarodowego Kongresu Gerontologicznego. Zob. Politique de la vieillesse, 
C1GS, Paris 1975.

2 Sozialpolitik für ältere Menschen, M. Dieck, G. Naegele (red.), Quelle & Meyer, 
Heidelberg 1978.
Podkreślić należy przy tym, że wyraz sozial, najczęściej tłumaczony jako „socjalny”, 
bywa niekiedy tłumaczony na język polski również jako „społeczny". W przypadku 
Alterssozialpolitik bliższe rozumieniu słowa sozial wydaje się właśnie określenie 
„społeczny", a więc mówimy o polityce społecznej wobec starości. Termin Sozialpolitik 
tłumaczy się zarówno jako polityka socjalna, jak i jako polityka społeczna, natomiast 
termin Gesellschaftspolitik (polityka społeczna) używany jest stosunkowo rzadziej. 
Obszerne rozróżnienie obu pojęć znajduje się w pracy: H. Achinger, Sozialpolitik als 
Gesellschaftspolitik, Hamburg 1958.
Bardzo przejrzystą charakterystykę obu polityk zob. B. Szatur-Jaworska, Ludzie starzy 
i starość w polityce społecznej, Oficyna Wyd. ASPRA-JR, Warszawa 2000, s. 119 i n.



perspektywy badawczej: strukturalnej lub cyklu życia możemy mówić o po
lityce społecznej wobec ludzi starych lub wobec starości. Pierwsza z nich 
czyni przedmiotem swego zainteresowania zaspokojenie potrzeb starych lu
dzi, natomiast druga zajmuje się oddziaływaniem na przebieg starości jako 
fazy życia5. Mimo iż w przypadku obu polityk zachowane pozostaje central
ne miejsce zbiorowości ludzi starych, odmienna optyka sprzyja wzbogaceniu 
wiedzy zdobytej w badaniach nad problemami ludzi starych i starości, 
a formułowane dla obu polityk wnioski przyczyniają się do skonstruowania 
kompleksowego programu polityki społecznej.

4.1. Polityka społeczna wobec starości jako polityka 
wobec fazy życia

Dla uwypuklenia różnic między polityką społeczną .wobec starości i wo
bec ludzi starych należałoby prześledzić zakres, jaki badacze przydają tej 
pierwszej. Otóż, w opinii H.P. Tewsa, zadaniem polityki społecznej wobec 
starości jest wyciąganie wniosków z zachodzących przeobrażeń demogra
ficznych i przewidywanie ich konsekwencji6. Reakcja na zmiany w struktu
rze ludności nie powinna sprowadzać się jedynie do rozszerzania lub wpro
wadzania nowych świadczeń materialnych, ale wymaga również rozwoju 
tych świadczeń, które w formie niematerialnej przyczynią się do poprawy 
warunków bytu starszych ludzi i umożliwią im samodzielne bytowanie. Tak 
ogólne określenie zadań polityki wobec starości pozwala na dużą dowolność 
w formułowaniu szczegółowych zadań i kryteriów oceny skuteczności poli
tyki wobec starości.

Badacze zajmujący się sytuacją życiową poszczególnych grup ludności 
jako przesłanką polityki społecznej wskazują na liczne obszary deficytowe, 
jakie ujawniają się w starości7. Należą do nich przede wszystkim sytuacja 
materialna, stan zdrowia, warunki mieszkaniowe oraz udział w życiu społe
cznym. Możliwości samodzielnego rozwiązania problemów, jakie powstają 
w związku z tymi niedostatkami, stają się z wiekiem coraz bardziej ograni
czone. Polityka społeczna wobec starości to celowe działanie, które wyrów
nuje lub zapobiega powstaniu uwarunkowanych strukturalnie deficytowych 
sytuacji życiowych starych ludzi w porównaniu z innymi grupami ludności 
i wyrównuje nierówności społeczne w starości. Działania te mogą być

5 Tamże, s, 109.
6 H.P. Tews, Die Alten und die Politik, w: Die ergraute Gesellschaft, Deutsches Zentrum 

für Altersfragen, Berlin 1987, s. 166.
M. Geiser, Alterssozialpolitik. Fragmentierung überwinden -  Lebenslagen verbessern, 
Vincentz Verlag, Hannover 1996, s. 28.



prowadzone w formie podmiotowego wsparcia materialnego, a także poprze 
udostępnienie infrastruktury specyficznej dla potrzeb starości czy adresowi 
nych do tej grupy usług niematerialnych. A. Tymowski zwraca uwagę n 
potrzebę uwzględniania faktu, iż polityka starości powinna antycypowa 
potrzeby i oczekiwania społeczne, jakie będą formułowane w przyszłości. J< 
dzisiejszy kształt jest natomiast konsekwencją sytuacji gospodarczej i rozwc 
ju  infrastruktury społecznej w przeszłości8.

B. Szatur-Jaworska definiuje politykę społeczną wobec starości jako t< 
która ma na celu „wspomaganie jednostek w radzeniu sobie z kryzysarr 
rozwojowymi i sytuacyjnymi, które są typowe -  w określonych warunkac 
historycznych -  dla tej fazy życia; zapewnienie starości pozycji równe 
prawnej z innymi fazami życia oraz kształtowanie jej pozytywnego obraz 
w świadomości społecznej9”. Autorka kładzie nacisk na charakterystyczn 
dla starości sytuacje kryzysowe i potrzebę interwencji ze strony politył 
społecznej.

Typowość pojawiających się trudnych sytuacji sprawia, że są one stc 
sunkowo łatwe do zdefiniowania. Polityka społeczna powinna więc wyprg 
cować takie narzędzia, które będą miały działanie profilaktyczne, zapobie 
gając powstaniu tych sytuacji lub przynajmniej ograniczając ich zasięg. T e 
kie podejście zakłada potrzebę rozpoznania przy pomocy badań empirycz 
nych i wtórnej analizy danych statystycznych sytuacji życiowej zbiorowość 
ludzi starych oraz ustalenia wpływu wydarzeń z wcześniejszych faz życia n 
sytuację w starości. Starość postrzegana i jednostkowo, i w wymiarze całc 
zbiorowości ludzi starych odznacza się tym, że kumulują się w niej ja 
w żadnej innej fazie życia człowieka następstwa procesów zachodzącyc 
wcześniej oraz skutki działania (bądź jego braku) poszczególnych podsy 
stemów polityki społecznej wobec wcześniejszych faz cyklu życia.

W literaturze dominuje pogląd, że tak rozumiana polityka społeczn 
wobec starości nie jest w praktyce w Polsce realizowana w satysfakcjonując; 
sposób. Wydaje się, że jest to spowodowane przede wszystkim brakiem jasm 
sprecyzowanej koncepcji tej polityki, celów, jakie miałaby realizować ora 
koncentrowaniem się podmiotów polityki społecznej na materialnych (przed 
wszystkim dochodowych) i zdrowotnych aspektach sytuacji życiowej lu 
dzi starych. Można to uznać za charakterystyczne dla uboższych społe 
czeństw, zajętych w dużej mierze rozwiązywaniem doraźnych problemóv 
społecznych.

g

A. Tymowski, Polityka starości, poz. cyt., s. 30.
B. Szatur-Jaworska, Ludzie starzy i starość..., poz. cyt., s. 123.
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Według J. Łopato „ogół działań podejmowanych obecnie w Polsce na 
rzecz całej populacji ludzi starych [...] trudno uznać za politykę starości” 10, 
gdyż nie charakteryzują się one kompleksowością i długofalowością, a więc 
nie mają cech zamierzonego działania nakierowanego na osiągnięcie kon
kretnego celu. Podobnie negatywnie ocenia dotychczasowe działania adreso
wane do starszych ludzi B. Tryfan, wskazując na ich generalną słabość, 
polegającą na opóźnionej reakcji na zachodzące zmiany demograficzne oraz 
błędne założenie, sprowadzające ją  na wsi niemal wyłącznie do zagadnienia 
zaopatrzenia emerytalnego rolników indywidualnych1'. Już tylko te dwie 
przyczyny wystarczają zdaniem autorki, by stwierdzić, iż w Polsce nie ma 
polityki starości. Pozycja człowieka starszego w systemie prawa nie jest 
wyraźnie określona, niewystarczające są działania w kierunku zindywidu
alizowania świadczeń i dostosowania ich do specyficznych potrzeb. Także 
B. Szatur-Jaworska określa dotychczasową działalność w zakresie polityki 
wobec starości w Polsce jako rozproszoną i eklektyczną12. Zainteresowanie 
państwa ogranicza się do podstawowych potrzeb i zapewnienia minimalnych 
standardów ich zaspokojenia.

Prezentowane stanowiska są w pełni uzasadnione. Dotychczasowe dzia
łania cechuje duża przypadkowość, doraźność i brak jasno wytyczonego 
celu, jaki mają osiągnąć w długim okresie. Uporządkowanie tej polityki, 
zapewne uwarunkowane konkretyzacją celów polityki społecznej w stosunku 
do poprzedzających faz życia, wpłynęłoby również korzystnie na możliwości 
uszczegółowienia celów polityki społecznej wobec ludzi starych i ustalenia 
kompetencji jej podmiotów na różnych szczeblach działania.

4.2. Definicje polityki społecznej wobec ludzi starych

Jakkolwiek najbardziej ogólnie sformułowane cele polityki społecznej 
wobec osób starszych nie budzą kontrowersji, w literaturze brak jest jednej, 
powszechnie akceptowanej definicji tej polityki. Wynika to między innymi 
z różnicy stanowisk co do jej zakresu przedmiotowego, choć również brak

10 J. Łopato, Społeczna kwestia ludzi starych na wsi, w: Społeczne kwestie starości, 
B. Rysz-Kowalczyk (red.), UW, Warszawa 1991, s. 91.
B. Tryfan określa fakt, iż polityka wobec starości nie nadąża za postępującym 
starzeniem się ludności na obszarach wiejskich jako swoisty paradoks. B. Tryfan, 
Starość w rodzinie wiejskiej, IRWiR PAN, Warszawa 1991, s. 6 8  i n.

“ B. Szatur-Jaworska, Modele polityki społecznej wobec starości, w: Kwestie społeczne 
i krytyczne sytuacje życiowe u progu lat dziewięćdziesiątych, J. Danecki, B. Rysz- 
-Kowalczyk (red.), UW, Warszawa 1994, s. 276.
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jest pełnej zgodności poglądów na temat zakresu podmiotowego polity] 
wobec osób starszych. Sytuacja ta wiąże się między innymi ze wspomnii 
nymi we wprowadzeniu różnicami opinii w sprawie granicy starości, c 
w decydujący sposób wpływa na określenie grupy, będącej celem realizow; 
nych programów. Ponadto określenie zakresu podmiotowego wymaga zaji 
cia stanowiska w sprawie przygotowania do starości jako elementu polity' 
społecznej wobec ludzi starych13. Działania w tym zakresie adresowane i 
głównie do osób znajdujących się na przedpolu starości, ale jeszcze akt 
wnych zawodowo. Ewentualne włączenie tej grupy w znaczący sposc 
wpływa na rozszerzenie spektrum jej działania.

Według jednej z najbardziej ogólnie sformułowanych definicji prz< 
politykę społeczną wobec ludzi starszych rozumie się te działania w ramai 
polityki społecznej, które w sposób planowy i celowy mają wpłynąć na p 
prawę sytuacji życiowej starszych ludzi14. W przytoczonej definicji braku 
wskazania podmiotów, odpowiedzialnych przed społeczeństwem za rea 
zację tak bardzo pojemnego, ale zarazem trudno mierzalnego celu. Posł 
gując się terminem „sytuacja życiowa”, autorzy sygnalizują jednak, że dzi 
łania te nie ograniczają się do zakresu socjalnego i nie są nakierowa 
wyłącznie na aspekt dochodowy położenia starszych ludzi. Za taką właśr 
interpretacją definicji polityki społecznej wobec ludzi starych przemav 
przede wszystkim fakt, że zakres przedmiotowy polityki wobec staro; 
w Niemczech wykracza daleko poza sferę czysto socjalną, rozumianą ja 
system świadczeń związanych z zabezpieczeniem społecznym15. Obejrm 
on m.in. działania w obrębie polityki oświatowej, kulturalnej, organiza 
czasu wolnego, a także ochrony pracy. Ponadto polityka społeczna wot

13 Zagadnienie to w ostatnim czasie zyskuje na znaczeniu jako istotny element sprzyjaj; 
akceptacji przez ludzi starych ich zmieniającej się sytuacji społecznej oraz integn 
z młodszymi pokoleniami. Przegląd problemów, podejmowanych w ramach działań 
rzecz przygotowania do starości zawiera publikacja: Przygotowanie do staro 
M. Dzięgielewska (red.), UŁ, Łódź 1997.

14 G. Naegele, M. Dieck, Erkenntnisinteresse und Forschungsprogramm einer wiss 
schaftlichen Sozialpolitik für ältere Menschen, w: Sozialpolitik für ältere Menscł 
poz. cyt., s. 13.

15 Inaczej określa zakres zadań tej polityki H. Thomae, który pisząc o polityce społec; 
wobec starszych osób, używa określenia Gesellschaftspolitik fü r  ältere Mensel 
W treści artykułu Thomae wyróżnia obok polityki socjalnej zadania wynikaj 
z problemów starości m.in. dla polityki ochrony zdrowia i polityki oświatowej, 
w dalszej części, pisząc o polityce socjalnej, podkreśla konieczność jej działania 
rzecz integracji starszego pokolenia ze społeczeństwem. H. Thomae, Asp< 
einer Gesellschaftspolitik für ältere Menschen, w: Gerontologie und Gesellschć 
politik. Bericht über eine Arbeitstagung, Deutsches Zentrum für Altersfragen, Be 
1979, s. 67.



ludzi starych stawia przed sobą zadanie kształtowania struktur społecznych 
(co ma następować na przykład w wyniku zwalczania przejawów nie
równości społecznej wobec ludzi starych czy podnoszenia ich poziomu 
wykształcenia)16.

Cytowana powyżej definicja polityki społecznej wobec starszego poko
lenia obejmuje swym zakresem przedmiotowym tak znaczny obszar polityki 
społecznej, że w każdym z jej podsystemów można wskazać pewne świad
czenia, specyficzne właśnie dla środowiska osób starszych. Stąd bierze się 
pytanie, czy mamy do czynienia z samodzielnym działem polityki spo
łecznej, zajmującym się problemami ludzi starych, czy też z „gerontolo- 
gizacją” polityki społecznej, rozumianąjako przenikanie wątków związanych 
ze starością do wszystkich polityk szczegółowych, zaliczanych w skład poli
tyki społecznej. Jestem przekonany, że uzasadnione jest jednak wyróżnienie 
nowej polityki szczegółowej, to jest polityki wobec ludzi starych. Za pod
miotowym kryterium jej wyodrębnienia przemawia zarówno wzrastająca 
skala problemów, towarzyszących wydłużającemu się życiu ludzi starszych, 
jak i fakt, iż w wielu przypadkach polityka społeczna podejmuje działania 
adresowane wyłącznie do osób starszych, uwzględniające specyfikę tylko tej 
grupy i -  co ważniejsze -  nie stanowiące adaptacji rozwiązań stosowanych 
wobec innych grup ludności. Branżowe podejście, to jest rozwiązywanie 
problemów ludzi starych w ramach istniejących polityk szczegółowych nie 
ułatwia także kompleksowego traktowania sytuacji ludzi starych i ich 
integracji społecznej.

We wprowadzeniu podkreśliłem, że stosunkowo najbardziej prakty
cznym kryterium wyodrębnienia adresatów polityki społecznej wobec ludzi 
starych jest status emeryta. Wiek poprodukcyjny, przy wszystkich upro
szczeniach związanych z kwalifikowaniem do kategorii ludzi starych na 
podstawie różnego dla kobiet i mężczyzn wieku kalendarzowego, umożliwia

16 W RFN już w pierwszej monograficznej publikacji zawierającej w tytule określenie 
„polityka społeczna wobec starszych osób”, która obszernie i wszechstronnie omawiała 
całość zagadnień związanych z warunkami życia seniorów, na samym wstępie autorzy 
stwierdzili: „Polityka socjalna jest rozumiana przez nas jako polityka społeczna, a co za 
tym idzie jako planowe i celowe kształtowanie społecznych warunków życia”. Podobny 
pogląd został powtórzony w wiodącym artykule w tej książce. Szersze niż tylko przez 
pryzmat polityki socjalnej pojmowanie polityki wobec ludzi starszych potwierdzają 
również uwagi H.P. Tewsa, podkreślającego wpływ na struktury społeczne takich 
zjawisk związanych ze starością, jak wcześniejsze zaprzestawanie aktywności zawo
dowej, liczebna przewaga kobiet wśród najwyższych grup wiekowych, singularyzacja 
oraz „odmłodzenie starości” przy jednoczesnym wzroście liczby osób dożywających 
bardzo późnego wieku. Por. Sozialpolitik für ältere Menschen, poz. cyt., s. 7 i n.; 
H.P. Tews, Die Alten und die Politik, w: Die ergraute Gesellschaft, poz. cyt., s. 168.
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zarówno wskazanie podstawowych cech społecznych ludzi zaliczonych 
kategorii starych, jak też charakteryzuje się dużą przydatnością przy anali 
cech ekonomicznych tej zbiorowości. Jak pisze M. Susułowska, wiek pop 
dukcyjny „unifikuje starszych ludzi pod względem sytuacji życiowej, oz: 
cza ona bowiem dla wszystkich wycofanie się z pracy zawodowej, a w zw 
zku z tym zarówno utratę bardzo ważnej roli społecznej, jak i znaczć 
zmianę warunków ekonomicznych i organizacji codziennego życia”17. On 
wiając wyniki zrealizowanego pod jej kierunkiem badania na temat adapta 
osób przechodzących na emeryturę do nowych warunków życia18, autoi 
wskazuje, że znaczna część osób objętych badaniem opowiadała się 
obniżeniem granicy wieku emerytalnego. Można to uzasadnić stosunko’ 
trudnymi warunkami życia ówczesnych emerytów. Stosunkowo niewielu, 
tylko ok. 6% respondentów opowiadało się za wprowadzeniem elastyczi 
granicy wieku emerytalnego. Zacytowane wnioski wskazują, że choć i 
polityki społecznej cezura, jaką stanowi przejście na emeryturę, wyznacza 
jest przez utratę ważnych ról społecznych, to osoby starsze nie okazują w 
przedłużenia okresu zatrudnienia i zachowania swojego statusu. Bada: 
wykazuje m.in., że kobiety łatwiej adaptują się do nowych warunkć 
Autorka wyjaśnia to tym, że dla kobiet praca zawodowa rzadziej jest cza 

nikięm warunkującym pozycję społeczną, a prestiż zawodowy nie odgry 
tak ważnej roli jak w przypadku większości mężczyzn. Tezę tę potwierdź 
wyniki obserwacji, prowadzonych przez wielu psychologów i socjologów1

Konsekwencje przyjęcia dla potrzeb polityki społecznej granicy wie 
poprodukcyjnego jako progu starości mają różnorodny charakter. Prze 
wszystkim precyzują zakres podmiotowy tej polityki. Zakres ten jest u: 
leżniony od przyjętych rozwiązań prawnych. Ustanowienie granicy staro 
społecznej na poziomie granicy wieku poprodukcyjnego oznacza, że ok: 
ten może dla niektórych osób trwać nawet ponad 30 lat, co implikuje znacz 
wewnętrzne zróżnicowanie zbiorowości ludzi starych pod względem sytua 
rodzinnej, stanu zdrowia i poziomu sprawności.

Przegląd publikacji na temat polityki społecznej wobec ludzi star> 
wskazuje, że postrzeganie tego problemu w Polsce od dawna wykracza pc 
sferę typowo socjalną i obejmuje również te aspekty, które decydują o jal 
ści życia ludzi starych i ich samopoczuciu społecznym. Zakłada się zatem, 
polityka społeczna wobec ludzi starych nie tylko ma zapewnić zaspokojei 
potrzeb, ale i stworzyć właściwy klimat społeczny wokół ludzi starych.

17 M. Susułowska, Psychologia starzenia się i starości, PWN, Warszawa 1989, s. 23.
Ł Tamże, s. 277 i n.19

Por. np. J. Piotrowski, Miejsce człowieka starego..., poz. cyt,; U. Lehr, Psychologie 
Altems, Quelle & Meyer, Heidelberg 1972.
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L. Frąckiewicz, odnosząc się do celów polityki społecznej wobec ludzi 
starych, zwraca uwagę na potrzebę ich koherentności z celami całej polityki 
społecznej20. Polityka społeczna wobec ludzi starych powinna dążyć do za
pewnienia powszechnego dobrobytu (nie tylko w wymiarze materialnym), 
racjonalnego sterowania rozwojem społecznego potencjału i umożliwienia 
rozwoju osobowego jednostek i całej zbiorowości. Niezmiennie aktualna 
pozostaje konstatacja autorki, iż polityka społeczna wobec starszych osób 
musi wyjść poza ramy wyznaczone przez zabezpieczenie społeczne. O jako
ści życia, którą autorka uczyniła jedną z ważniejszych kategorii, wyznacza
jących tę politykę, decyduje bowiem nie tylko rozwój systemu ubezpieczenia 
społecznego, ochrony zdrowia i pomocy społecznej czy też poprawa sytuacji 
mieszkaniowej seniorów, ale również faktyczne równouprawnienie starych 
ludzi, poszanowanie dla ich podmiotowości i suwerenności w życiu, akcep
tacja dla uznawanego systemu wartości oraz wybranego stylu konsumpcji.

Również J. Staręga-Piasek uznała sprzyjanie zachowaniu samodzielności 
przez ludzi starych za cel polityki wobec tej grupy21. O jego osiągnięciu 
decyduje posiadanie własnych źródeł utrzymania, samodzielnego mieszkania 
(lub możliwości zachowania samodzielności w zajmowanym wspólnie z in
nymi osobami), prawo decyzji o przerwaniu bądź kontynuacji pracy zawodo
wej, równoprawny w porównaniu z innymi grupami społecznymi dostęp do 
świadczeń ochrony zdrowia (profilaktyki, lecznictwa, rehabilitacji i świad
czeń opiekuńczych), stosunek społeczeństwa do ludzi starych umożliwiający 
zachowanie osiągniętej wcześniej pozycji społecznej. Polityka społeczna ma 
zatem za zadanie stymulowanie procesów integracji społecznej, która ułatwi
łaby akceptację społeczeństwa dla tak rozbudowanego programu wszech
stronnych świadczeń dla ludzi starych.

B. Szatur-Jaworska definiuje politykę społeczną wobec ludzi starych 
jako politykę, której celem jest „stwarzanie -  obecnie i na przyszłość -  wa
runków zaspokajania potrzeb ludzi starych oraz kształtowanie odpowiednich 
relacji pomiędzy starszym pokoleniem a młodszymi generacjami drogą ogra
niczania uzależnienia starszych od młodszych, zapobiegania marginalizacji 
ludzi starych oraz kształtowania stosunków międzypokoleniowej solidar
ności”22. Na podstawie przytoczonej definicji można wskazać te obszary 
zadań, które autorka uznaje za szczególnie ważne. Należy do nich stworzenie 
takich warunków egzystencji starych ludzi, w których będą oni mogli zaspo
kajać swoje potrzeby przy użyciu własnych środków oraz w razie koniecz

20 L. Frąckiewicz, Karta praw człowieka starego, IWZZ, Warszawa 1985, s. 158 i n.
J. Staręga-Piasek, Polityka społeczna wobec ludzi starych, „Polityka Społeczna” 
1982, nr 7.

~2 B. Szatur-Jaworska, Ludzie starzy i starość..., poz. cyt., s. 121.
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ności korzystając z niezbędnej pomocy. System usług i świadczeń wspiei 
jących samodzielność ludzi starych powinien zmniejszyć skalę ich uzależni 
nia od otoczenia, które w niesprzyjających okolicznościach prowadzi < 
marginalizacji grup ludzi starych. Wyrazem akceptacji dla potrzeb lud 
starych i rozumienia procesów społecznych zachodzących w starości ma b 
między generacyjna solidarność. Takie podejście do polityki społeczn 
wobec ludzi starych zakłada jej koncentrację na zapobieganiu i rozwi 
zywaniu kwestii społecznej ludzi starych. Polityka wobec ludzi starych mo 
być więc traktowana jako reakcja na nasilające się problemy społecz: 
zbiorowości ludzi starych. Ponieważ kwestie społeczne mają charakter dyn 
miczny, a ich charakter może ulegać przeobrażeniom, polityka społecz: 
powinna dysponować możliwościami elastycznego i szybkiego reagowar 
na zmiany w społeczeństwie. Możliwości te są uzależnione od prowadzer 
monitoringu sytuacji ludzi starych, do czego można wykorzystać szer 
wskaźników społecznych. Monitoring taki mógłby również ułatwić traf 
formułowanie celów w skali lokalnej.

Jeżeli wziąć pod uwagę sformułowane w rozdziale 3 przesłanki polity 
społecznej wobec osób starszych, to można zauważyć, że większość z ni 
dotyczy konsekwencji procesu stopniowego ograniczania sprawności. Ogi 
niczenie takie prowadzi do wzrastającego uzależnienia starszych osób i 
otoczenia, konieczności większego wysiłku i ponoszenia zwiększonych w 
datków, by zachować dotychczasowy poziom samodzielności lub spowolr 
proces jej utraty, oraz może powodować konieczność takiego skoncentr 
wania się na działaniach służących zachowaniu samodzielności, że w cor 
większym stopniu odbywać się to będzie kosztem kontaktów społecznych, 
z kolei ogranicza szanse (re)integracji społecznej.

Dla potrzeb niniejszej pracy proponuję zdefiniowanie polityki spoi 
cznej wobec ludzi starych jako systemu działań, skierowanych do os< 
w wieku poprodukcyjnym oraz ich rodzin. Działania te mają na ce 
wszechstronną kompensację malejących z wiekiem możliwości sam 
dzielnego zaspokojenia potrzeb oraz integrację z lokalną społecznością.

Zaproponowana definicja kładzie nacisk na dwa podstawowe cele, jal 
mi są umożliwienie starszym osobom samodzielnego na miarę możliwos 
życia oraz zapewnienie im ważnej i stabilnej pozycji w strukturze lokalr 
społeczności. Dalsze, wynikające z generalnych, cele to: integracja społecz 
i partycypacja ludzi starych w życiu społecznym; indywidualizacja i dostos 
wanie udzielanych świadczeń do rzeczywistych potrzeb; podniesienie sta 
dardu życia ludzi starych przez system świadczeń materialnych i usl 
gowych; zapewnienie im podmiotowości i samodzielności stosownej do i
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poziomu sprawności życiowej; sprzyjanie integracji między- i wewnątrz- 
generacyjnej oraz organizacja badań naukowych dotyczących problematyki 
ludzi starych i starości23.

Skuteczność takiej polityki wymaga jednak działań adresowanych nie 
tylko do samych osób starszych oraz ich najbliższego otoczenia, lecz również 
propagowania w społeczeństwie wiedzy o tym etapie w życiu człowieka. 
Przygotowanie do starości nie tylko powinno umożliwić racjonalne wyko
rzystanie tkwiących w jednostce możliwości, ale również sprzyjać wytwo
rzeniu w społeczeństwie oraz w lokalnych społecznościach klimatu akcep
tacji dla starości i jej problemów

Tak pojmowana polityka społeczna powinna odpowiedzieć na najważ
niejsze pytania badawcze, do których należą następujące: Na jakim pozio
mie są zaspokojone potrzeby ludzi starych? Realizacja których potrzeb wy
maga największych nakładów ze strony ludzi starych i ich otoczenia? 
W jakim stopniu nakłady te mogą i powinny zostać wyrównane ze środków 
publicznych? W jakim stopniu wydłużanie okresu życia człowieka oddzia
łuje na powstawanie nowych potrzeb, których ewentualne niezaspokojenie 
może wpływać na funkcjonowanie jednostki, a częstość ich występowania 
w zbiorowości ludzi starych może wpływać na modyfikację jej oczekiwań 
pod adresem społeczeństwa?

Realizacja polityki społecznej wobec ludzi starych powinna uwzględniać 
kilka podstawowych zasad, które można sformułować w następujący sposób: 
Polityka społeczna kieruje się przede wszystkim zasadą subsydiarności. 
Zgodnie z nią realizacja celów wymaga stworzenia warunków umożliwia
jących wykorzystanie w pierwszej kolejności potencjału, jaki stanowi rodzi
na i kręgi nieformalne w otoczeniu starego człowieka. Szczególnie w począt
kowym okresie starości, gdy człowiek zachowuje jeszcze relatywnie wysoki 
poziom aktywności, jego środowisko jest punktem oparcia i pomocy w razie 
potrzeby, pozostając jednocześnie punktem odniesienia jego aktywności (np. 
pomoc udzielana członkom rodziny, udział w grupach samopomocowych, 
kontakty z osobami z dawnego środowiska zawodowego). W miarę obniża
nia aktywności i wzrastającego uzależnienia pojawia się potrzeba włączenia 
w system wsparcia ludzi starych kolejnych grup nieformalnych i organizacji 
pozarządowych, a także instytucji samorządu terytorialnego. Rola tych

23 Niemieccy gerontologowie zaliczają do najważniejszych celów tej polityki: samo
dzielność i autonomię starszych osób; integrację starszego pokolenia ze społeczeń
stwem; opiekę pielęgnacyjną nad osobami jej wymagającymi oraz poprawę organizacji 
polityki społecznej wobec starszych ludzi' Zob. m.in. M. Friedrich-Wussow, 
Altenhilfepolitik in der Bundesrepublik aus der Sicht von Altenplänen, w: Sozialpolitik 
für ältere Menschen, M. Dieck, G. Naegele (red.), poz. cyt., s. 270.
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ostatnich polega nie tylko na organizacji rozmaitych usług, ale i udzi 
świadczeń pieniężnych z myślą o sfinansowaniu kosztów zakupu 
kretnych usług. Zastosowanie zasady subsydiarności jest uzasadni 
przeniesienia na poziom lokalny największej części działań polityk 
łecznej wobec ludzi starych.

Zasada kompleksowości oceny potrzeb akcentuje konieczność w: 
stronnej analizy sytuacji ludzi starych i rozpatrywania jej pod kątem W2 
nie powiązanych ze sobą elementów, jak na przykład stanu zdrowia, v 
ków mieszkaniowych, poziomu dochodów i sytuacji rodzinnej. Dokom 
diagnoza potrzeb powinna mieć charakter całościowy, uwzględniając 
tylko strukturę potrzeb i ich rozmiary, ale również ocenę możliwoś 
zaspokojenia przy wykorzystaniu istniejącej infrastruktury i udziału n; 
szego otoczenia ludzi starych w procesie zaspokajania potrzeb. Komp 
wość diagnozy wymaga znacznego jej uszczegółowienia. Niezbędn 
w związku z tym indywidualizacja podejścia do sytuacji ludzi si 
przynajmniej przez wyodrębnienie w ich zbiorowości grup charakter; 
cych się podobnymi cechami społecznymi lub demograficznymi (np. w 
płci, grup wieku, miejsca zamieszkania, typu gospodarstwa domoweg 
poziomu sprawności gospodarskiej).

Zasada lokalności działania polityki społecznej wobec ludzi sl 
wynika z jednej strony ze wspomnianej wcześniej zasady subsydiar 
z drugiej -  z faktu, iż na poziomie lokalnym istnieją najlepsze warur 
integracji i partycypacji ludzi starych. Skuteczne włączenie starszych 
w realizację celów polityki społecznej wobec tej zbiorowości, a także * 
polityk branżowych wymaga uprzedniej identyfikacji tych obszarów, v 
rych działania wewnętrznie integrujące zbiorowość ludzi starych 01 
zbiorowość z innymi grupami mieszkańców są najbardziej pilne. Lokt 
jako warunek partycypacji wynika z możliwości „przełożenia” ogó 
celów polityki wobec ludzi starych na konkretne cele, odpowiadające 
nym potrzebom i możliwościom. W tych warunkach łatwiej o udział 
szych osób w formułowaniu opinii o formach działania podmiotów om 
nej polityki, w realizacji ustalonych celów i kształtowaniu relacji międz; 
dowiskiem ludzi starych i innymi grupami.

Działania, podejmowane z udziałem osób starszych i z myślą o 
rżeniu warunków do możliwie samodzielnego zaspokajania ich po 
powinny obejmować udzielanie świadczeń w formie pieniężnej, rzec; 
i usług, szeroko pojmowanej pracy socjalnej, rozwój placówek infrastru 
społecznej udzielającej świadczeń dla osób starszych oraz organizację l 
naukowych i tworzenie ram prawno-organizacyjnych dla tej polityl 
wszystkich szczeblach.
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4.3. Podmioty polityki społecznej wobec ludzi starych

Wśród podmiotów polityki społecznej można wskazać podmioty mię
dzynarodowe (o zasięgu globalnym i regionalnym) oraz krajowe. Dla 
polityki wobec ludzi starych istotne znaczenie mają podmioty krajowe, gdyż 
rozwiązywanie problemów ludzi starych uznawane jest powszechnie za 
domenę poszczególnych krajów. Organizacje międzynarodowe określają 
raczej pewne wspólne standardy, których osiągnięcie lub zachowanie 
powinno być celem działania krajowych podmiotów polityki społecznej24. 
Do ważnych dokumentów w tym obszarze należałoby zaliczyć „Katalog 
podstawowych praw seniorów”, proklamowany 16.12.1991 r. przez Zgroma
dzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych i rekomendowany państwom człon
kowskim25. Katalog ten obejmuje prawo ludzi starych do niezależności, 
współuczestnictwa, opieki, samorealizacji i godności. Sam dokument, jak 
i osiemnaście sformułowanych w nim praw należałoby traktować jako ważną 
wytyczną dla polityki społecznej.

Samo zdefiniowanie podmiotów polityki społecznej nastręcza wiele tru
dności, gdyż, jak zauważa J. Auleytner, „okazuje się, że wiedza nasza jest 
tylko potoczna, że brak jest opracowań, które opisywałyby bardziej anali
tycznie zagadnienie podmiotów (państwowej) polityki społecznej, nie mó
wiąc już o ich ewolucji”26. Tymczasem struktura podmiotów polityki wobec 
ludzi starych jest właśnie efektem zaawansowanej ewolucji prowadzącej do 
powstania oraz rozwoju podmiotów na poziomie lokalnym w związku z de
centralizacją wielu obszarów polityki społecznej oraz postępującym zróżni
cowaniem zbiorowości ludzi starych.

Stosowana w następnych podrozdziałach forma opisu zadań podmiotów 
ma na celu wyłącznie ich schematyczne zarysowanie. Trzeba jednak być 
świadomym, że z racji bardzo małego zaawansowania rozwoju polityki 
społecznej wobec ludzi starych właściwsze byłoby używanie zamiast formy 
opisowej trybu postulatywnego. Opinie na temat roli podmiotów centralnych 
i lokalnych w Polsce są raczej zbiorem sugestii, uzasadnionych własnymi 
obserwacjami i doświadczeniami krajów Europy Zachodniej.

' 4 P. Błędowski, Polityka społeczna wobec osób starszych w Unii Europejskiej i w Polsce, 
w: Społeczne skutki integracji Polski z Unią Europejską K. Głąbicka (red.), 
WSP TWP, Warszawa 1999, s. 138 i n.

25 /~ \ .Cytuję za: Z. Woźniak, Problemy starzenia się i starości wyzwaniem dla polityki 
społecznej na progu III tysiąclecia, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 
1999, z. l , s .  300.

' 6 J. Auleytner, Polityka społeczna. Teoria i praktyka, WSP TWP, Warszawa 1997, s. 207.
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4.3.1. Instytucje centralne

Polityka społeczna wobec ludzi starych może być w znacznej mi 
realizowana przy wykorzystaniu istniejącej struktury podmiotów poi; 
społecznej. Zgodnie z przyjętą tezą, w myśl której realizacja polityki w< 
starszych osób przebiega przede wszystkim na poziomie lokalnym, za 
zadań podmiotów o zasięgu krajowym, którymi są głównie instytucje 
stwowe, jest stosunkowo ograniczony. Nie oznacza to jednak, że roli 
grupy podmiotów jest niewielka. Przeciwnie, do jej zadań należy kszt; 
wanie generalnych celów polityki, stanowienie ram prawnych dla tej dzi 
ności, ustalanie zasad finansowania polityki wobec ludzi starych oraz 
wadzenie i finansowanie badań empirycznych o zasięgu ponadlokalnym.

Tradycyjnie przyjmuje się podział podmiotów państwowych na ust£ 
dawcze, wykonawcze, kontrolne i sądownicze. W kompetencjach podmie 
ustawodawczych, tj. sejmu i senatu, znajduje się realizacja dwóch j 
wszych ze wskazanych zadań, a mianowicie formułowanie celów poli 
społecznej wobec ludzi starych i stanowienie prawa w tej dziedzinie. < 
ogólne i szczegółowe, zgodne z wymienionymi w rozdziale 4.2, pow 
uwzględniać nie tylko bieżące potrzeby społeczne ludzi starych, ale i p 
widywany rozwój sytuacji społecznej tej zbiorowości. Takie procesy, jai 
przykład wydłużanie się okresu życia przy oczekiwanym skracaniu ok 
aktywności zawodowej albo spodziewane zwiększenie mobilności p 
strzennej młodszych grup ludności wobec zmian na krajowym rynku p 
i w perspektywie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej wyma 
uwzględnienia przy formułowaniu celów polityki wobec starszych osób. 
wspomniano we wprowadzeniu, troska o zapewnienie materialnych podi 
bytu starszych ludzi pozostaje zadaniem polityki kształtowania docho 
ludności.

Niemniej istnieje potrzeba koordynacji i weryfikacji celów poli 
wobec starych ludzi nie tylko w obrębie całego systemu polityki społecz 
ale i z polityką dochodową. W pierwszym przypadku chodzi o zapewni 
wewnętrznej spójności całej polityki społecznej realizowanej w pańsi 
i uniknięcie konfliktów interesów między politykami szczegółowymi, w < 
gim natomiast -  o taką koordynację celów, by wzajemnie się nie wyklucz 
Przyjęcie założenia, że np. większość świadczeń polityki wobec ludzi stai 
miałaby mieć charakter odpłatny przy braku strategii podnoszenia dochoi 
ludzi starych (czy to przez zwiększenie wysokości świadczeń, czy to di 
zmniejszenia obciążenia podatkiem od dochodów osobistych ludności) < 
bez zwiększenia nakładów na pomoc społeczną może uniemożliwić real 
cję niektórych celów szczegółowych. Cele polityki społecznej wobec li 
starych powinny również być spójne z celami zabezpieczenia społeczni 
a zwłaszcza ubezpieczenia społecznego.



Stanowienie przepisów wykonawczych dla przyjętych ustaw oraz okre
ślanie zasad finansowania polityki społecznej wobec ludzi starych obliguje 
podmioty realizujące politykę społeczną w skali kraju. Należą do nich: 
prezydent, rząd i organy administracji centralnej. Jedną ze słabości polityki 
społecznej, a przede wszystkim zabezpieczenia społecznego w Polsce są 
opóźnienia w wydawaniu aktów wykonawczych do uchwalanych ustaw. Stan 
ten niejednokrotnie niweczy dobre zamysły, sprawiając, że podmioty wyko
nawcze na szczeblu krajowym i samorządowym nie mogą przystąpić do 
realizacji celów, przewidzianych w stosownych ustawach. Wydaje się, że 
poprawa działalności legislacyjnej warunkuje powodzenie realizacji gene
ralnych i szczegółowych celów polityki wobec osób starszych.

Szczególnie ważnym elementem działania podmiotów wykonawczych 
szczebla centralnego jest stanowienie zasad finansowania tej polityki. Decy
zja ta wymaga uwzględnienia kilku ważnych elementów: Po pierwsze, konie
czne jest określenie relacji między wydatkami na finansowanie świadczeń 
z budżetów gospodarstw domowych i ze środków publicznych. Finan
sowanie świadczeń społecznych w większości krajów w coraz większym 
stopniu spoczywa na obywatelach, co wymaga od nich większej przezorności 
i decyzji o odłożeniu części konsumpcji na okres późniejszy. Wzrost udziału 
gospodarstw domowych w finansowaniu świadczeń społecznych następuje 
albo drogą zwiększenia obciążenia ludności podatkami, albo przez wprowa
dzenie przynajmniej częściowej odpłatności za świadczenia, rewizji obowią
zującego systemu ulg i dopłat lub rezygnacji z niego, albo przez ograniczenie 
zakresu podmiotowego osób mających prawo do korzystania z bezpłatnych 
świadczeń. Po drugie, istnieje potrzeba ustalenia relacji między rozmiarami 
wydatków z budżetu centralnego i z budżetów samorządowych. Przesunięcie 
części kompetencji w obszarze polityki społecznej z centrum na ograny 
samorządowe wymaga zapewnienia im stabilnych zasad finansowania. 
Istnieje potrzeba precyzyjnego określenia obowiązków państwa i budżetu 
centralnego w zakresie skali subwencji dla samorządów i terminów jej 
przekazywania. Przyjęcie zasady, iż poza zadaniami mającymi charakter 
obowiązkowy samorząd może podejmować zadania własne o charakterze 
fakultatywnym wywołuje z kolei potrzebę umożliwienia gminom i powiatom 
zwiększania własnych dochodów, m.in. poprzez zwiększenie udziału samo
rządów w dochodach z podatków odprowadzanych do budżetu centralnego 
i zwiększenie dochodów z podatków lokalnych. Po trzecie, istnieje potrzeba 
rozpatrzenia możliwości ewentualnej partycypacji funduszów administrowa
nych przez podmioty ubezpieczenia społecznego w finansowaniu polityki 
społecznej wobec ludzi starych. Takie oczekiwanie należałoby sformułować 
w pierwszej kolejności pod adresem ubezpieczenia zdrowotnego, bowiem

180



wraz z postępującym procesem demograficznego starzenia się społeczeńst1 
zwiększa się zapotrzebowanie na świadczenia lecznicze oraz pielęgnacyji 
opiekę długookresową i terminalną. Z tego względu podmioty ubezpieczei 
społecznego (z oczywistych względów szczególnie dotyczy to także ubezp 
czenia emerytalnego) powinny również być zaliczane do grupy podmioti 
polityki wobec ludzi starych.

Trafny dobór celów i form realizacji polityki społecznej wobec lui 
starych wymaga dobrego rozpoznania ich sytuacji życiowej, diagnozy j 
trzeb oraz możliwości ich zaspokojenia. Wiedza o osobach starszych i 
warunkach życia w okresie szybko następujących przemian w sytuacji el 
nomicznej, społecznej i rodzinnej seniorów wymaga częstej aktualizai 
Z tego względu podmioty centralne powinny przyjąć na siebie obowią; 
organizacji i finansowania badań empirycznych dotyczących potrzeb lu 
starych oraz prowadzenia monitoringu zaspokojenia tych potrzeb w sł 
regionalnej lub lokalnej27. Rezultaty badań i monitorowania zmian w stop 
zaspokojenia potrzeb służą określeniu zadań samorządowych podmiot 
polityki wobec ludzi starych.

4.3.2. Samorząd terytorialny

Jeżeli politykę traktować jako swego rodzaju sztukę wyboru celów d; 
łania i ich hierarchizacji, to jednym z kryteriów podejmowania decyzji po 
nien być szacunek kosztów i korzyści związanych z realizacją konkretn; 
zadań. Z drugiej strony kryterium podejmowania decyzji powinien stać 
taki sam szacunek, ale dotyczący tych działań, które ewentualnie miał; 
być zaniechane lub odłożone na później. Rozwiązywanie przez polit 
społeczną ujawniających się w skali lokalnej kwestii społecznych wym 
długofalowego działania, którego skutki często stają się odczuwalne dopi 
po upływie dłuższego czasu.

Niestety, jak słusznie zauważa H.P. Tews, dla podejmujących decj 
polityków horyzont czasowy nie przekracza na ogół okresu trwania jec 
kadencji władz28. Jest to istotne niebezpieczeństwo dla realizacji lokaln 
programów, wynikające z większych zazwyczaj kosztów ponoszonych 
początku programu, podczas gdy korzyści (nie zawsze wymierne) stają 
odczuwalne po upływie dłuższego okresu, na przykład w czasie trw; 
kolejnej kadencji.

' 7 Por. L. Frąckiewicz, Monitorowanie zjawisk społecznych w ujęciu regionali 
w: Teoretyczne problemy nauki o polityce społecznej, J. Auleytner, J. Danecki (i 
PAN, WSP TWP, Warszawa 1999, s. 231 i n.
H.P. Tews, Die Alten und die Politik, poz. cyt., s. 167.
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Zadania samorządu wynikają z regulacji ustawowych. W Polsce, po 
wprowadzeniu w 1999 r. trójszczeblowego systemu administracji samorządo
wej, dokonany został w miarę szczegółowy podział zadań w obszarze poli
tyki społecznej29. Obowiązujące ustawodawstwo nie wyodrębnia wprawdzie 
takich zadań, jak wszechstronna pomoc dla ludzi starych, ale świadczenia te 
można zakwalifikować do zadań związanych z pomocą społeczną, ochroną 
zdrowia, edukacją i kulturą, wspieraniem osób niepełnosprawnych.

W zaproponowanej w dalszej części pracy definicji lokalnej polityki 
społecznej wspominam o mających miejsce na terenie działania samorządu 
terytorialnego formach aktywności służącej zaspokojeniu potrzeb ludzi 
starych. Potrzeby te mają różny charakter, toteż niezbędne jest takie 
zróżnicowanie oferty, które uwzględni dyferencjację kategorii ludzi starych, 
ich odmienne oczekiwania pod adresem lokalnej społeczności oraz różne 
możliwości zaspokojenia ich potrzeb przy pomocy rodziny i najbliższego 
otoczenia. Tak szeroki zakres zadań sprawia, że podmioty administracji 
samorządowej nie mogą -  a w istocie nawet nie powinny -  samodzielnie 
sprostać wszystkim oczekiwaniom. Jednym z ważniejszych zadań lokalnych 
podmiotów polityki społecznej wobec ludzi starych jest koordynacja podej
mowanych w skali gminy lub powiatu działań, które w znaczącym stopniu 
mogą być realizowane przez niepubliczne podmioty polityki społecznej.

Katalog zadań, jakie powinien wypełnić samorząd terytorialny i jego 
wyspecjalizowane instytucje, może być bardzo długi. Zależy to od stopnia 
szczegółowości przygotowanej listy. Poniżej przedstawiam propozycję zadań 
gminy i powiatu w zakresie, jaki jest w mojej opinii niezbędny do zaspo
kajania potrzeb ludzi starych. Trzeba jednak podkreślić, że gminę i powiat 
obliguje stworzenie warunków do realizacji tych zadań, a nie sama ich 
realizacja. Przyjęta do realizacji na terenie działania samorządu lista takich 
zadań powinna odzwierciedlać strukturę rozpoznanych i uznanych za wyma
gające zaspokojenia przy udziale lokalnej polityki społecznej potrzeb ludzi 
starych i ich rodzin. Zaspokojenie potrzeb może być po części możliwe 
dzięki aktywności samych osób starszych i ich środowiska, grup samopo
mocowych oraz organizacji pozarządowych. Samorząd terytorialny może 
przede wszystkim stworzyć warunki do realizacji potrzeb, zorganizować 
rynek usług społecznych oraz razem z podmiotami państwowymi regulować 
ten rynek, określając wymagania, jakie powinny być spełnione przez pod
mioty gospodarcze na nim działające. Znajduje tu w pełni zastosowanie 
model podziału podmiotów polityki społecznej na podmioty publiczne, 
organizacje pozarządowe i jednostki komercyjne.

Szczegółowo kompetencje organów samorządu terytorialnego w Polsce określają 
ustawy wymienione w rozdziale 3.6.
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Tabela 12. Przykładowe zadania polityki wobec ludzi starych, 
realizowane przez samorząd terytorialny

Zadania lokalnej polityki społecznej wobec starych ludzi
Właściwy
szczebel

samorządi
Stworzenie warunków do powstania sieci instytucji oferujących usługi 
w zakresie organizacji dnia codziennego osobom starszym (pielę
gnacja, pomoc w usługach domowych i prowadzeniu gospodarstwa 
domowego, dowożenie gorących posiłków, zabiegi rehabilitacyjne w 
domu, pomoc w dokonywaniu zakupów, transport dla niepełno
sprawnych, pomoc techniczna w gospodarstwie domowym, pranie)

gmina

Udzielanie świadczeń pomocy społecznej w formie pieniężnej gmina
Zapewnienie świadczeń rehabilitacyjnych gmina
Podtrzymywanie kontaktów społecznych dzięki dostosowanym do 
możliwości formom spędzania czasu wolnego, ofercie kulturalnej, 
odwiedzinom u osób nie mogących opuszczać mieszkania, zapewnie
niu im możliwości kontaktów telefonicznych itp.

gmina

Zapewnienie szybkiej reakcji na wiadomość o sytuacji wymagającej 
interwencji (doświadczeni pracownicy socjalni, możliwość transportu, 
możliwość wyboru najbardziej skutecznej formy pomocy)

gmina

Prowadzenie domów dziennego pobytu, klubów seniora itp. gmina
Prowadzenie lokalnych domów pomocy społecznej gmina
Krótkookresowa pomoc rodzinom pielęgnującym starsze osoby gmina
Poradnictwo prawne, psychologiczne, rodzinne gmina 

z pomoc; 
powiatu

Dostosowanie mieszkań ludzi starych do ich potrzeb i poziomu 
sprawności

gmina 
z pomoc; 
powiatu

Zapewnienie opieki geriatrycznej w systemie zakładowym (oddział 
w szpitalu), lub w opiece ambulatoryjnej (przychodnia specjalistyczna)

powiat

Prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej powiat
Prowadzenie domów pomocy społecznej powiat
Wypożyczanie sprzętów do pielęgnacji (łóżka ortopedyczne, wózki 
inwalidzkie itp.)

powiat

Szkolenia pracowników, zwłaszcza w zakresie usług pielęgnacyjnych 
i utrzymywania kontaktów ze starszymi osobami

powiat

Współpraca z organizacjami pozarządowymi, koordynacja działań powiat,
gmina

Źródło: Opracowanie własne.

Przedstawiona w tab. 12 lista ma charakter przykładowy i jej celem 
wskazanie na różnorodność problemów, z jakimi borykają się ludzie stai
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Z punktu widzenia realizacji zadań samorządu terytorialnego ważnym 
elementem kształtującym listę problemów wymagających współdziałania ze 
strony polityki jest miejsce zamieszkania starszej osoby. Szczególnej uwagi 
wymaga zagadnienie organizacji pomocy ludziom starszym w środowisku 
wiejskim. Ich sytuacja od lat jest ogólnie gorsza od sytuacji seniorów 
mieszkających w miastach30. Składają się na to różne przyczyny, które znaj
dują swoje odzwierciedlenie w zaproponowanej liście przesłanek polityki 
społecznej wobec ludzi starych. Większość z nich nie jest specyficzna dla 
polskiego społeczeństwa, ale charakteryzuje starość na wsi w większości 
krajów europejskich31.

Istotnym zagadnieniem, wymagającym uwzględnienia przy tworzeniu 
listy zadań polityki wobec osób starszych na wsi jest nierównomiemość 
demograficznego starzenia się w poszczególnych regionach wiejskich. Duży 
wpływ na to wywierają rozmiary migracji wewnętrznych. W Polsce na ogół 
mają one jeszcze charakter jednokierunkowy, prowadząc do odpływu młod
szych mieszkańców wsi do miast. W miarę poprawy warunków bytu lud
ności i nasilania się tendencji do przenoszenia swojego miejsca zamieszkania 
na tereny podmiejskie, będzie można zapewne obserwować i takie regiony, 
w których proces demograficznego starzenia się ludności zostanie spowol
niony poprzez napływ młodszej ludności. Jakkolwiek „demograficzne od
młodzenie” wsi byłoby niezmiernie pożądane, trzeba mieć na uwadze fakt, że 
napływ nowych, nie znających środowiska i jemu nie znanych mieszkańców 
może utrudnić proces integracji starszej ludności z lokalną społecznością. 
Zmiany w strukturze społeczno-zawodowej ludności zamieszkałej na wsi 
powodują, że następuje zmniejszenie liczby rodzin wielopokoleniowych. 
Równocześnie zmniejsza się przeciętna liczba członków gospodarstwa do
mowego oraz rodziny. W rezultacie ograniczeniu ulegają potencjalne możli
wości sprawowania przez rodzinę funkcji opiekuńczej w stosunku do star
szych osób. Staje się to szczególnie widoczne w rodzinach osób zamieszku
jących wsie na terenach zurbanizowanych. Stosunkowo duża liczba ich 
mieszkańców pracuje zawodowo w miastach, co powoduje, że czas przeby
wania poza domem ulega wydłużeniu w następstwie dojazdów do pracy. 
Zmniejszenie roli rodziny w sprawowaniu opieki i organizacji życia starego 
człowieka powoduje konieczność reakcji ze strony wyspecjalizowanych 
placówek oraz organizacji pozarządowych.

30 P. Błędowski, Udział pomocy społecznej w zaspokajaniu potrzeb starszych osób 
w środowisku wiejskim, „Praca Socjalna” 1988, nr 2.
Por. B. Tryfan, Starość w rodzinie wiejskiej, poz. cyt.; E. Bröschen, Die Lebenslage 
älterer Menschen im ländlichen Raum: eine empirische Untersuchung als Grundlage zur 
Planung von sozialen Diensten, BMfJFuG, Kohlhammer Verlag, Stuttgart 1983.
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Dla możliwości samodzielnego zaspokojenia potrzeb starszych o 
w środowisku wiejskim ważne jest, że większość obecnie zamieszkując 
na wsi ludzi starych pracowała przez cały okres życia zawodowego w ro 
ctwie. Obecnie źródłem ich świadczeń emerytalnych jest Kasa Rolnicz 
Ubezpieczenia Społecznego. Uzyskiwane tą drogą dochody są z reguły i 
wysokie i nie pozwalają na opłacenie wszystkich niezbędnych usług. O2 
cza to, że niektóre z potrzeb mogą pozostać niezaspokojone, co powinno 
wzięte pod uwagę przy planowaniu działalności lokalnych instytucji polit 
społecznej.

Niewystarczający rozwój infrastruktury społecznej i niedostateczna s 
placówek usług bytowych na wsi są czynnikami, które mogą potęgo\ 
trudności życiowe starych ludzi. Konieczna może stać się w związku z t 
organizacja działań samopomocowych i pomocy sąsiedzkiej, co wym; 
stworzenia na wsi korzystnej atmosfery wokół udziału lokalnej społeczne 
w rozwiązywaniu problemów życiowych starych ludzi.

Warunki mieszkaniowe na wsi są często trudniejsze niż w miasta 
Jakkolwiek w ciągu ostatnich lat sytuacja mieszkaniowa starych ludzi 
polskiej wsi uległa zdecydowanej poprawie32, nadal część starych lu 
zamieszkuje w substandardowych budynkach. W tej sytuacji materia 
warunki bytu seniorów znów wysuwają się na pierwszy plan. Pozost 
jednak zagadnieniem otwartym, jak dalece instytucje polityki społeczi 
wobec ludzi starych mogą przejmować zadania samych mieszkańców 01 
ich rodzin. Wydaje się, że pomoc dla seniorów powinna skoncentrować 
w tym przypadku na doraźnym rozwiązywaniu problemów i sygnalizował 
innym instytucjom potrzeby trwałych rozwiązań (remont lub zmia 
mieszkania, dofinansowanie prac adaptujących mieszkanie do potrzeb oso 
niepełnosprawnej itp.).

Wymienione czynniki mogą powodować, że polityka społeczna wob 
osób starszych, jaka będzie realizowana przy udziale instytucji samorzą 
terytorialnego na terenach wiejskich, będzie nieco odmienna od prowadzor 
w miastach. W dalszej przyszłości należałoby jednak oczekiwać, że i na v 
na znaczeniu zyskiwać będą niematerialne elementy warunków bytu st< 
szych mieszkańców. Wskazują na to również obserwacje autorów analiz 
jących problem starości na wsi we współczesnej Europie33.

W przypadku pomocy dla osób starszych mieszkających na wsi dod< 
kowym problemem jest konieczność pokonywania większych odległos 
przy zazwyczaj trudnych warunkach komunikacyjnych (korzystanie z sie

32" Zob. P. Błędowski, Gospodarstwa domowe i sytuacja mieszkaniowa ludzi staryc 
w: Polska starość, B. Synak (red.), UG, Gdańsk 2002, s. 115 i n.

33 Por. B. Tryfan, Wiejska starość w Europie, IRWiR PAN, Warszawa 1993.
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komunikacji publicznej) oraz przy większym na ogół obciążeniu praco
wników socjalnych, zmuszonych przez okoliczności do dodatkowego wysił
ku. Ponadto naturalna w tej sytuacji tendencja do centralizacji, rozumianej 
jako dążenie do lokalizowania większości społecznie ważnych placówek (np. 
szpital, dom pomocy społecznej) w siedzibie powiatu, utrudnia dostęp do 
nich osobom starszym i członkom ich rodzin nie mieszkającym w mieście.

W realizacji celu polityki społecznej wobec osób starych, jakim jest 
pomoc w organizacji samodzielnego życia i w prowadzeniu gospodarstwa 
domowego, powinny być wykorzystane służby społeczne działające na 
terenie powiatu i gminy. Służby społeczne są instytucjami podległymi admi
nistracji publicznej. Zakres ich działalności powinien być dostosowany do 
zakresu rozpoznanych potrzeb starszych mieszkańców34. Służby społeczne 
można zdefiniować jako organizacje świadczące usługi osobiste, zaspo
kajające elementarne potrzeby niematerialne oraz materialne w zakresie 
opieki medycznej, pielęgnacji, oświaty i poradnictwa w tych przypadkach, 
w których zaspokojenie tych potrzeb nie jest możliwe ani przez najbliższe 
otoczenie, ani za pośrednictwem rynku0 . Służby społeczne powinny reali
zować swoje zadania we współpracy z organizacjami pozarządowymi i gru
pami nieformalnymi podejmującymi inicjatywy w zakresie pomocy ludziom 
starym.

4.3.3. Organizacje pozarządowe

Organizacje pozarządowe jako podmiot polityki społecznej, zwłaszcza 
w skali lokalnej, odgrywają jeszcze stosunkowo niedużą rolę, chociaż poten
cjalne ich znaczenie trudno przecenić. Ich rola związana jest nie tylko z mo
żliwościami wkraczania na te obszary życia społecznego, które są z różnych 
przyczyn trudno dostępne dla publicznych podmiotów polityki społecznej, 
ale również ze znacznie niższymi kosztami generowanymi przez działalność 
tych organizacji w porównaniu z kosztami powstającymi w związku z dzia
łalnością wyspecjalizowanych instytucji zarządzanych przez administrację 
publiczną36. Organizacje wchodzące w skład trzeciego sektora odznaczają się

,4 Na temat doświadczeń służb społecznych w różnych krajach europejskich zob. Polityka 
społeczna, służby socjalne i kształcenie pracowników socjalnych w Europie, M. Kolan- 
kiewicz, A. Zielińska (red.), Wyd. Akademickie Żak, Warszawa 1998.

35 B. Badura, P. Gross, Sozialpolitik und soziale Dienste. Entwurf einer Theorie personen
bezogener Dienstleistungen, w: Soziologie und Sozialpolitik, Ch. Ferber, F.-X. von 
Kaufmann (red.), „Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpolitik”, Nr. 19 (zeszyt 
specjalny) Opladen 1977, s. 362.

36 Na temat roli organizacji pozarządowych w trzecim sektorze zob. V. Ronge, Theorie 
und Empirie des „Dritten Sektors”, w: Jahrbuch zur Staats- und VerwaltungsWissen
schaft, t. 2., Nomos Verlag, Baden-Baden 1988, s. 115 i n. Zob. też: G. van der Beek,
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pewnymi cechami wspólnymi37. Należą do nich m.in.: działalność nakieri 
wana na zaspokojenie potrzeb określonej społeczności, a nie na zysk; fo 
malna organizacja; strukturalna niezależność od administracji rządowe 
samorządność; działalność na rzecz dobra ogólnospołecznego w ogóle c; 
też konkretnego środowiska. Każda z czterech funkcji, jaką pełni sektor no 
-profitn  (świadczenie usług, rzecznictwo potrzeb i praw obywatelskie 
działania innowacyjne i obrona wartości demokratycznych) odgrywa waż 
rolę w realizacji celów polityki społecznej wobec osób starszych.

Organizacje pozarządowe powinny być traktowane nie tylko jako uz 
pełnienie polityki społecznej, ale również jako jej jakościowe wzbogaceń 
Zamiast opartej na opiekuńczej funkcji państwa organizacji systemu świa 
czeń racjonowanych przez administrację publiczną powstał bowiem opai 
na zasadzie pomocniczości system samoorganizacji społeczności lokaln 
W polityce społecznej wobec ludzi starych istnieje również miejsce dla gr 
samopomocy39. Na ogół starsze osoby wykazują się wysokim poziom« 
aktywności społecznej, która w tym przypadku może być spożytkowane 
rozwiązywanie problemów własnego środowiska.

Aktywność organizacji pozarządowych ukierunkowana jest najczęśc 
na rozwiązywanie problemów związanych z niedostatkiem materialny 
i pomocą dla osób mających trudności z zapewnieniem dzieciom należy 
opieki. W latach 90. zaznaczyła się coraz większa aktywność tych orga 
zacji w obszarze oświaty (dotyczy to również inicjatyw adresowanych 
ludzi starszych, np. skupiających słuchaczy uniwersytetów trzeciego wiek 
Ważnym zadaniem tych organizacji jest podejmowanie działań w c 
rozwiązania problemów własnego środowiska -  miejsca zamieszkania 
grupy mieszkańców. W obu tych obszarach istnieje pole dla aktywno 
starszych osób.

Organizacje pozarządowe mogą spełniać ważną rolę nie tylko j< 
podmioty realizujące konkretne zadania w ramach systemu polityki spe 
cznej, ale również jako środowiska, artykułujące oczekiwania społeczne j 
adresem publicznych podmiotów polityki społecznej, a zwłaszcza lokalny«

P. Błędowski, D. Zukunft, Intermediäre Institutionen der sozialen Sicherung 
Transformationsprozeß -  Non-profit-Organisationen in der Republik Polen, w: So; 
Politik im Transformationsprozeß. Ordnungs- und sozialpolitische Reformen in Pc 
K. van der Beek, P. Weiss, P. Błędowski (red.), de Gruyter, Berlin 1995, s. 157-180 
Por. E. Leś, Sektor non-profit, w: Zagrożenia i szanse polityki społecznej w Po 
w okresie transformacji, M. Księżopolski, J. Supińska (red.), Fundacja im. F. Eb 
Warszawa 1993, s. 79.
Tamże. Na ten temat zob. też E. Leś, Od filantropii do pomocniczości. Stuc 
porównawcze rozwoju i działalności organizacji społecznych, Elipsa, Wars2 

2000, s. 15-32.
B. Synak, Grupy samopomocy i ludzie starzy, „Praca Socjalna” 1987, nr 4.



4.4. Warunki optymalizowania modelu polityki 
wobec ludzi starych

Zaprezentowana w pracy L. Nowaka40 koncepcja modeli ekonomicz
nych pozwala na wyodrębnienie dwóch ich rodzajów. Pierwszy z nich okre
ślany jest mianem modelu rekonstrukcyjnego, drugi natomiast nosi nazwę 
modelu optymalizacyjnego (projektującego). Model rekonstrukcyjny ma za 
zadanie objaśnienie zjawisk gospodarczych i wskazanie (przewidywanie) 
nowych zjawisk, jakie mogą się ujawnić w przyszłości.

W przypadku modeli optymalizujących ocenie podlegają natomiast wa
runki optymalne, determinujące ten model41. Studia nad modelem optymali
zującym mają doprowadzić do ustalenia, jakie czynniki uzależniają realizację 
postulatu optymalności ekonomicznej42. Chodzi zatem o to, by wskazać te 
warunki, których spełnienie jest niezbędne, by polityka społeczna wobec lu
dzi starych realizowała cele przewidziane w modelu jako tworzonym frag
mencie rzeczywistości. Wychodząc z tego założenia, możemy potraktować 
model polityki społecznej wobec ludzi starych jako model projekcyjny. Isto
tną rolę odgrywa w nim wskazanie tych czynników, które oddziałują na mo
żliwości optymalizacji tej polityki.

Przyjęty sposób postępowania przy budowie i uszczegółowieniu modelu 
obrazuje schemat 4. Opis modelu polityki wobec ludzi starych powinien uw
zględniać czynniki zapewniające jego możliwie najlepszą realizację (warunki 
optymalności) oraz wskazanie tych podsystemów polityki społecznej i rea
lizowanych przez nie zadań, których wypełnienie wpływa w największym 
stopniu na możliwość realizacji przyjętego modelu (określam je jako warunki 
optymalizowania). Ten ostatni element charakteryzuje zatem związki mode
lowanej polityki społecznej wobec ludzi starych z innymi politykami szcze
gółowymi. Przez warunki optymalizowania rozumiem te zadania, które 
powinny zostać zrealizowane w ramach innych polityk szczegółowych, 
by zostały stworzone możliwości realizacji założonego modelu polityki 
społecznej.

Opracowany przez T. Szumlicza schemat43 obejmuje dwa pierwsze ele
menty powyższego ujęcia, charakteryzując warunki, jakie powinny być speł
nione dla osiągnięcia optymalności modelu. Schemat ten stał się podstawą

40 L. Nowak, Model ekonomiczny. Studium z metodologii ekonomii politycznej, PWE, 
Warszawa 1972.

41 T. Szumlicz, Modele polityki społecznej, Monografie i Opracowania nr 386, SGH 
Warszawa 1994, s. 55.

4‘ L. Nowak, poz. cyt., s. 191. Jak słusznie dodaje T. Szumlicz, stwierdzenie to dotyczy 
również polityki społecznej.

43 T. Szumlicz, Modele..., poz. cyt., s. 94-95.
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M odel polityki społecznej wobec ludzi starych

Warunki optymalności modelu polityki wobec ludzi starych

Warunki optymalizowania w ramach podsystemów polityki społecznej

Schemat 4. Model polityki społecznej wobec ludzi starych a zadania 
polityk szczegółowych

Źródło: Opracowanie własne.

zaproponowanego przez B. Szatur-Jaworską modelu optymalizującego (pro 
jektującego) polityki społecznej wobec ludzi starych44. Autorka zawarł; 
w swoim modelu następujące elementy: wzorzec optymalnego miejsca lud? 
starych w społeczeństwie; założenia dotyczące ładu społecznego oraz zwią 
zków pomiędzy polityką społeczną a gospodarką podstawowe podmioty po 
lityki społecznej i formy ich działania; wskazanie najważniejszych związkó\ 
z innymi podsystemami polityki społecznej; zasady oraz kryteria dostępność 
świadczeń. W modelu autorki o miejscu człowieka starego w społeczeństwi 
decydują przede wszystkim jego relacje z rodziną w której odnajduje poczu 
cie bezpieczeństwa i przynależności, cieszy się szacunkiem i jest w stosunk 
do otoczenia w miarę możliwości nie tylko biorcą ale i dawcą świadczer 
Cechuje go niezależność finansowa, a w przypadku jej zagrożenia, zwłaszcz 
spowodowanego zwiększonymi wydatkami na leczenie lub pielęgnacj 
-  dodatkowe zabezpieczenie stanowi system świadczeń finansowych lub rzc 
czowych. Realizacji przyjętego modelu sprzyja społeczeństwo demokrć 
tyczne i obywatelskie4'. Relacje polityki społecznej z gospodarką polegają n 
formułowaniu przez tę pierwszą kryteriów oceny racjonalności gospodark 
która z kolei poprzez mechanizmy redystrybucyjne dostarcza środkó1 
służących finansowaniu polityki społecznej. Kluczowe podmioty polityl 
wobec starych ludzi to, poza scharakteryzowanymi już w rozdziale 4.3 prac;

44 B. Szatur-Jaworska, Ludzie starzy i starość..., poz. cyt., s. 126 i n. Zob. też te 
że autorki: Modele polityki społecznej wobec starości, w: Kwestie społeczne i kr 
tyczne ..., poz. cyt.

' Taki porządek społeczny S. Ossowski określa jako „ład porozumień”. Charakterysty 
tego i pozostałych („przedstawień zbiorowych”, policentrycznego i monocentryczneg 
zob. S. Ossowski, O osobliwościach nauk społecznych, PWN, Warszawa 198 
s. 80 i n.
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rodzina i podmioty gospodarcze. Polityka wobec starszych osób ma naj
bliższe związki z polityką zabezpieczenia społecznego, mieszkaniową, zdro
wotną, edukacyjną i kulturalną. Przy dostępie do świadczeń zastosowanie 
mają wszystkie techniki zabezpieczenia społecznego, choć największe zna
czenie autorka słusznie przywiązuje do zasady ubezpieczeniowej.

Zarysowany tu pokrótce model trafnie charakteryzuje kształt postulo
wanej polityki społecznej wobec osób starszych. Uważam, że dla ustalenia 
relacji między poszczególnymi podsystemami polityki społecznej a polityką 
wobec ludzi starych wskazane jest doprecyzowanie zadań polityk szcze
gółowych, jakie powinny być zrealizowane dla powodzenia i skuteczności 
interesującej nas polityki. W tym celu należy wyróżnić te podsystemy, które 
są najsilniej związane z polityką wobec łudzi starych i wskazać ich naj
ważniejsze zadania.

Polityki społecznej wobec osób starszych nie można rozpatrywać od
dzielnie od innych podsystemów polityki społecznej. Potrzeba ta jest dość 
oczywista nie tylko z tej racji, że wszystkie podsystemy tej polityki są 
między sobą wzajemnie powiązane, ale i stąd, że -  jak wskazano w rozdziale 
2.3 -  sytuacja życiowa na starość jest w znacznej mierze konsekwencją tej 
sytuacji we wcześniejszych okresach życia. Tymczasem to stopień realizacji 
celów poszczególnych podsystemów polityki społecznej (W. Szubert okre
ślał je mianem „polityk szczegółowych”46), od oświatowej, ochrony zdrowia 
i zabezpieczenia społecznego począwszy, a skończywszy na polityce ochro
ny pracy i ochrony środowiska naturalnego, wpływa na sytuację życiową 
jednostek w poszczególnych fazach ich życia. Ten sposób myślenia znalazł 
odzwierciedlenie w gerontologii społecznej. Podstawową tezą tego stanowi
ska jest stwierdzenie, iż starość jest zjawiskiem odnoszącym się do poszcze
gólnych jednostek, uzależnionym od czynników społecznych, środowisko
wych i ekonomicznych, w jakich one przebywają47. Starość jest zatem 
zjawiskiem zdeterminowanym przez warunki życiowe w poprzednich fazach 
życia. Konsekwencją tego stanu są znaczne różnice, między innymi 
w kondycji fizycznej i psychicznej starszych osób. Zwracają na to uwagę 
Svanborg i współautorzy4 , charakteryzując różnice w sprawności życiowej 
siedemdziesięciolatków.

46 W. Szubert, Przedmiot, geneza i zakres polityki społecznej, w: Polityka społeczna, 
A. Rajkiewicz (red.), PWE, Warszawa 1979, s. 46.

47 A. Kruse, J. Wilbers, Der alte Mensch in der Familie, w: H. Thomae, A. Kruse,
J. Wilbers, Kompetenz und soziale Beziehungen im Alter. Materialien zum Vierten 
Familienbericht, t. 2, Verlag Deutsches Jugendinstitut, Weinheim und München 1987, 
s. 187.

48 * oA. Svanborg, S. Landahl, D. Mellström, Basic issues o f health care, w: New
Perspectives on Old Age, H. Thomae, G. Maddox (red.), Springer Verlag, New York
1982, s. 33 in .
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Wynika stąd zobowiązanie innych podsystemów polityki społecznej d< 
takiego określania celów i dróg ich realizacji, by umożliwiały nie tyłki 
zaspokojenie bieżących potrzeb, ale i uwzględniały potrzeby, jakie będą wy 
stępować w kolejnych fazach życia. Ważną rolę odgrywa przy tym biografi 
zawodowa (przebieg pracy zawodowej), bowiem za pośrednictwem mecha 
nizmu ubezpieczeń społecznych, a przede wszystkim ubezpieczenia emery 
talnego, wywiera wpływ na poziom dochodów w starości.

Polityka społeczna wobec ludzi starych, podobnie jak polityka rc 
dzinna49 i postulowana polityka społeczna wobec młodzieży50, odznaczają si 
ujęciem podmiotowym, przeciwstawnym do powszechnie stosowaneg 
w polityce społecznej podejścia branżowego. Sformułowanie zadań, któryc 
realizacja przez polityki branżowe stymulowałaby osiągnięcie przez polityk 
wobec ludzi starych celów w kształcie zbliżonym do zaprezentowaneg 
wyżej modelu, może znacznie ułatwić jej działalność w praktyce. Moir 
zadaniem nie jest jednak uzupełnianie (teoretycznego) modelu projekti 
jącego o przykłady zadań z praktyki, ale wskazanie tych elementów modeli 
które można doskonalić w obrębie systemu polityki społecznej. Zostały on 
ujęte w schemacie 5.

Zaproponowane warunki optymalizowania zakładają realizację takieg 
modelu projekcyjnego, w którym sprawny system zabezpieczenia społec; 
nego, wspomagany przez inicjatywy mające na celu samodzielne zabezpi« 
czenie na starość oraz dobre warunki życia człowieka starego będą stymulc 
wały jego aktywność społeczną i polityczną. Aktywności społecznej i niez; 
leżności finansowej powinno sprzyjać podniesienie poziomu wykształceń 
w społeczeństwie, ograniczenie rozmiarów bezrobocia, zwłaszcza wśród pr: 
cowników w drugiej połowie okresu aktywności zawodowej oraz promoc 
zdrowia. Konkretyzacja takiego modelu5' pozwala na ustalenie, że brt 
możliwości realizacji zadań, które proponuję uznać za szczególnie ważn 
może -  ze względu na bardzo duże rozbieżności między modelem projekti 
jącym a rzeczywistością -  powodować konieczność koncentracji polity 
społecznej na aspektach czysto socjalnych.

49 Por. np. Challenges for Work and Family in the Twenty-First Century, D. Vanne 
P.J. Dubeck (red.), de Gruyter, New York 1998.
Na podstawie dotychczasowych doświadczeń trudno mówić o jej wprowadzer 
w życie w Polsce. Por. K. Mlonek, Podstawy polityki społecznej wobec młodzie 
w Polsce, Monografie i Opracowania nr 250, SGPiS, Warszawa 1988.
Rozumiana jako wprowadzanie do ustalonych w modelu zależności poprawi 
czyniących ten model bardziej realistycznym. Zob. L. Nowak, poz. cyt., s. 10 i n.
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Polityki szczegółowe ważne dla 
optymalizacji modelu polityki wobec 

ludzi starych
Najważniejsze zadania

Polityka ubezpieczeń społecznych • Zagwarantowanie dochodu ze świadczeń 
społecznych w wysokości umożliwiającej 
samodzielne finansowanie zakupu dóbr i 
usług typowych dla potrzeb związanych 
z wiekiem

• Mobilizowanie do dbałości we 
wcześniejszych fazach życia o indywidualne 
zabezpieczenie dochodów na starość

Polityka ochrony zdrowia • Popularyzacja zasad promocji zdrowia 
i higieny życia

• Rozwój opieki geriatrycznej i poprawa 
dostępności świadczeń rehabilitacyjnych

Polityka pomocy społecznej • Rozwój pomocy środowiskowej w formie 
usług

• Realizacja procesów (re)integracji społecznej 
różnych grup świadczeniobiorców

Polityka mieszkaniowa • Zapewnienie standardu mieszkaniowego 
sprzyjającego zachowaniu samodzielności 
ludzi starych

• Stworzenie warunków do dostępu do 
mieszkań umożliwiających wygodne 
zamieszkiwanie rodziny wielopokoleniowej

Polityka oświatowa • Podniesienie poziomu wykształcenia ludności
• Rozszerzenie dostępu do oświaty dla osób w 

różnych grupach wieku

Polityka zatrudnienia • Zapewnienie starszym pracobiorcom 
równouprawnienia na rynku pracy

• Zmniejszenie rozmiarów bezrobocia

Schemat 5. Warunki optymalizowania modelu polityki społecznej wobec 
ludzi starych -  zadania wybranych polityk branżowych

Źródło: Opracowanie własne.

Na określenie obszaru działania polityki społecznej wobec ludzi starych 
wpływa, jak zaznaczono wyżej, stopień realizacji zadań znajdujących się 
w kompetencjach innych polityk branżowych. Obszar ten można by wyzna
czyć w granicach przedziału, którego jeden brzeg stanowi zakres świadczeń
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-  głównie socjalnych -  wynikający z pewnego minimum ustalonego przepi
sami prawa, do którego zobowiązane są podmioty polityki wobec ludzi 
starych, a drugi -  wynikający z modelu zakres świadczeń, których celem jest 
zapewnienie warunków godnej, samodzielnej egzystencji w społeczności, 
w której ludzie starzy nie stanowią odrębnej, odsuniętej na margines życia 
społecznego grupy, lecz są aktywnymi w miarę swych możliwości ucze
stnikami życia społecznego.

wydatki na 
świadczenia 

pieniężne

dochody 
starszych 

osób

Wykres 4. Związek między poziomem dochodów ludzi starych a nakładan 
na świadczenia polityki wobec ludzi starych

Źródło: Opracowanie własne.

Stopień realizacji zadań w ramach innych polityk szczegółowyc 
wpływa na skalę zadań polityki wobec starości. Przykładowo, dochody sta 
szych osób w rozmiarach umożliwiających sfinansowanie z własnych śro< 
ków zakupu usług osobistych (np. świadczeń pielęgnacyjnych) zwalnia 
politykę wobec starych ludzi z konieczności zapewnienia im dodatkowyc 
dochodów lub przejęcia finansowania tych świadczeń. Przy założeniu, : 
nakłady przeznaczone na realizację zadań polityki wobec starości poz 
stałyby na niezmienionym poziomie, oznacza to możliwość przesunięcia i< 
na finansowanie innych form świadczeń. Niezbędne nakłady na polity] 
wobec osób starszych są zależne w dużej mierze od osiąganych przez seni 
rów bieżących dochodów, co obrazuje wykres 4. Ponieważ nawet w bardz 
zamożnych społeczeństwach zakres świadczeń i usług finansowanych 
zgromadzonego wcześniej majątku jest stosunkowo niewielki, pomijam je
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wpływ na nakłady polityki społecznej. Pomijam również ewentualną pomoc 
ze strony rodziny, gdyż -  nie umniejszając jej znaczenia w indywidualnych 
przypadkach -  może ona wpływać niekorzystnie na poczucie podmiotowości 
i autonomię ludzi starych. Podniesienie poziomu dochodów ludzi starych 
w następstwie osiągnięcia celów polityki kształtowania dochodów (lub 
polityki ubezpieczeń społecznych) z punktu D, do D2 powoduje możliwość 
zmniejszenia nakładów na świadczenia finansowe polityki wobec osób 
starszych. „Uwolnione” w ten sposób środki mogą zostać przeznaczone na 
realizację innych zadań w ramach interesującej nas polityki lub na 
sfinansowanie działań w obrębie innych polityk szczegółowych.

Podobny schemat ma zastosowanie w przypadku analizy związku 
poziomu wykształcenia starszych osób z poziomem niezbędnych nakładów. 
I w tym przypadku podniesienie przeciętnego poziomu wykształcenia całego 
społeczeństwa oraz samych ludzi starych przynosi efekt w postaci możliwo
ści obniżenia nakładów polityki społecznej. O ile jednak w przypadku 
dochodów zmiana ich poziomu może nastąpić w relatywnie krótkim okresie,
0 tyle w przypadku poziomu wykształcenia reakcja i ewentualne oszczę
dności mogą być odczuwalne dopiero po wielu latach.

Podsumowanie

Zmiany warunków życia i możliwości zaspokajania potrzeb, jakie towa
rzyszą postępującemu procesowi starzenia się jednostek i całych społe
czeństw powodują, że niezbędna staje się interwencja polityki społecznej. 
Interwencja ta powinna wyrazić się w uznaniu problemów życiowych ludzi 
starych za jeden z centralnych problemów polityki społecznej. Jego 
rozwiązanie wymaga skonstruowania zasad nowej polityki podmiotowej, 
polityki wobec ludzi starych. Jednym z jej najważniejszych celów jest 
kompensacja coraz bardziej ograniczonych szans na zachowanie samo
dzielności w życiu.

Do najważniejszych przyczyn przemawiających za potrzebą utworzenia 
nowego podsystemu polityki społecznej, nakierowanego na zaspokajanie 
potrzeb osób w wieku emerytalnym należą zmiany demograficzne, jakie 
zachodzą we współczesnych społeczeństwach. Zmiany te charakteryzują się, 
najogólniej ujmując, takimi cechami, jak spadek liczby urodzin i towarzy
szące mu skrócenie okresu między narodzinami pierwszego i ostatniego 
dziecka w rodzinie; zmniejszenie liczby dzieci w rodzinie; wcześniejsze 
zaprzestanie bądź znaczne ograniczenie aktywności zawodowej, wcześniej
sze opuszczanie domu rodzinnego przez dorosłe lub dorastające dzieci
1 w związku z tym wydłużenie fazy pustego gniazda w cyklu rozwoju
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rodziny oraz wydłużenie przeciętnego czasu trwania życia ludzkie 
W konsekwencji oznacza to potrzebę włączenia instytucji polityki społec; 
w realizację zadań, we wcześniejszych okresach wypełnianych głów 
siłami rodziny i otoczenia człowieka starego.

Poza stworzeniem nowego podsystemu polityki społecznej nal 
wyczulić na problematykę warunków życia ludzi starych poszczegc 
podsystemy polityki społecznej, wprowadzając do zakresu ich dział; 
świadczenia skierowane do ludności starszej wiekiem. Szczególnej uv 
wymaga realizacja zadań polityki społecznej wobec osób starszych na 
Problem wiejskiej starości nie jest specyficzny dla Polski, borykają się z 
również inne państwa.

Przyjmując, że model polityki społecznej wobec ludzi starych zak 
działania na rzecz ich wszechstronnego rozwoju i zaspokajania potr 
czynnego udziału w życiu lokalnej społeczności i promowania s 
konsumpcji, uznanego za pożądany z punktu widzenia pomyślnego rozv 
sytuacji ludzi starych, polityka społeczna powinna dążyć do skutec 
koordynacji działań poszczególnych polityk branżowych i podmiotow 
Prawidłowa realizacja ich zadań pozwala na skuteczną politykę wobec 1 
starych. Konsekwencją wyboru modelu polityki społecznej wobec 1 
starych jest określenie warunków optymalności -  zadań, jakie pow: 
zrealizować inne podsystemy polityki społecznej, by ułatwić realizację ce 
polityki wobec ludzi starych.





Rozdział 5

LO KALNA POLITYK A SPOŁECZNA W O BEC OSÓB  
STARYCH -  TYPY I ZADANIA

Odpowiedzią na coraz częściej formułowane postulaty dotyczące pod 
niesienia skuteczności i racjonalności polityki społecznej stała się idei 
„polityki społecznej bliskiej obywatelom” 1. Ma ona sprzyjać demokratyczne
mu procesowi ustalania hierarchii celów społecznych, jakie są najważniejsze 
z punktu widzenia określonej lokalnej społeczności, i dostosowaniu narzędz 
tej polityki do lokalnych warunków i specyficznych potrzeb.

Obserwowane nasilenie procesu demograficznego starzenia się ludność 
powoduje, że szybciej niż dotychczas odkrywany jest lokalny wymiar poli
tyki społecznej. Stwarza on możliwość przeniesienia na poziom administracj. 
samorządowej szczebla gminnego lub powiatowego wielu zadań, realizowa
nych z myślą o zaspokojeniu potrzeb starych ludzi. Podejmowane działanie 
najczęściej przybierają formę usług, udzielanych zarówno w miejscu zamie
szkania, jak i w specjalnie do tego celu powołanych placówkach.

5.1. Polityka wobec ludzi starych w lokalnej polityce 
społecznej

Problemy starości i ludzi starych są jednym z ważniejszych zagadnień, 
jakimi powinna zająć się polityka społeczne w skali kraju. Jednak nie mniej 
ważny dla polityki społecznej jest lokalny wymiar starości i sytuacji sta
rych ludzi. Znaczenie tego wymiaru polega na tym, że miejscem rozwiąza
nia problemów starszych osób jest gmina lub -  rzadziej -  powiat, a więc 
teren działania lokalnych podmiotów polityki społecznej. Na terenie ich 
działania i najczęściej przy ich udziale zaspokajane są potrzeby ludzi starych, 
kształtowane warunki ich życia, stosunki społeczne i tworzona jest infra-

Zob. Biirgemahe Sozialpolitik. Planung, Organisation und Vermittlung sozialer Lei
stungen auf lokaler Ebene, F.X. Kaufmann (red.), Campus Verlag, Frankfurt/M. 1979, 
s. 23 i n. Autorzy podkreślali, że postulat „bliskości do obywatela” dotyczy w pierw
szym rzędzie nie procesu formułowania celów polityki, ale ich urzeczywistniania. 
Obecnie na znaczeniu zyskało również stanowienie celów w skali lokalnej.
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struktura dla działań na ich rzecz. Gmina nie stanowi jednak terenu, na któ
rym wyłącznie ogniskują się problemy, rozpoznane w skali całej zbiorowości 
ludzi starych, lecz jest jednocześnie miejscem, gdzie ujawniają się specy
ficzne problemy, uwarunkowane kształtem lokalnej więzi społecznej, chara
kterystycznymi cechami stosunków rodzinnych i struktury gospodarstw 
domowych oraz utrwalonymi tradycjami i systemem wartości. „Wyjściem 
z tego zaczarowanego kręgu wzrastających kosztów i malejącej skuteczności 
polityki społecznej jest jej decentralizacja i lokalizacja, a zarazem globa
lizacja. Chodzi o takie przekształcenie działalności socjalnej, które wiązałoby 
ją  integralnie z życiem społecznym w skali lokalnej, zmuszając do większej 
odpowiedzialności za ludzi starych i dotkniętych losowym nieszczęściem 
-  o jednostki i społeczności lokalne organizujące przy pomocy własnych 
i ogólnospołecznych środków podstawowe formy opieki”'. Dlatego lokalna 
polityka społeczna, stwarzająca warunki do dokonania dogłębnej diagnozy 
potrzeb środowiska starych ludzi, stanowi szansę zaspokojenia tych potrzeb 
i optymalnego wykorzystania zasobów polityki społecznej, rozumianych 
jako środki materialne, kadra pracowników instytucji polityki społecznej 
i potencjał tkwiący w organizacjach pozarządowych i grupach nieformal
nych. Diagnoza taka wykaże w wielu lokalnych społecznościach potrzebę 
wsparcia nie tylko samych starych ludzi, ale i ich rodzin. Przeobrażenia spo
łeczne powodują bowiem, że rodzina coraz rzadziej może być wystarczają
cym oparciem dla ludzi starszych. Jeżeli tę funkcję ma nadal realizować, po
winna otrzymać pomoc ze strony lokalnych podmiotów polityki społecznej.

Jak jednak wynika z dokonanego na wstępie pracy przeglądu, żadna 
z ustaw określających zakres zadań podmiotów polityki społecznej w skali 
województwa, powiatu czy gminy nie wyróżnią zadań związanych z polityką 
pomocy ludziom starym. Ten fakt może wynikać ze zorientowania usta
wodawcy na branżowy charakter polityk szczegółowych polityki społecznej 
(w ujęciu podmiotowym występuje jedynie polityka rodzinna). Takie podej
ście do zadań samorządów implikuje jednak pewne niebezpieczeństwo, 
związane z brakiem dostatecznie silnego zaakcentowania potrzeby organi
zacji systemu świadczeń dla coraz liczniejszej grupy ludzi starych. Rozwią
zywanie ich problemów oddzielnie w skali każdej z polityk szczegółowych 
nie gwarantuje bowiem, jak to wynika z rozdziału 4.2, zapewnienia komple
ksowego podejścia do problemów ludzi starych. Zgodnie jednak z zapropo
nowanym poniżej określeniem lokalnej polityki społecznej wobec ludzi sta
rych, o tym, że taka polityka jest realizowana, nie przesądzają wyłącznie 
uzyskiwane efekty, ale już sam fakt podejmowania działań adresowanych do 
ludzi starych.

- B. Jałowiecki, Rozwój lokalny, IGP UW, Warszawa 1989, s. 78 i n.
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Lokalną politykę społeczną wobec ludzi starych można określić ja 
różne przejawy aktywności na rzecz osób starszych realizowane na te 
nie działania samorządu terytorialnego w ramach jego zadań zleconj 
i własnych oraz lokalnych inicjatyw. Aktywność ta może mieć charak 
działań zmierzających do poprawy bądź zachowania statusu materialne; 
dobrowolnie ustanawianych świadczeń socjalnych, poprawy stanu opii 
zdrowotnej, organizacji i zagospodarowania czasu wolnego, poprawy syti 
cji mieszkaniowej oraz świadczenia usług bytowych i osobistych3.

Organy samorządu terytorialnego odpowiedzialne za realizację tych ; 
dań to przede wszystkim rady powiatu i gminy, które -  na podstawie ger 
ralnych -  formułują cele szczegółowe, uwzględniające sytuację lokal 
i dolegliwość poszczególnych problemów, podejmując zarazem decy;
0 sposobie finansowania tych zadań, które nie mają charakteru obowiązk 
wego lub nie są zlecone przez administrację rządową. Do realizacji wytycz 
nych celów mogą być wykorzystane instytucje działające na terenie objęty 
kompetencjami samorządu. Są to przede wszystkim instytucje pomocy sp 
łecznej, placówki ochrony zdrowia i placówki oświatowo-kulturalne.

Można przyjąć, że typy lokalnej polityki społecznej wobec osób sta 
szych mieszczą się między dwoma skrajnymi, jakimi są: polityka nastawi 
na na interwencję w stosunku do ludzi starych najsłabszych ekonomiczn
1 znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej i polityka nastawioi 
na optymalne zaspokojenie potrzeb różnych grup, wchodzących w skłi 
zbiorowości starszych ludzi. Pierwszy z wymienionych typów nawiązuje c 
zdefiniowanego przez T. Szumlicza4 modelu interwencji społecznej w poi 
tyce społecznej, natomiast drugi -  modelu integracji społecznej.

Dla wyróżnienia typów lokalnej polityki społecznej wobec ludzi staryc 
posługuję się weberowską koncepcją typów idealnych, przybliżoną przt 
S. Nowaka5. Według tej koncepcji pojęcie typu odnosi się do procesó 
przebiegających według pewnych wybranych mechanizmów, a przy ic 
analizie nie uwzględnia się wpływów ubocznych. Takie potraktowani 
pojęcia typu lokalnej polityki społecznej wobec ludzi starych pozwala na ic

Niektórzy autorzy zaliczają do takich działań również całokształt imprez rekreacyjnyc 
i kulturalnych dostępnych dla ogółu mieszkańców. Zob. P. Gitschmann, Alterssozialpc 
litik auf kommunaler Ebene -  Rahmenbedingungen und Strukturen, Deutsches Zentrui 
für Altersfragen, Berlin 1989, s. 85 i n.
T. Szumlicz, Modele polityki społecznej, Monografie i Opracowania nr 386, SGP 
Warszawa 1994, s. 93 i n.
Zob. S. Nowak, Metodologia badań społecznych, Warszawa 1985, s. 161 i n.



wyróżnienie według przyjętych kryteriów. Za podstawę ich doboru przyj
muję następujące zagadnienia: sam cel polityki, wynikający z oficjalnego 
stanowiska organów samorządu terytorialnego i oceny podejmowanych dzia
łań; organizację mieszkańców według form zarysowanych w rozdziale 1.1; 
pozycja ludzi starych w lokalnej społeczności, traktowaną jako jedna z waż
niejszych przesłanek lokalnej polityki wobec tej zbiorowości; ustalone zasa
dy dostępności udzielanych świadczeń; strukturę podmiotów, realizujących 
w skali lokalnej ustanowione zadania; powiązany z celem polityki zakres 
działania.

O ile w przypadku modelu interwencji w stosunku do najsłabszych eko
nomicznie starszych ludzi celem polityki w skali lokalnej jest zaspokojenie 
ich podstawowych potrzeb, o tyle typ polityki mającej na celu optymalizację 
(podkreślmy, że nie chodzi o maksymalizację) zaspokojenia potrzeb uwzglę
dnia i te potrzeby, które związane są z poczuciem przynależności do grupy, 
z akceptacją oraz integracją starszych ludzi z lokalną społecznością.

Schemat 6. Typy idealne lokalnej polityki społecznej wobec ludzi starych

Kryteria

Typ lokalnej polityki wobec ludzi starych

interwencyjny wobec 
najsłabszych ludzi starych

optymalizujący zaspokojenie 
potrzeb

Cel zaspokojenie podstawowych 
potrzeb

zaspokojenie potrzeb 
i integracja społeczna

Organizacja
mieszkańców

zbiorowość terytorialna społeczność lokalna

Pozycja ludzi 
starych
w społeczności jako 
przesłanka polityki

stosunkowo niska na skutek 
zaawansowania procesów 
alienacji ludzi starych

stosunkowo wysoka; społeczna 
akceptacja dla potrzeb ludzi 
starych i ich oczekiwań

Dostępność do 
świadczeń i usług

ograniczona do kręgu osób 
spełniających kryterium 
dochodowe

rozszerzona o krąg osób 
zainteresowanych udziałem 
w działaniach integracyjnych

Podmioty
wykonawcze

związane z instytucją pomocy 
społecznej i systemem 
ochrony zdrowia

wykraczające poza placówki 
ochrony zdrowia i pomocy 
społecznej

Zakres działania wynikający z katalogu zadań 
własnych obowiązkowych 
i zleconych

rozszerzony o zadania własne 
fakultatywne

Źródło: Opracowanie własne.
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Określenie celu polityki wobec ludzi starych jest implikowane prs 
pozycję społeczną, zajmowaną przez te osoby w ich środowisku oraz oc; 
kiwania społeczne, zarówno ze strony samej zbiorowości starszych osób, j 
i całej opinii publicznej. W zależności od tego, w jakim stopniu młods 
pokolenia skoncentrowane są na rozwiązywaniu własnych problemów, ki 
rych skala zależy np. od poziomu zamożności mieszkańców danego terei 
poczucia bezpieczeństwa socjalnego, pewności zatrudnienia itp., a także 
stopnia zaawansowania procesów demograficznego starzenia się społecze 
stwa, przydawane będzie problemom ludzi starych różna ranga. Im lepsze 
warunki życia całej społeczności, tym większa może być akceptacja c 
związanych z wiekiem specyficznych potrzeb.

Konsekwencją materialnej kondycji społeczności lokalnej i stanu fina 
sów samorządowych jest zakres działania lokalnej polityki społecznej i d 
stępność realizowanych świadczeń oraz usług. W pierwszym typie lokalr 
polityki społecznej zakres działania będzie ograniczony do niezbędne 
minimum, jakie wynika z ustaw zobowiązujących samorząd terytorialny . 
realizowania zadań zleconych przez administrację rządową i zadań własny 
o charakterze obligatoryjnym. Zadania te dotyczą świadczeń udzielany 
zazwyczaj w najbardziej podstawowym zakresie, służących jedynie zasp 
kojeniu najważniejszych potrzeb i zapewnieniu materialnych podstaw egz 
stencji, bez zapewnienia warunków dla rozwoju osobowości i integrai 
z lokalną społecznością. Typ polityki sprzyjającej optymalnemu zaspokoj 
niu potrzeb uwzględnia we wszechstronny sposób potrzeby starych luc 
oraz ich rodzin, nie tylko stwarzając możliwości bezpośredniego, tj. pr: 
wykorzystaniu istniejącej infrastruktury, zaspokojenia potrzeb, ale równi 
pomagając rodzinom w realizowaniu ich funkcji wobec starszych osó 
W ramach lokalnej polityki społecznej istnieje „przestrzeń dla ludzi starych 
Jej zapełnienie wymaga podjęcia przez podmioty polityki lokalnej progr 
mów wykraczających poza zakres działań obowiązkowych. Mogą one dot 
czyć na przykład oferty kulturalnej, dostosowanej i do potrzeb „młodyi 
starych”, i do możliwości coraz mniej samodzielnych osób.

Podobne zróżnicowanie można zauważyć w przypadku dostępności ( 
realizowanych świadczeń i usług. Typ interwencyjny polityki wobec lud 
starych zawęża jej zakres podmiotowy do osób spełniających ustanowioi 
przez ustawodawcę lub lokalne podmioty władzy kryterium sytuacji mat 
rialnej. Najczęściej będzie to kryterium dochodowe, określające gón 
granicę dochodów w przeliczeniu na jedną osobę w gospodarstwie dom< 
wym. Konsekwencją takiego ograniczenia jest koncentracja uwagi podmii 
tów lokalnej polityki społecznej wyłącznie na osobach najsłabszych ekon<
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micznie. Może to powodować utrwalenie fałszywego stereotypu starości jako 
fazy życia, w której kumulują się niekorzystne procesy biologiczne i niepo
myślne zmiany społeczno-ekonomiczne. Z kolei typ optymalizujący zaspo
kojenie potrzeb zakłada, zgodnie z przyjętym celem, rozszerzenie zakresu 
podmiotowego. Jest ono możliwe poprzez złagodzenie kryterium dostępności 
oraz wprowadzenie takich świadczeń, z których można korzystać niezależnie 
od sytuacji materialnej. Docelowo oferta usług powinna objąć wszystkie 
starsze osoby. Nie przesądza to o zasadach odpłatności za udzielane świad
czenia lub usługi -  dla znacznej części społeczności ludzi starych mogą one 
mieć charakter odpłatny6.

Realizacja interwencyjnego typu lokalnej polityki społecznej wobec 
ludzi starych nie wymaga w zasadzie tworzenia nowych ani rozbudowy 
istniejących instytucji polityki społecznej. Największy zakres obowiązków 
spoczywa na instytucjach pomocy społecznej udzielającej świadczeń mate
rialnych, usług w zakresie pomocy w prowadzeniu gospodarstwa domowego 
i opieki nad osobami niepełnosprawnymi. Druga grupa podmiotów włączo
nych w realizację celu takiej polityki to placówki ochrony zdrowia, a zwła
szcza przychodnie lekarskie. Realizacja celu założonego w modelu optyma
lizującym zaspokojenie potrzeb wymaga zmian w strukturze podmiotów 
lokalnej polityki społecznej i rozszerzenia zakresu działania wielu istnieją
cych obecnie. Wynika to nie tylko z samego rozszerzenia zakresu przedmio
towego świadczeń, ale i z konieczności ich dostosowania do różnych potrzeb 
poszczególnych grup osób starszych. W związku z tym istnieje potrzeba 
rozbudowy zakresu świadczeń i usług na przykład o takie, które ułatwiają 
zagospodarowanie czasu wolnego, stanowią ofertę kulturalną, wspierają 
działalność grup samopomocowych (sens takiej współpracy najlepiej oddaje 
popularne hasło „pomoc dla samopomocy”) czy służą poprawie dostępu 
ludzi starych do informacji o przysługujących im uprawnieniach albo o po
dejmowanych na ich rzecz lokalnych inicjatywach. Z drugiej strony lepsze 
rozpoznanie sytuacji starszych mieszkańców umożliwia sformułowanie takiej 
oferty usług, które będą odpowiadać realnemu zapotrzebowaniu. Dotyczy to 
na przykład dostarczania gorących posiłków do mieszkań osób nie mogących 
samodzielnie poruszać się, transportu osób niepełnosprawnych czy wyposa-

6 W tym miejscu warto zwrócić uwagę na niebezpieczeństwo, które sygnalizuje 
P. Gitschmann -  podmioty lokalne, kierując się podczas formułowania swojej oferty 
potrzebami bardziej aktywnej części starszych mieszkańców, mogą zacząć wyróżniać 
dwa rodzaje świadczeń -  dla coraz bardziej zależnych „starych” i dla aktywnych 
„seniorów”. Może to grozić nadmiernym przywiązywaniem wagi do potrzeb 
artykułowanych przez tę drugą grupę. Zob. P. Gitschmann, Alterssozialpolitik auf 
kommunaler Ebene..., poz. cyt.
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żenią mieszkań w sprzęty ułatwiające zachowanie samodzielności cc 
mniej sprawnym osobom. Znaczna część tego rodzaju działań może 
związana z częściową lub całkowitą odpłatnością i być realizowana w 
mach istniejącej struktury pomocy społecznej i współpracujących z tą  in 
tucją organizacji pozarządowych. Rozszerzenie zakresu odpłatnie udzi 
nych usług osobistych może przynieść dodatkowy pozytywny efekt w 
staci zdjęcia swoistego odium, jakie ciąży na instytucji pomocy społec; 
i jej świadczeniobiorcach7.

Jak można zauważyć, tak znacznie rozbudowany katalog podmio 
w modelu optymalizującym zaspokojenie potrzeb stwarza większe s z e  

wsparcia lub nawet zastąpienia rodziny sprawującej opiekę nad stai 
osobą. Model interwencyjny zakłada, że główny ciężar sprawowania op 
spoczywa na rodzinie, milcząco dopuszczając występowanie w niej k r  
cznych sytuacji, spowodowanych trudnościami w pogodzeniu obowiązl 
zawodowych, rodzinnych i opieki nad starym człowiekiem. Wywiązywi 
się rodziny z jej funkcji opiekuńczej może być okupione dużymi koszta 
a także takimi sytuacjami, kiedy rodzina, realizując funkcje opiekuni 
zaniedba innych członków i stanie się dysfunkcyjna, oczekując pomoc) 
strony podmiotów polityki społecznej. W modelu optymalizującym zaspc 
jenie potrzeb przewiduje się, że adresatem świadczeń jest nie tylko stai 
osoba, ale i jej rodzina, a celem tych świadczeń jest również ułatwi« 
otoczeniu starszego człowieka dalszego sprawowania nad nim opieki, 
lokalnej polityki społecznej stanowi to szansę na znaczne ograniczenie 
datków związanych z utrzymywaniem placówek zakładowej pomocy s 
łecznej. Analizy dokonane w Niemczech wykazują że pomoc w połączc 
pracy zawodowej i czynności opiekuńczych wymaga najczęściej krótkool 
sowego zastąpienia osoby pielęgnującej w jej funkcjach opiekuńczy 
Realizacja tego zapotrzebowania jest w wielu miejscowościach działań 
nie wymagającym znaczącego zwiększenia zatrudnienia w pomocy s 
łecznej, ani też rozbudowy bazy materialnej. Konieczna jest natomiast 1 
polityka zatrudnienia, która ułatwi osobom wykonującym czynności pi 
gnacyjne realizację obowiązków w domu i w pracy. Mam na myśli w 
przypadku wprowadzenie dla nich elastycznego czasu pracy, objęcie w> 
nywania usług pielęgnacyjnych finansowaną z funduszy publicznych skła

7 Więcej uwagi poświęciłem temu zagadnieniu w: P. Błędowski, Ratownicza i sprzyjć 
aktywności funkcja pomocy społecznej w środowisku lokalnym, w: Współcz 
problemy rozwoju lokalnego w Polsce, A. Lisowski (red.), Monografie i Opracow 
nr 418, SGH, Warszawa 1997, s. 33 i n.

8 Zob. np. G. Naegele, B. Beck, M. Reichert, U. Dallinger, Vereinbarkeit von Erw
Stätigkeit und Pflege, BMfFSFuJ, Kohlhammer Verlag, Stuttgart 1997, s. 177 i n.



na ubezpieczenia społeczne (zwłaszcza emerytalne i wypadkowe), wypłatę
-  do czasu ewentualnego wprowadzenia ubezpieczenia pielęgnacyjnego
-  dodatkowych świadczeń za realizację zadań opiekuńczych, nawet wów
czas, gdy są realizowane w stosunku do członków rodziny.

Zarysowane dwa idealne, krańcowo odmienne typy lokalnej polityki 
społecznej wobec ludzi starych pokazują, że w rzeczywistości polityka ta 
może być realizowana w obszarze wyznaczonym przez dwa stanowiska wo
bec ludzi starych. Jednym z nich jest nastawienie na realizację obowiązko
wych zadań w minimalnym zakresie i traktowanie ludzi starych przede 
wszystkim jako czynnika generującego wydatki z budżetu samorządowego. 
Drugie stanowisko natomiast traktuje ludzi starych jako integralną i równo
prawną część lokalnej społeczności. Równoprawność oznaczać jednak po
winna, że w razie konieczności ograniczenia wydatków na cele socjalne 
i społeczne i ta grupa mieszkańców solidarnie (co nie musi oznaczać pro
porcjonalności) przyjmie na siebie ciężar tych ograniczeń. Przyjęcie takiej 
perspektywy wpłynie, moim zdaniem, na podniesienie rangi zadania inte
gracji oraz poprawę pozycji społecznej seniorów.

Polityka społeczna wobec ludzi starych powinna precyzyjnie ustalić 
swój zakres podmiotowy. Może on nieco różnić się w poszczególnych regio
nach kraju ze względu na odmienną sytuację ludzi starych i ich aktywność. 
Wiele osób w wieku poprodukcyjnym nie utożsamia się z grupą ludzi sta
rych, uważając, że są „w sile wieku”9. Polityka społeczna powinna być świa
doma tej dyferencjacji postaw i potrzeb ludzi w wieku emerytalnym. Wska
zuje to zarówno na potrzebę uwzględnienia w jej programie zadań adresowa
nych do różnych środowisk i osób starych, jak i potrzebę koordynacji działań 
polityki adresowanej uo różnych grup mieszkańców.

Jednym z ważniejszych problemów, jakie należałoby rozstrzygnąć, okre
ślając strukturę zadań lokalnych podmiotów polityki społecznej wobec osób 
starszych, jest ustalenie, czy organizacją udzielania pomocy dla seniorów 
miałby zająć się ośrodek pomocy społecznej, czy też inna wyspecjalizowana 
instytucja. Potrzeba rozbudowy systemu wszechstronnej pomocy dla ludzi 
starych nie może być poddawana w wątpliwość. Według badań M. Halickiej 
i W. Pędicha, zapotrzebowanie na pomoc zgłaszało jesienią 1995 r. 28% 
starszych kobiet i 20% starszych mężczyzn mieszkających w Białymstoku10. 
Na ogół są to osoby źle oceniające stan swojego zdrowia, mieszkające samo

9 Zwracał na to uwagę już J. Piotrowski. Obecnie, na skutek tendencji do „odmłodzenia
starości”, jest to o wiele bardziej widoczne. Zob. J. Piotrowski, Miejsce człowieka 
starego w rodzinie i społeczeństwie, PWN, Warszawa 1973, s. 48.

10 Badaniem objęto osoby w wieku 60 lat i więcej. M. Halicka, W. Pędich, Działania 
samopomocowe ludzi starszych, AM, Białystok 1997, s. 56 i n.
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tnie lub z osobami obcymi. Znamienne jest, Ze mimo zgłaszania zapotr: 
bowania na pomoc respondenci w ogóle nie liczyli na ośrodek pomocy sj 
łecznej jako instytucję jej udzielającą.

Gerontologowie zajmujący się badaniami nad problemem organiza 
i zakresu medycznej opieki środowiskowej zgłaszają postulat wprowadzei 
nowych form współpracy między placówkami ochrony zdrowia i pomo 
społecznej". Dotyczy to szczególnie podjęcia bliższej współpracy i wzaje: 
nego informowania się o potrzebach podopiecznych. Postulat ten zgodny ji 
z zasadą kompleksowego traktowania potrzeb starszego człowieka prz 
instytucje polityki społecznej. Próbą jego realizacji jest podjęta w drug 
połowie lat dziewięćdziesiątych inicjatywa stworzenia w wybranych rej 
nach pilotażowych centrów usług socjalnych12.

Centrum Usług Socjalnych miałoby być jednostką oferującą -  pr 
zachowaniu odrębności podmiotowej -  usługi służby zdrowia i pomo 
społecznej. Jakkolwiek wprowadzenie tej idei w życie napotyka na szer 
barier o charakterze formalno-prawnym, sama idea jest godna szerokie; 
spopularyzowania'1. Dzięki ściślejszej współpracy służb medycznych i sp 
łecznych możliwe stałoby się bowiem lepsze skoordynowanie działań ; 
rzecz zaspokojenia potrzeb starszego człowieka, a zarazem stworzone zost 
łyby warunki dla racjonalizacji wydatków, na przykład dzięki uniknięć 
udzielania podobnych świadczeń oraz obniżeniu kosztów transportu. Tej 
rodzaju rozwiązania mają uzasadnienie nie tylko w wymiarze społecznyi 
ale również ekonomicznym. Władze samorządowe powinny spełniać funkc 
koordynacyjne wobec tego rodzaju projektów.

Istotnym elementem, jaki powinien być wzięty pod uwagę przy ko: 
strukcji programu polityki społecznej wobec ludzi starych, jest charakt 
rystyka społeczno-demograficzna zbiorowości starszych mieszkańców. L 
najważniejszych czynników należy przy tym wewnętrzne zróżnicowan 
odsetka osób starszych na terenie powiatu lub gminy, a także zróżnicowan 
sytuacji dochodowej i poziomu wykształcenia. Wpływają one na dyferei 
cjację oczekiwań samych starszych osób, ale również i całej lokalnej sp< 
łeczności. O ile wpływ sytuacji materialnej, zdrowotnej czy poziorr

11 Por. B. Bień, B.Z. Wojszel, B. Polityńska, J. Wilmańska, Opieka zdrowotna i społeczi 
nad ludźmi starszymi w okresie reform systemowych, „Gerontología Polska” 199 
nr 3-4.

12 Zob. Potrzeby socjalno-medyczne ludności w wybranych środowiskach lokalnyc
A. Kurzynowski (red.), SGH, Warszawa 2002 (w druku).

’ Podobne rozwiązanie przyjęto w RFN w postaci stacji socjalnych (Sozialstation), real 
żujących zadania z zakresu pomocy społecznej (poza pomocą materialną) i opieki zdr< 
wotnej. Zob. np. M. Heinemann-Knoch, M.J. de Rijke, Ch. Schachtner, Alltag im Alte 
über Hilfsbedürftigkeit und Sozialstationen, Campus Verlag, Frankfurt/M. 1985.
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wykształcenia na sytuację życiową ludzi starych i związany z nią zakres 
zadań polityki społecznej jest przedmiotem licznych badań, o tyle stosun
kowo rzadko bierze się pod uwagę fakt, że wysoki odsetek osób starych 
zamieszkujących konkretną wieś, osiedle czy dzielnicę miasta może 
determinować zakres działania podmiotów lokalnej polityki społecznej14. 
Konieczność modyfikacji oferty instytucji i organizacji lokalnych wynika, po 
pierwsze, z potrzeby objęcia rozmaitymi usługami większej niż w innych 
częściach gminy liczby osób, a po drugie -  z zazwyczaj bardziej ograni
czonej możliwości wykorzystania pomocy sąsiedzkiej i rodzinnej do świad
czenia usług na rzecz ludzi starych.

5.2. Zadania lokalnej polityki społecznej wobec ludzi starych

Zadania lokalnej polityki społecznej wobec ludzi starych należy rozpa
trywać w zależności od grup podmiotów je realizujących. Wydaje mi się, że 
zasadnym jest wprowadzenie podziału na podmioty, odgrywające decydującą 
rolę przy formułowaniu celów tej polityki w skali lokalnej i podmioty, któ
rych zadaniem jest realizacja przyjętego programu. Jakkolwiek kryterium to 
nie jest całkowicie rozdzielne, bowiem niektóre instytucje samorządowe 
zajmują się również bezpośrednio realizacją interesującej nas polityki, to dla 
uproszczenia wywodu przyjmuję, że organa samorządu terytorialnego dążą 
w pierwszej kolejności do stworzenia ogólnych warunków do realizacji tej 
polityki, podczas gdy samą realizacją zajmuje się przede wszystkim druga 
grupa podmiotów, których zadania zostaną scharakteryzowane w dalszej 
części pracy.

Zadania samorządowych podmiotów lokalnej polityki społecznej wobec 
najstarszych mieszkańców można podzielić na następujące grupy:
• organizacja i ewentualne współfinansowanie placówek usług społecznych 

i bytowych dla ludzi starszych;
• stworzenie warunków do aktywności i samopomocy w środowisku 

starszych osób;

14 Zrealizowane w 1978 r. w Stanach Zjednoczonych badanie pozwoliło na wyróżnienie 
czterech grup respondentów, zależnie od ich dochodów i środowiska: A -  niskie docho
dy / środowisko homogeniczne pod względem wieku; B -  niskie dochody / środowisko 
heterogeniczne pod względem wieku; C -  wysokie dochody / środowisko homoge
niczne pod względem wieku; D -  wysokie dochody / środowisko heterogeniczne pod 
względem wieku. Za środowisko homogeniczne przyjęto takie, w którym w domu 
mieszkalnym lub grupie domów na 60 lub więcej mieszkań w 30% mieszka przy
najmniej jedna osoba w wieku 65 lub więcej lat. Por. E. Litwak, Helping the Elderly. 
The Complementary Roles of Informal Networks and Formal Systems, The Guilford 
Press, New York 1985, s. 39 i n. oraz 266 i n.
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• udzielanie świadczeń finansowych wyrównujących deficyty powstałe z 
względu na konieczność ponoszenia zwiększonych wydatków związanyc 
z zaspokajaniem potrzeb specyficznych dla stanu zdrowia i stopni 
sprawności;

• diagnozowanie potrzeb i monitorowanie stopnia ich zaspokojenia.
Formy pomocy udzielanej starszym ludziom zależą od: rozmiarów pozc 

stających do dyspozycji lokalnych podmiotów środków, zakresu świadczę 
finansowanych przez ubezpieczenie chorobowe, społecznie akceptowanyc 
i stosowanych na danym obszarze preferencji dla starszych ludzi i organi 
zacji usług bytowych, rozbudowy systemu nieformalnej pomocy i stosunk 
społeczności do ludzi starszych15. Czynniki te można by określić jako warun 
ki ramowe realizacji zadań lokalnej polityki społecznej wobec seniorów.

Jednym z najważniejszych zadań lokalnej polityki społecznej wobe 
ludzi starych jest zapewnienie warunków funkcjonowania odpowiedniej in 
frastruktury społecznej. Usługi społeczne i bytowe stają się bardzo istotnyr 
elementem polityki wobec starszych osób. Wprawdzie wiąże się to przed 
wszystkim z chęcią zapewnienia odpowiedniej pomocy najsłabszym i naj 
mniej sprawnym osobom, ale polityka społeczna powinna mieć również n 
uwadze potrzebę zapewnienia pomocy w organizacji czasu osobom zacho 
wującym wysoki poziom aktywności życiowej. W pierwszym z przypadkó\ 
podmioty lokalnej polityki społecznej powinny zadbać o zapewnienie środo 
wiskowej pomocy osobom niesprawnym, wymagającym systematyczne 
pielęgnacji16, usług związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowegi 
i utrzymaniem kontaktów społecznych, wyposażenie mieszkań stosownie di 
możliwości samodzielnego poruszania się osoby starszej, a wreszcie porad 
nictwo i pracę socjalną.

Elementem pośrednim między zamieszkiwaniem w indywidualnym go 
spodarstwie domowym a pozostawaniem w gospodarstwie zbiorowym s; 
prowadzone przez administrację lokalną lub organizacje pozarządowe dzień 
ne domy pobytu. Mają one do spełnienia ważne funkcje, polegające na udzie 
laniu wszechstronnej pomocy, stwarzaniu starszym osobom okazji do konta 
któw społecznych i stymulowaniu do ich rozszerzania, opóźnianiu przenie

13 Por. W. J. McAuley, R. Blieszner, Selection of long-term care arrangements by olde 
community residents, „The Gerontologist” 1985, No 25, s. 188 i n.

l6Dla określenia stopnia zapotrzebowania na pomoc w formie usług, a zwłaszcz 
świadczenia pielęgnacyjne przydatny może być kwestionariusz EASY-Care. Zok
B. Bień, B. Z. Wojszel, J. Wilmańska, B. Polityńska, Kwestionariusz EASY-Care 
założenia i metodologia badań, „Gerontología Polska” 1999, nr 2.
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sienią do domu pomocy społecznej i pomocy w przygotowaniu do takiej 
zmiany oraz odciążaniu rodziny w sprawowaniu funkcji opiekuńczej wobec 
starszych ludzi17.

Dla tych osób, których sprawność lub stan zdrowia nie pozwala na 
samodzielne prowadzenie gospodarstwa domowego i którym rodzina nie jest 
w stanie zapewnić właściwej pomocy i opieki, lokalna polityka powinna 
stworzyć możliwości zamieszkania w warunkach ułatwiających zaspokojenie 
potrzeb. Mogą to być domy pomocy społecznej, a także inne formy zamie
szkiwania przy zapewnieniu fachowej opieki medycznej i pomocy w prowa
dzeniu gospodarstwa domowego18.

Niezależnie od formy zamieszkiwania starszych osób poza własnym 
gospodarstwem domowym, podmioty lokalnej polityki społecznej powinny 
przywiązywać większą wagę do zaspokojenia potrzeb związanych z zacho
waniem lub nawiązaniem i podtrzymaniem kontaktów społecznych mie
szkańców takich placówek. Sprzyja temu „demedykalizacja” domów pomocy 
społecznej i podobnych placówek. Jej celem jest uniknięcie sytuacji tak 
wnikliwie zaobserwowanych przez N. Forner, a polegających na sprowa
dzaniu mieszkańców domów pomocy społecznej i osób korzystających 
z pielęgnacji we własnych domach wyłącznie do roli pacjentów, pozbawia
nych często podmiotowości19. W Polsce zmniejsza się stopniowo udział

l7 Zob. P. Dilworth-Anderson, Supporting Family Caregiving Through Adult Day-Care 
Services, w: Aging, Health and Family, T.H. Brubaker (red.), SAGE Publications, 
Newbury Park 1987, s. 136.

18 Domy pomocy społecznej kojarzą się zazwyczaj -  choć całkowicie niesłusznie -  ze 
swego rodzaju gettami dla ludzi starych i niesprawnych. Tymczasem ich oferta w coraz 
większym stopniu obejmuje nie tylko zakwaterowanie i utrzymanie, ale i pomoc 
w utrzymywaniu kontaktów społecznych. Dla bardziej sprawnych osób warunki do 
zaspokojenia takich potrzeb, jak możliwie szerokie kontakty społeczne, mogą zapewnić 
pośrednie formy zamieszkiwania: samodzielne mieszkania z możliwością korzystania 
z pomocy medycznej i usług w budynkach przeznaczonych dla osób starszych czy 
zbiorowe gospodarstwa prowadzone przez osoby zamieszkujące we wspólnocie 
mieszkaniowej. Domy pomocy społecznej traktowane są wówczas jako forma opieki 
dla tych, którzy nie mogą samodzielnie mieszkać. Zob. M. Dieck, Patienten- und 
Klientenstrukturen von Diensten des Sozial- und Gesundheitswesens für ältere 
Menschen, w: M. Dieck, M. Heinemann-Knoch, J. de Rijke, Alte Menschen in 
Pflegeverhältnissen. Materialien zum Vierten Familienbericht, t. 3, Verlag Deutsches 
Jugendinstitut, Weinheim und München 1987, s. 16.

19 N. Forner, The Caregiving Dilemma. Work in an American Nursing Home, University 
o f California Press, Berkeley, Los Angeles 1994, s. 43 i n.; zob. też B. Bień,
B.Z. Wojszel, J. Wilmańska, B. Polityńska, Epidemiologiczna ocena rozpowszechnie
nia niesprawności funkcjonalnej u osób w późnej starości a świadczenie opieki, 
„Gerontología Polska” 1999, nr 2.
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personelu medycznego wśród pracowników domów pomocy społeczne 
W miejsce pielęgniarek zatrudniane są opiekunki, przygotowane do pomoc 
i opieki nad mieszkańcami domu, posiadające doświadczenie medyczne, a 
przede wszystkim zajmujące się organizacją życia mieszkańców. Zmiar 
w strukturze zatrudnienia domów pomocy społecznej związane są z wprow 
dzonym w 1996 r. programem podnoszenia warunków życia i jakości ush 
w domach pomocy (tzw. standaryzacja domów pomocy społecznej)20. War 
jednocześnie zauważyć, że zachowania i oczekiwania mieszkańców don 
pomocy społecznej, jak zwraca uwagę M. Susułowska21, są w dużym stopn 
uwarunkowane ich wcześniejszymi doświadczeniami życiowymi. Polityl 
społeczna może więc przez oddziaływanie na zaspokojenie potrzeb ludzi v 
wcześniejszych fazach życia kształtować warunki życia ludzi starych.

Tworzenie sieci placówek usług społecznych jest o tyle trudnym zad 
niem dla lokalnych podmiotów polityki społecznej, że wymaga ponoszen 
znacznych nakładów nie tylko na powołanie do życia nowych placówek, a 
przede wszystkim z uwagi na konieczność stałego finansowania ich dziah 
ności. Usługi społeczne z racji wysokiej pracochłonności, małej możliwoś 
wykorzystania nowoczesnych rozwiązań technologicznych oraz trudnos 
z dokładnym zaplanowaniem zakresu i czasu pracy przynoszą raczej ma 
zysk"“, toteż zainteresowanie jednostek gospodarczych prowadzeniem dzi 
łalności w tym zakresie jest na ogół niewielkie, tym bardziej, że podmio 
publiczne dość precyzyjnie określają wymagania, jakie mają być spełnio 
przez usługodawcę. Należy także mieć na uwadze fakt, że brak możliwoś 
korzystania z usług społecznych i bytowych w najbliższej okolicy miejs 
zamieszkania prowadzi w dłuższym okresie najczęściej do rezygnacji z nic 
co naturalnie odbywa się kosztem jakości życia. Jedynie sytuacje przym 
sowe, jak udanie się do szpitala czy przyjęcie do domu pomocy społeczr 
mogą być związane z akceptacją przez starszą osobę większej odległo; 
między jej miejscem zamieszkania a miejscem korzystania z usług.

Stworzenie warunków do aktywności i samopomocy jest bodaj najmn 
docenianym zadaniem lokalnej polityki społecznej wobec starszych osc 
Może to być po części konsekwencją ciągle powszechnej obiegowej opi 
o starszych ludziach jako o osobach zależnych i wymagających pomocy, a 
części -  braku doświadczeń we współpracy z organizacjami samorządowy

20 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 23.4.1997 r. w sprawie dom 
pomocy społecznej, Dz. U. nr 44, poz. 277.

21 M. Susułowska, Psychologia starzenia się i starości, PWN, Warszawa 1989, s. 245 i r

~2 C. L. Estes, K. W. Linkins, E. A. Binney, The Political Economy o f Aging, w: Ha: 
book of Aging and the Social Sciences, R. H. Binstock, L. K. George (red.), Acader 
Press, New York 1996, s. 355.
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i grupami samopomocy. Tymczasem osoby starsze stanowią zbiorowość 
coraz bardziej zróżnicowaną, a początkowy okres starości charakteryzuje się 
stosunkowo wysokim poziomem aktywności społecznej. Wprawdzie naj
nowsze badania sytuacji ludzi starych w Polsce wskazują na pewien spadek 
ich aktywności23, ale trudno odpowiedzieć na pytanie, na ile zmiana ta ma 
trwały charakter, a na ile spowodowana jest relatywnie trudnymi warunkami 
bytu, co wymusza na starszych osobach koncentrację uwagi na rozwiązy
waniu własnych problemów. O ile nawet zorganizowana aktywność star
szych osób ulega osłabieniu, to warto zwrócić uwagę na znaczenie starszych 
ludzi w organizowaniu działalności samopomocowej. Te działania, zyskujące 
dopiero na znaczeniu i popularności, zasługują na szczególną uwagę pod
miotów lokalnej polityki społecznej. Stwarzają one przede wszystkim warun
ki do niemal bezinwestycyjnego, nie wymagającego znacznych nakładów 
finansowych, rozwiązywania niektórych problemów społecznych starszych 
osób. Dotyczy to na przykład kontaktów społecznych, ogólnej opieki nad 
osobami przewlekle chorymi, wykonywania lżejszych prac w gospodarstwie 
domowym. Organizacje samopomocowe stanowią jednocześnie naturalną 
możliwość zaspokojenia wielu potrzeb osób aktywnych społecznie -  wśród 
nich potrzeby akceptacji i uznania czy też przynależności do grupy. Ludzie 
starsi wykazują też stosunkowo dużą gotowość do udzielania pomocy 
sąsiedzkiej i relatywnie dobrą orientację na temat potrzeb ujawniających się 
w ich otoczeniu, których zaspokojenie wymaga wsparcia ze strony pod
miotów polityki społecznej.

Jednym z podstawowych problemów, stojących przed lokalną polityką 
społeczną, jest precyzyjne określenie zasad dostępności do świadczeń i usta
lania odpłatności za nie. Finansowanie świadczeń ogólnodostępnych, jak np. 
koncerty albo imprezy rekreacyjne nie nastręcza większych trudności. Ich 
koszt jest stosunkowo łatwy do oszacowania, możliwe jest ponadto ustalenie 
opłat za udział w wysokości odpowiadającej całości lub części ponoszonych 
przez organizatora kosztów. O wiele bardziej złożone jest zagadnienie finan
sowania usług osobistych. Jak wspomniałem wyżej, znaczna część świadczeń 
dla osób starszych odznacza się dużą pracochłonnością, może też wymagać 
specjalistycznych umiejętności i odpowiedniego przygotowania zawodo
wego, co podnosi ich koszt. Przyjęcie w niektórych krajach rozwiązania, 
polegającego na ustaleniu zasady, że koszt tych świadczeń ponoszony jest 
przez świadczeniobiorcę lub osoby zobowiązane do jego alimentacji, 
a w pewnych przypadkach refundowany przez instytucje pomocy społecznej,

Por. M. Halicka, J. Halicki, Integracja społeczna i aktywność ludzi starszych, w: Polska 
starość, B. Synak (red.), UG, Gdańsk 2002, s. 189 i n.

23
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doprowadziło do lawinowego wzrostu wydatków pomocy społecznej2' 
Samorządy nie będą w stanie finansować w coraz większej skali tej form’ 
pomocy. Wydaje się, że najbardziej racjonalną koncepcją, realizującą zasad 
solidarności i zasadę społeczną, tak w skali kraju, jak i lokalnej, jest objęci* 
w przyszłości całej ludności obowiązkowym społecznym ubezpieczeniem n; 
wypadek pielęgnacji25. Zanim jednak idea ta zostałaby zrealizowana, istniej 
potrzeba ustalenia zasad udzielania pomocy na skompensowanie wydatkov 
ponoszonych w związku z koniecznością finansowania przez osoby starsz 
niektórych świadczeń. Samorządowe instytucje pomocy społecznej wspólnii 
z organizacjami pozarządowymi powinny przejąć na siebie część kosztov 
funkcjonowania służb świadczących pomoc i opiekę w miejscu zamieszkani; 
starego człowieka.

Kompetentne ustalenie hierarchii celów długookresowych i doraźnycl 
w strukturze zadań samorządu jako podmiotu polityki społecznej wymagi 
prowadzenia systematycznej obserwacji i oceny zmian zachodzących w sa 
mej zbiorowości ludzi starych i w ich warunkach bytu. Wymaga to dyspono 
wania odpowiednimi narzędziami, wśród których istotne znaczenie maj; 
wskaźniki społeczne26. Celem regularnie prowadzonego monitoringu powin 
na być również ocena zaspokojenia potrzeb indywidualnych i społecznycl 
oraz ich diagnozowanie.

5.2.1. Zadania lokalnej polityki społecznej wobec ludzi starych 
a idea społecznego ubezpieczenia pielęgnacyjnego

Lokalna polityka społeczna wobec ludzi starych w szerokim znaczenu 
tego określenia odnosi się do wszystkich działań podejmowanych na tereni* 
gminy lub powiatu wobec osób starszych. Przyjmuje się wobec tego, ż<

~4 U. Schneekloth, U. Müller, Wirkungen der Pflegeversicherung, Nomos Verlag, Baden 
-Baden 1999, s. 34 i n.

' 5 Alter und Pflege. Argumente für eine soziale Absicherung des Pflegerisikos, R. Münz 
J. Kytir (red.), Blackwell Wissenschafts-Verlag, Berlin 1992; ogólną charakterystyki 
tego ubezpieczenia zob. też P. Błędowski, Społeczne ubezpieczenie pielęgnacyjni 
w RFN, „Polityka Społeczna” 1998, nr 4. Podobne do niemieckich rozwiązania wpro 
wadzono w Japonii, gdzie w 2000 r. weszła w życie ustawa o ubezpieczeniu w zakresii 
opieki długoterminowej. Zob. J. Leowski, Ubezpieczenia zdrowotne w Japonii 
„Przewodnik Menedżera Zdrowia” 2001, nr 1, s. 19 i n.

' 6 Ciekawą propozycję wykorzystania profilu socjomedycznego społeczności (Pakiet PSS 
przedstawia Z. Woźniak, Profil socjomedyczny społeczności jako narzędzie diagnoz; 
oraz wsparcie programów lokalnej polityki społecznej, w: Podmiotowość społecznośc 
lokalnych, R. Cichocki (red.), MEDIA-G.T., Poznań 1996, s. 158 i n. Na ten tema 
obszernie pisała też B. Szatur-Jaworska, Ludzie starzy i starość w polityce społecznej 
ASPRA-JR, Warszawa 2000, s. 161 i n.
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nastawiona jest nie tylko na rozwiązanie socjalnych i bytowych problemów 
ludzi starych, ale również na przygotowanie atrakcyjnej oferty dla tych 
starszych osób, które zachowują sprawność i aktywną postawę wobec oto
czenia. Stąd znaczenie takich działań, które nakierowane są na integrację 
między- i wewnątrzgeneracyjną wykorzystanie aktywności „młodych sta
rych” do ich współudziału w zaspokajaniu potrzeb mniej sprawnych osób 
oraz zapewnienie atrakcyjnej, umożliwiającej rozwój osobowości oferty 
spędzania czasu.

W węższym znaczeniu, polityka wobec ludzi starych traktowana jest 
jako polityka organizowania świadczeń i usług dla osób mających trudności 
z samodzielnym zaspokajaniem potrzeb. W miarę nasilania się procesu 
demograficznego starzenia się ludności i wydłużania życia, nie tylko 
zwiększa się liczba osób wymagających takiej pomocy, ale i przedłuża się 
okres, w którym powinna ona być udzielana. Koszty związane z finanso
waniem świadczeń medycznych i usług opiekuńczych udzielanych mniej 
sprawnej części starszego pokolenia w coraz większym stopniu obciążają 
budżet samorządu terytorialnego i kas ubezpieczenia zdrowotnego.

Coraz częstsze stają się wobec tego poszukiwania innych form finanso
wania polityki wobec osób starych. Chodzi o takie mechanizmy, które bar
dziej równomiernie rozłożyłyby na całe społeczeństwo koszty realizacji 
polityki wobec ludzi starych, niezależnie od regionalnych różnic w zaawan
sowaniu procesu demograficznego starzenia się ludności27. Jedną z bardziej 
obiecujących propozycji w tym zakresie jest objęcie ludności obowiąz
kowym systemem społecznego ubezpieczenia na wypadek niepełnospra
wności (tzw. ubezpieczenie pielęgnacyjne)28. Celowość takiego rozwiązania 
podkreśla dodatkowo niekorzystny kierunek zmian demograficznych, pole
gający na ograniczeniu tzw. potencjału pielęgnacyjnego29. Oznacza to, że

27 Nt. takich różnic w Polsce zob. B. Nowakowska, W. Obraniak, K. Nowak-Sapota, 
Z. Zarzycka, Terytorialne zróżnicowanie procesu starzenia się ludności Polski, SGH, 
Monografie i Opracowania nr 333, Warszawa 1991.
Takie rozwiązanie daje się uzasadnić w skali całego kraju, ale jego realizacja wymaga 
przede wszystkim działań w skali lokalnej. Ilustruje to słuszność hasła „myśleć
globalnie, działać lokalnie”.

29 n
Por. rozdział 3.1. Zdaniem wielu badaczy główny ciężar opieki i pielęgnacji osób star
szych spoczywa na kobietach, zwłaszcza tych znajdujących się w drugiej fazie wieku 
produkcyjnego. Zob. socjologiczną analizę wielu konkretnych przypadków: M. Brac
ker, U. Dallinger, G. Karden, U. Tegethoff, Die Pflegebereitschaft der Töchter: zwi
schen Pflichterfüllung und eigenen Lebensansprüchen. Voraussetzungen, Belastungen 
und sozialpolitische Schlußfolgerungen, Hessische Landesregierung, Wiesbaden 1988; 
także P. Lambrecht, M. Bracker, Die Pflegebereitschaft von Männern. 50 Jahre kann 
man nicht einfach beiseite schieben, ASG, Kassel 1992.

212



osoby pielęgnowane w coraz mniejszym stopniu mogą liczyć na pomoc ze 
strony rodziny30, tymczasem usługi służb profesjonalnych wymagają zna
cznych nakładów finansowych. Wydatki te w większości krajów ponoszone 
są częściowo przez samych zainteresowanych lub ich rodziny, ale coraz 
większy ciężar spoczywa na instytucjach publicznych. Szczególnie duże 
wydatki na pielęgnację podopiecznych ponosi instytucja pomocy społecznej. 
Oznacza to coraz poważniejsze obciążenie budżetu gminy wydatkami na 
pomoc społeczną. Jednocześnie należałoby zwrócić uwagę na niepropor
cjonalnie duże wydatki na świadczenia pielęgnacyjne w domach pomocy 
społecznejj l .

Problemy związane z oceną możliwości wykorzystania infrastruktury 
lokalnej polityki społecznej wobec ludzi starych jako lokalnej infrastruktury 
społecznego ubezpieczenia pielęgnacyjnego wymagają w pierwszej kolej
ności określenia, co jest przedmiotem społecznego ubezpieczenia pielęgna
cyjnego. Jako ryzyko społeczne można określić te zdarzenia losowe, których 
następstwem jest utrata lub ograniczenie możliwości zdobywania środków 
utrzymania lub niedostosowanie wysokości dochodów do potrzeb rodziny. 
Do ryzyk społecznych zalicza się chorobę, niepełnosprawność, starość, 
wypadek przy pracy, chorobę zawodową, śmierć jedynego żywiciela 
rodziny, utratę zatrudnienia oraz urodzenie i wychowywanie dziecka. Jak 
podkreśla M. Księżopolski, ryzykiem społecznym nie jest samo wystąpienie 
takiego zdarzenia, ale jego wpływ na możliwość zdobywania środków

111 W RFN około 60% członków rodziny mieszkających wspólnie i udzielających pomocy 
w pielęgnacji innych osób liczy co najmniej 60 lat. Oznacza to, że rodziny z osobami 
wymagającymi pielęgnacji odznaczają się wysokim odsetkiem osób starszych. 
M. Dieck, Patienten- und Klientenstrukturen von Diensten des Sozial- und Gesund
heitswesens für ältere Menschen, Pflegeleistungen innerhalb der Familien, w: M. Dieck, 
M. Heinemann-Knoch, J. de Rijke, Alte Menschen..., poz. cyt., s. 12. W żadnym wy
padku nie można więc mówić o pielęgnacji jako o zadaniu świadczonym wyłącznie 
przez młodsze pokolenie na rzecz starszego. Nt. problemu międzygeneracyjnych relacji 
w udzielaniu pomocy, zwłaszcza w pielęgnacji, zob. D. Grunow, Hilfen zwischen den 
Generationen als Bezugspunkt der Sozialpolitik, w: Staatliche Sozialpolitik und 
Familie, F.-X. Kaufmann (red.), Oldenbourg, München, Wien 1982.
Jedną z najważniejszych przyczyn wysokiego poziomu wydatków w domach pomocy 
społecznej jest wysoki udział mieszkańców w najwyższych grupach wieku. W Polsce, 
wg stanu na 31.12.2000 r., mieszkańcy ponadgminnych domów pomocy społecznej (tj. 
łącznie prowadzonych przez samorządy powiatowe i podmioty niepubliczne) stanowili: 
w grupie wieku do 18 lat -  3,6%, 19-40 lat -  18,4%, 41-60 lat -  25,5%, 61-74 lata 
-  23,9% i powyżej 74 lat -  28,5%. Odsetek mieszkańców nie opuszczających samo
dzielnie łóżek wynosił 13,7. Zob. Wybrane informacje o ponadgminnych domach 
pomocy społecznej, środowiskowych domach samopomocy i mieszkaniach chronionych 
za rok 2000, MPiPS, Warszawa 2001.
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utrzymania w ilości wystarczającej w stosunku do potrzeb32. Autor uznaje 
kategorię bezpieczeństwa społecznego za jedną z najważniejszych wartości 
polityki społecznej. Kategorię tę można postrzegać przez pryzmat sytuacji 
materialnej (a konkretnie -  dysponowania przez jednostkę lub rodzinę 
wystarczającą ilością środków) i posiadania gwarancji jej pełnego rozwoju. 
Takie rozumienie bezpieczeństwa społecznego pozwala na rozszerzanie kata
logu ryzyk społecznych o takie, których znaczenie wzrasta wraz ze zmianami 
demograficznymi, jakie zachodzą w społeczeństwie.

Listę zdarzeń losowych będących ryzykami społecznymi uzupełnia się 
w ostatnich łatach coraz częściej o niepełnosprawność, ulegającą w niesprzy
jających okolicznościach pogłębieniu i wywołującą trwałe zapotrzebowanie 
na świadczenia pielęgnacyjne33. Ryzyko społeczne wiąże się w tym przypad
ku z sygnalizowanym w poprzednich rozdziałach uzależnieniem osób niepeł
nosprawnych od otoczenia. Uzależnienie to wynika z braku możliwości 
samodzielnego zaspokojenia potrzeb związanych z organizacją życia i pro
wadzeniem gospodarstwa domowego, wykonywaniem zabiegów medy
cznych oraz utrzymaniem kontaktów społecznych. Z przyczyn naturalnych 
problem zależności znacznie częściej ujawnia się wśród osób w najstarszych 
grupach wiekowych. Można zatem -  mając świadomość pewnego upro
szczenia -  uznać, że społeczne ryzyko niepełnosprawności jest ryzykiem 
typowym dla ludzi starych. Wydłużający się okres życia człowieka może 
w wielu przypadkach oznaczać nie tylko rozciągnięcie okresu sprawności, 
aktywności i samodzielności, ale również wiązać się z przedłużeniem czasu 
trwania starości zależnej. Oczywiście, nie każdy rodzaj niepełnosprawności 
pociąga za sobą konieczność korzystania z pomocy osób trzecich i pielęgna
cji, jednak zazwyczaj nawet stosunkowo niewielkie ograniczenie sprawności 
staje się wraz z postępującym wiekiem coraz większym problemem dla ludzi 
starych. Zwiększa się w związku z tym systematycznie prawdopodobień
stwo, że korzystanie z pomocy stanie się niezbędne. Niestety, dane dotyczące 
zapotrzebowania na świadczenia są w Polsce dalece niepełne. Aby wskazać 
niektóre cechy demograficzne typowe dla ludności wymagającej takich 
świadczeń pielęgnacyjnych, posłużmy się danymi pochodzącymi z RFN.

'  Zob. M. Księżopolski, Bezpieczeństwo społeczne i jego zagrożenia, w: Polityka społe
czna w okresie przemian, A. Piekara, J. Supińska (red.), PWE, Warszawa 1985, 
s. 18 i n.; podobnie tenże: Polityka społeczna w okresie transformacji ustrojowej w Pol
sce, w: Polityka społeczna w Polsce. Synteza badań, J. Auleytner, M. Księżopolski 
(red.), OBS, Warszawa 1990, s. 115 i in.

”  Zob. np. V. Meier, Theorie der Pflegeversichrung, Physica-Verlag, Heidelberg 1998; 
F. Breyer, Ökonomische Grundlagen der gesetzlichen Pflegeversicherung, Universität 
Konstanz, Konstanz 1995.



Liczba osób wymagających świadczeń pielęgnacyjnych szacowana byh 
w RFN w 1994 r., to jest w momencie uchwalenia ustawy o socjalnyn 
zabezpieczeniu ryzyka potrzeby pielęgnacji34 na 1650 tys. Stanowiło tc 
ok. 2% ludności Niemiec. Można dostrzec silny związek między zapotrzebo
waniem na pielęgnację a wiekiem. 300 tys. osób oczekujących świadczeń 
pielęgnacyjnych nie ukończyło wówczas jeszcze 40. roku życia, około 
100 tys. znajdowało się w grupie wieku 40 do 60 lat, a przytłaczająca wię
kszość, bo aż 3/4 spośród ogólnej liczby objętych świadczeniami pielę
gnacyjnymi, to osoby w wieku 60 lat i więcejJ>. Statystyki wskazują, że 
w miarę przechodzenia do kolejnych grup wiekowych wzrasta udział osób 
objętych pielęgnacją. W grupie osób do 60. roku życia wynosi on 0,5%, 
w grupie 60-80 lat wzrasta do 5%, a w grupie osób ponad osiemdziesię
cioletnich sięga aż 20%J?.

W myśl przywołanej na wstępie definicji, o tym, że pewne zdarzenie 
losowe staje się ryzykiem społecznym, decydują jego konsekwencje, a prze
de wszystkim to, czy wpływa ono na możliwość dysponowania przez rodzinę 
wystarczającymi środkami utrzymania. Przeprowadzone w RFN analizy sy
tuacji materialnej rodzin, w których znajdują się osoby wymagające pielę
gnacji, wykazały jednoznacznie, że związane z finansowaniem usług wydatki 
przekraczają znacznie możliwości rodziny. Są one nie tylko nieproporcjo
nalnie duże w stosunku do rozporządzalnego dochodu, ale również w stosun
ku do średniego poziomu oszczędności, jakimi dysponuje gospodarstwo 
domowe. Problemy te są szczególnie odczuwalne w zbiorowości starszych 
osób, częściej narażonych na zwiększone wydatki, a na ogół nie dysponu
jących wystarczającymi dochodami.

Ponoszone początkowo ze środków kas ubezpieczenia zdrowotnego 
w RFN wydatki na świadczenia pielęgnacyjne okazały się dla kas nadmier
nym obciążeniemj8, stąd ich dążenie, poparte stanowiskiem partii poli-

j4 Ustawa o ubezpieczeniu pielęgnacyjnym, określana również w skrócie jako ustawa 
pielęgnacyjna. Tekst ustawy opublikowany w miesięczniku „Bundesarbeitsblatt” 1994, 
Nr. 7, s. 20 i n.

j5 K. Jung, Durchgesetzt gegen alle Wiederstände, „Bundesarbeitsblatt” 1994, Nr. 7. 
j6 W tym aż 43% ogółu objętych świadczeniami pielęgnacyjnymi to osoby w wieku 80 lat 

i więcej.
j7 A. Prinz, Was taugt das Pflege-Versicherungsgesetz? Versuch einer Bewertung aus 

ökonomischer und sozialpolitischer Sicht, „Forschungsmagazin der Johannes 
Gutenberg-Universität” Mainz 1995, Nr. 2.
Mówiono w związku z tym o swoistej eksplozji kosztów. W ciągu pierwszych trzech lat 
funkcjonowania nowego filaru ubezpieczenia społecznego przeciętna składka na 
ubezpieczenie zdrowotne zmniejszyła się o około 0,5 pkt. proc., osiągając wysokość 
13,54%. Zapewne do ograniczenia wysokości składki -  a przy tym osiągnięcia 
nadwyżki wpływów -  przyczyniło się przeniesienie wydatków w łącznej kwocie ok.
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tycznych i związków zawodowych, do wyodrębnienia z ubezpieczenia 
zdrowotnego nowego systemu, a mianowicie ubezpieczenia pielęgnacyjnego. 
Konstrukcja ubezpieczenia pielęgnacyjnego opiera się na trzech podstawo
wych zasadach. Są nimi: jego obowiązkowy charakter, zasada solidarności 
i metoda repartycji jako sposób finansowania. Świadczenia realizowane 
przez to ubezpieczenie mają formę finansową, rzeczową i usług. Cechą 
charakterystyczną ubezpieczenia pielęgnacyjnego w Niemczech jest odejście 
od zasady uzależnienia wysokości przysługującego świadczenia od wyso
kości i okresu opłacania składki ubezpieczeniowej. Mimo że sama składka 
zależna jest od wysokości uzyskiwanego dochodu z pracy’9, o rozmiarach 
świadczenia finansowego lub rzeczowego decyduje komisja lekarska, kwali
fikująca osobę wymagającą pielęgnacji do jednej z trzech grup pielęgna
cyjnych. Komisja ta afiliowana jest przy kasach ubezpieczenia zdrowotnego 
i współpracuje z kasami pielęgnacyjnymi.

Za osobę wymagającą pielęgnacji uznaje się taką, która z powodu cho
roby fizycznej lub umysłowej albo inwalidztwa wymaga trwale pomocy przy 
wykonywaniu zwyczajnych, wielokrotnych czynności dnia powszedniego. 
Pomoc ta udzielana jest w zakresie pielęgnacji ciała, odżywiania, prze
mieszczania się oraz zaopatrzenia gospodarstwa domowego.

Świadczenia udzielane są w miejscu zamieszkania (pielęgnacja środo
wiskowa i półotwarta) lub w domu pomocy społecznej (pielęgnacja instytu
cjonalna). Przyjęcie zasady, iż osoby korzystające ze świadczeń ubezpiecze
niowych w miejscu zamieszkania mogą wybierać między formą rzeczową 
a finansową przysługującego im świadczenia sprzyja zachowaniu zasady 
podmiotowości. Możliwość takiego wyboru oznacza w praktyce, że ubezpie
czony sam decyduje, czy będzie korzystał ze świadczeń pielęgnacyjnych 
realizowanych przez wskazaną przez kasę ubezpieczenia pielęgnacyjnego 
placówkę (w takim przypadku usługa jest opłacana bezpośrednio przez insty
tucję ubezpieczeniową), czy też sam dokona wyboru instytucji lub osoby 
udzielającej świadczeń, zawrze z nią odpowiednia umowę, a do opłacania 
świadczeń wykorzysta zryczałtowany zasiłek wypłacany mu przez kasę 
ubezpieczenia pielęgnacyjnego.

Szczególnie istotnym problemem ubezpieczenia pielęgnacyjnego jest 
określenie rozmiarów niezbędnej pomocy, jaka powinna być udzielona i któ
rej koszty miałyby być poniesione przez kasę ubezpieczeniową. W tym celu

2,7 mld DM do kas ubezpieczenia pielęgnacyjnego. W roku 1997 wydatki na świad
czenia pielęgnacyjne zostały ograniczone łącznie w pomocy ambulatoryjnej i stacjo
narnej o ponad 7,7 mld DM w porównaniu z rokiem 1994. U. Schneekloth, U. Müller, 
Wirkungen der Pflegeversicherung, poz. cyt., s. 26 i n.

39 Składka opłacana przez emerytów, rencistów i osoby utrzymujące się ze świadczeń 
społecznych ustalana jest proporcjonalnie do wysokości ich przychodów, a niektóre 
inne kategorie ludności, np. studenci opłacają składkę w zryczałtowanej wysokości.
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opracowany został system kryteriów, pozwalających na przyporządkował 
osoby pielęgnowanej do konkretnej grupy. Pomocniczą rolę spełnia przy t) 
zmodyfikowany nieco wskaźnik ADL {Activities o f  Daily Living Index) or 
siedem zmiennych, do których zalicza się: stopień ograniczenia funk 
organizmu, poważne zmiany w zachowaniu, czynniki kliniczne, ograniczer 
w postrzeganiu, szczególne wymagania co do pielęgnacji, zapotrzebowar 
na świadczenia dodatkowe oraz na intensywną rehabilitację40.

Termin „zapotrzebowanie na świadczenia pielęgnacyjne” kryje w sot 
różne sytuacje, które wymagają różnej reakcji ze strony instytucji polity 
społecznej. Przede wszystkim należy podkreślić, że udzielane świadczeń 
nie powinny ograniczać się do zabiegów czysto medycznych, związanych 
pielęgnowaniem osoby obłożnie chorej, ale obejmować również pom< 
w prowadzeniu gospodarstwa domowego, utrzymaniu kontaktów z lokali 
społecznością i zachowaniu takiego stopnia samodzielności, jaki jest moż] 
wy przy uwzględnieniu stanu zdrowia osoby pielęgnowanej ’. Poza świai 
czeniami udzielanymi systematycznie w ciągu doby notuje się stały wzro 
zapotrzebowania na świadczenia pielęgnacyjne w określonych porach dn 
lub nawet roku. W pierwszym przypadku chodzi na przykład o pomoc 
godzinach nocnych lub w czasie, gdy osoby wspólnie zamieszkujące wyk( 
nują pracę zawodową. W drugim natomiast -  na pierwsze miejsce wysuw 
się potrzeba organizowania pielęgnacji okresowej, na czas urlopu lu 
wyjazdu weekendowego osoby stale udzielającej usług pielęgnacyjnych.

Niezależnie od formy udzielanego w ramach systemu ubezpieczeni 
społecznego świadczenia, ma ono w istocie charakter usługi, realizowane 
w warunkach lokalnych: w domu osoby pielęgnowanej, placówce ambula

40 G. Neubauer, G. Moos, Differenzierung des Pflegebedarfs in der stationären Langzeil 
pflege, „Arbeit und Sozialpolitik” 1995, Nr. 5-6.

41 W opiece środowiskowej obowiązują trzy stopnie zapotrzebowania na świadczeni 
pielęgnacyjne: I dotyczy osób wymagających pielęgnacji trwającej średnio dziennie ci 
najmniej 90 minut, z czego na pielęgnację w sensie medycznym przypada więcej ni: 
45 minut; II odnosi się do tych pielęgnowanych, którzy wymagają pomocy zajmujące 
w ciągu dnia co najmniej 3 godziny, z czego na pielęgnację w sensie medycznyn 
przypadają więcej niż 2 godz.; III -  przyznawany dla tych, którzy korzystają z pielę 
gnacji przez co najmniej 5 godzin dziennie, z czego na pielęgnację w sensie medy 
cznym przypadają więcej niż 4 godziny. Ustawa przewiduje również, że pielęgnowan 
zakwalifikowani do I stopnia wymagają co najmniej raz dziennie 2 czynnośc 
pielęgnacyjnych oraz 2 razy w tygodniu pomocy w prowadzeniu gospodarstwa 
domowego; II stopień wymaga świadczeń co najmniej 3 razy dziennie po 3 czynnośc: 
pielęgnacyjne, natomiast stopień III -  opieki całodobowej, udzielanej nie rzadziej niś 
co 4 godziny, po 3 czynności pielęgnacyjne oraz 2 razy w tygodniu pomocy w prowa
dzeniu gospodarstwa domowego. Zob. P. Błędowski, Ubezpieczenie pielęgnacyjne 
w Niemczech, w: Ku godnej aktywnej starości. Raport o rozwoju społecznym Polska 
1999, S. Golinowska (red.), UNDP, Warszawa 1999.
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toryjnej lub domu pomocy społecznej. Jest to niewątpliwie dobry przykład 
wzajemnego związku polityki społecznej w skali krajowej i lokalnej. Gene
ralne cele tej pierwszej są osiągane dzięki stworzeniu odpowiedniego syste
mu usług społecznych na terenie działania administracji samorządowej.

Jeżeli więc doszłoby do powstania systemu społecznego ubezpieczenia 
pielęgnacyjnego w Polsce, to infrastruktura wykorzystywana przez lokalną 
politykę wobec osób starszych, traktowaną w węższym zakresie, stałaby się 
jednocześnie infrastrukturą służącą realizacji celów ubezpieczenia pielęgna
cyjnego. Podmioty polityki lokalnej mogłyby w takim przypadku skoncen
trować się na tych działaniach, które mają sprzyjać integracji, realizacji 
projektów służących podniesieniu aktywności życiowej ludzi starych oraz 
działań profilaktycznych. Przejęcie części zadań przez ubezpieczenie spo
łeczne nie oznaczałoby, oczywiście, całkowitego wycofania się podmiotów 
lokalnych z działalności, o której mowa. Po pierwsze, w każdej lokalnej spo
łeczności będzie można znaleźć osoby starsze, które wymagać będą różnych 
świadczeń rozumianych tu jako pielęgnacyjne, ale w znacznie mniejszym 
wymiarze niż ten, który zostałby określony jako podstawowy dla ubezpie
czenia. Zapewnienie takim osobom stosownej do potrzeb pomocy pozostanie 
zadaniem samorządu, realizowanym zazwyczaj za pośrednictwem instytucji 
pomocy społecznej. Po drugie, objęcie całej ludności obowiązkowym spo
łecznym ubezpieczeniem pielęgnacyjnym może spowodować, że czas, jaki 
upłynie od wystąpienia o przyznanie świadczeń do ich realizacji wydłuży się 
z przyczyn czysto biurokratycznych. Dla ograniczenia kosztów społecznych 
związanych z oczekiwaniem na przyznanie i realizację świadczeń, lokalne 
podmioty powinny podjąć działania od razu po powzięciu wiadomości 
o zaistnieniu takiej potrzeby. Po trzecie wreszcie, samorząd terytorialny po
winien sprawować funkcje kontrolne w stosunku do wszystkich podmiotów 
(publicznych, organizacji non-profit i firm nastawionych na zysk), określając 
wymogi, jakie powinny spełniać oferowane usługi i świadczenia pod 
względem zgodności jakości usług, okresu ich udzielania czy szybkości 
reakcji, z niezbędnym minimum określonym w aktach wyższego rzędu. 
Lokalny rynek usług społecznych powinien pozostać pod nadzorem lokalnej 
administracji samorządowej.

Niezależnie jednak od tego, czy w przyszłości społeczne ubezpieczenie 
pielęgnacyjne przejmie finansowanie części lub całości świadczeń dla ludzi 
starych, podmioty lokalnej polityki społecznej będą głównymi realizatorami 
pomocy dla starszych, niepełnosprawnych osób. W prawidłowym wywią
zywaniu się z nałożonych na gminy i powiaty oraz dobrowolnie przyjętych 
zadań pomocne może okazać się opracowanie swego rodzaju wzorcowego 
katalogu usług realizowanych przez podmioty lokalnej polityki społecznej 
wobec ludzi starych.
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Zadania lokalnej polityki wobec ludzi starych można podzielić na d’ 
podstawowe grupy: wszechstronna pomoc dla starszych osób o ograniczo 
sprawności oraz współudział w organizacji działań zmierzających do zap< 
nienia warunków rozwoju osób starszych. Tak postrzegane grupy zadań 
kolidują ze sobą, a nawet przeciwnie, uzupełniają się, stwarzając szansę 
zaspokojenie podstawowych potrzeb związanych z zachowaniem samodz 
ności w gospodarstwie domowym i jednocześnie korzystanie z usług umo: 
wiających rozwój osobowy i przygotowanie do starości42.

W katalogu zadań, przed jakimi stoją przede wszystkim te podmi- 
polityki społecznej w skali lokalnej, które nie mają funkcji stanowiący 
lecz wykonawcze43, można by wyróżnić cztery podstawowe obszary, h  
kryterium ich wyróżnienia przyjmuję cele lokalnej polityki społecznej wol 
ludzi starych. Wymienione w rozdziale 4.2 cele to:
• działania na rzecz umożliwienia samodzielnego w miarę możliwości ży 

starszych osób, między innymi poprzez indywidualizację i dostosował 
udzielanych świadczeń do rzeczywistych potrzeb44; podniesienie stand 
du życia ludzi starych dzięki doskonaleniu systemu świadczeń materi 
nych i usługowych;

• zapewnienie starszym osobom ważnej, stabilnej pozycji w struktui 
lokalnej społeczności poprzez działania na rzecz społecznej integra 
między- i wewnątrzgeneracyjnej, partycypacji ludzi starych w życiu sp 
łecznym oraz zapewnienie im podmiotowości i samodzielności stosowi 
do ich poziomu sprawności życiowej;

• przygotowanie jednostki i lokalnej społeczności do starości; podejm 
wanie badań naukowych dotyczących problematyki potrzeb ludzi staryc

5.2.2. P rojekt katalogu zadań lokalnej polityki w obec ludzi staryc

4" Pierwszy program przygotowujący do starości został opracowany i wcielony w ży 
w Stanach Zjednoczonych w 1965 r. Był finansowany przez Departament Zdrov 
i zakładał propagowanie zdrowego stylu życia, wyrobienia nastawienia akceptujące 
emeryturę i starość oraz popularyzował wiedzę o zmianach zachodzących z wiekit 
w organizmie. Obecnie w programach przygotowujących do starości większy naci 
kładzie się na wyćwiczenie praktycznych umiejętności samodzielnej organizacji życ 
L. Marcus, Ageing and Education, w: The Social Challenge of Ageing, D. Hobm 
(red.), Croom Heim, London 1978, s. 126 i n.

43 Mam na myśli przede wszystkim organizacje pozarządowe, grupy samopomocy, pc 
mioty prowadzące działalność gospodarczą oraz niektóre wyspecjalizowane instytu( 
publiczne, np. ośrodki pomocy społecznej i przychodnie lekarskie.
Z. Woźniak podkreśla, że zakwalifikowanie potrzeb do grupy podstawowych j< 
nieodmiennie związane z tłem historycznym, kulturowym, ustrojowym i sytuac 
ekonomiczną zbiorowości. Na temat uwarunkowań efektywności programów polity 
społecznej zob. Z. Woźniak, Profil socjomedyczny społeczności..., poz. cyt., s. 152.
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Wyróżnione na podstawie powyższych celów zadania polityki spo
łecznej wobec ludzi starych w skali lokalnej dotyczą przede wszystkim zaga
dnień ochrony zdrowia, ponieważ stan zdrowia i związany z nim poziom 
sprawności i aktywności dnia codziennego warunkują i oczekiwania pod 
adresem samej polityki, i możliwości współudziału starszych osób w kształ
towaniu i realizacji szczegółowych zadań w pozostałych obszarach. Trakto
wanie obszaru zadań związanych z zachowaniem bądź poprawą stanu zdro
wia jako pierwotnego w stosunku do pozostałych ma jeszcze dwie inne 
przyczyny. Z jednej strony jest to ten obszar, który należy do najważniej
szych, wręcz życiowych z punktu widzenia ludzi starych, i na nim najbar
dziej koncentrują swoją uwagę. Zaspokojenie potrzeb zdrowotnych wpływa 
zatem na ogólne samopoczucie starszego człowieka w stopniu większym niż 
realizacja innych potrzeb. Z drugiej strony właśnie ze względu na znaczenie, 
jakie osoby starsze przywiązują do stanu do zdrowia, polityka społeczna 
w skali lokalnej zadania w tym zakresie powinna traktować jako swego ro
dzaju minimum45, od nich rozpoczynając swą aktywność. Ich realizacja sta
nowi punkt wyjścia do dalszych działań. W grupie zadań związanych 
z ochroną zdrowia wyróżniam profilaktykę, terapię, działania rehabilitacyjne 
oraz świadczenia pielęgnacyjne.

W zależności od sytuacji rodzinnej, składu gospodarstwa domowego 
i sprawności ludzi starych różne znaczenie będą przywiązywali oni do 
realizacji przez lokalne podmioty zadań dotyczących pomocy w prowadze
niu gospodarstwa domowego. Biorąc jednak pod uwagę fakt, że wzrasta 
odsetek jednoosobowych gospodarstw prowadzonych przez starszych ludzi 
oraz gospodarstw domowych złożonych wyłącznie ze starszych wiekiem 
współmałżonków, można oczekiwać, że zapotrzebowanie na usługi w tym 
zakresie będzie w przyszłości wzrastać. Z tego powodu traktuję te zadania 
jako samodzielną grupę.

Kolejną grupę zadań można wydzielić na podstawie kryterium celu, 
jakim jest integracja społeczna. Podstawowym zadaniem, które należałoby 
wyróżnić, jest pomoc w utrzymaniu kontaktów starych ludzi z innymi 
osobami starszymi oraz z innymi grupami mieszkańców. Realizacja tego 
zadania mieć będzie duży wpływ na samopoczucie starszych mieszkańców 
i poczucie ich równoprawności jako członków lokalnej społeczności. Zada
nia ujęte w tej grupie obejmują również stworzenie przez administrację 
samorządową warunków do reprezentowania przez starszych ludzi swych 
własnych interesów wobec organów samorządu.

Czwarta grupa zadań dotyczy stworzenia takiego systemu informacji 
i poradnictwa dla starszych osób, by mogły one dysponować wszelkimi in
formacjami na temat możliwości samodzielnego załatwienia rozmaitych

45 Zob. wyżej uwagi na temat typów lokalnej polityki społecznej wobec ludzi starych.
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spraw, dotarcia do organów administracji publicznej i organizacji pozarzą
dowych, uzyskania wiedzy na temat dróg rozwiązania ważnych dla osoby 
starszej problemów. Temu celowi służy również rozbudowa poradnictwa dla 
starszych mieszkańców.

Tabela 13. Katalog usług służb społecznych dla starszych ludzi (propozycja)

Obszar działania Usługi świadczone 
w mieszkaniu seniora

Usługi świadczone w placówkach 
i instytucjach

Zapewnienie usług 
w zakresie ochrony 
zdrowia: profilaktyki, 
terapii, rehabilitacji 
oraz pielęgnacji osób 
niepełnosprawnych

• propagowanie wiedzy nt. 
starości i związanych z nią 
problemów zdrowotnych

• promocja zdrowia, 
propagowanie zdrowego 
trybu życia

• pomoc w zachowaniu 
higieny osobistej

• terapia zajęciowa oraz 
ruchowa, gimnastyka 
chorych, masaże

• opieka nad chorymi 
w domu

• pielęgnacja osób 
niesamodzielnych

• opieka długoterminowa 
i terminalno-hospicyjna

• krótkookresowa opieka nad 
osobami niepełnospra
wnymi podczas 
nieobecności rodziny

• propagowanie wiedzy nt. starości 
i związanych z nią problemów 
zdrowotnych

• promocja zdrowia, propagowanie 
zdrowego trybu życia

• pomoc w zachowaniu higieny 
osobistej

• terapia zajęciowa oraz ruchowa, 
gimnastyka chorych, masaże

• ćwiczenia gimnastyczne
• zajęcia terapeutyczne
• przyjęcie do domu pomocy społecznej 

dostosowanego do stanu zdrowia
i poziomu sprawności starszej osoby

• krótkookresowy pobyt dla osób 
pielęgnowanych

• organizacja kursów, szkoleń dla osób 
pielęgnujących

• wypożyczanie sprzętu specjali
stycznego do pielęgnacji chorych

• opieka dzienna nad osobami ze 
schorzeniami psychicznymi

• usługi zdrowotne w dziennych 
domach pobytu

Pomoc w prowa
dzeniu gospodarstwa 
domowego i stwo
rzenie warunków 
do zachowania 
samodzielności 
w gospodarstwie 
domowym

• prowadzenie lub pomoc w 
prowadzeniu gospodarstwa 
domowego

• dostarczanie gorących 
posiłków

• pomoc w dokonywaniu 
zakupów

• wykonywanie cięższych prac 
domowych

• pranie bielizny
• reperacja uszkodzonych 

sprzętów i urządzeń

• stołówki, jadłodajnie
• organizacja wypoczynku
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Tabela 13, cd.

Obszar działania Usługi świadczone 
w mieszkaniu seniora

Usługi świadczone w placówkach 
i instytucjach

Pomoc w 
utrzymywaniu 
kontaktów 
społecznych

• pomoc w utrzymywaniu 
kontaktów z otoczeniem i 
w prowadzeniu 
korespondencji

• objazdowa biblioteka
• dyżur telefoniczny 

(„telefon zaufania”)
• organizacja odwiedzin
• głośna lektura książek 

i prasy
• transport do instytucji, 

kościoła, klubu itp.

• oferta spędzenia wolnego czasu 
(kultura, turystyka, hobby)

• prowadzenie domów dziennego 
pobytu, klubów seniora itp.

• oferta oświatowa (uniwersytety
III wieku, przygotowanie do starości)

• współpraca z podobnymi placówkami 
w innych gminach lub powiatach

• utrzymywanie central telefonicznych 
prowadzących dyżury psychologów
i pracowników socjalnych

Prowadzenie 
poradnictwa, 
udzielanie 
wszechstronnej 
informacji dla osób 
starszych, 
pośredniczenie w 
zawieraniu umów z 
usługodawcami

• poradnictwo w zakresie 
ochrony zdrowia, 
pielęgnacji, prowadzenia 
gospodarstwa domowego, 
prawidłowego odżywiania, 
korzystania z placówek 
półstacjonamych
i zakładowej pomocy dla 
osób starych

• poradnictwo 
psychologiczne

• weryfikacja wniosków o 
świadczenia pomocy 
ambulatoryjnej i 
zakładowej

• poradnictwo w zakresie ochrony 
zdrowia, pielęgnacji, prowadzenia 
gospodarstwa domowego, 
prawidłowego odżywiania, korzystania 
z placówek półstacjonamych i zakła
dowej pomocy dla osób starych

• opracowanie lokalnych wydawnictw 
z informacjami, adresami i numerami 
telefonów placówek potrzebnych 
seniorom

• prowadzenie ośrodka interwencji 
kryzysowej

• poradnictwo prawne i psychologiczne
• pośrednictwo w zakresie usług 

pielęgnacyjnych
• pośrednictwo w zakresie miejsc 

w domu pomocy społecznej
• pośrednictwo w sprawach 

mieszkaniowych
• pośrednictwo w pracy zawodowej

i działalności w organizacjach 770/7- 
-profit dla seniorów

• współpraca z grupami pomocy 
sąsiedzkiej

• informacje o ofercie usługowej 
i kulturalnej

Źródło: Opracowanie własne, przy wykorzystaniu następujących źródeł: E. Bröschen, Die Lebens
lage älterer Menschen im ländlichen Raum: eine empirische Untersuchung als Grundlage 
zur Planung von sozialen Diensten, BMJFG, Verlag Kohlhammer, Stuttgart 1983, 
s. 51-52, H. Simons, Moderne Formen der offenen Altenhilfe, w: Das Alter, H. Reimann, 
H. Reimann (red.), Goldmann Verlag, München 1974, s. 192 (zwłaszcza w zakresie 
rozdzielenia zadań na realizowane w domu osoby starszej i w odpowiednich placówkach).
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Na podstawie literatury dotyczącej potrzeb starszych ludzi, informacj 
o usługach świadczonych przez liczne ośrodki pomocy ludziom starszym zł 

granicą oraz własnych obserwacji można zaproponować poniższy katalog 
usług, jakie powinny być świadczone przez służby społeczne na terenie 
gminy. Zaproponowany katalog obejmuje wyłącznie te zadania, które uznaję 
za najważniejsze, i nie ma charakteru zamkniętej listy. Ponadto poszczególne 
zadania mogą mieć różne znaczenie w różnych gminach ze względu na 
specyfikę panujących tam stosunków społecznych.

Warto podkreślić, że realizacja poszczególnych zadań wymaga od poli
tyki społecznej wobec starych ludzi współdziałania z innymi podsystemami 
polityki społecznej i polityki lokalnej. Ułatwienie procesów integracyjnych 
wymaga na przykład umożliwienia wygodnego dojazdu dla osób niepełno
sprawnych, zapewnienia możliwości korzystania z ulgowych opłat w środ
kach komunikacji publicznej, ułatwień w zakupie biletów na imprezy kultu
ralne i rekreacyjne (zarówno pod względem możliwości fizycznego dotarcia 
do biletów, jak i ulg przy ich zakupie) itp. Realizacja tak obszernego zakresu 
zadań i szczegółowych działań wymaga sprawnej .koordynacji ze strony 
samorządowych podmiotów oraz -  co równie ważne -  kontroli społecznej, 
informowania opinii publicznej o podejmowanych działaniach i składania 
sprawozdań z ich wykonania.

Na marginesie należy jeszcze zwrócić uwagę, że zapewnienie tak szero
kiego spektrum usług świadczonych w domu osoby starszej lub w miejscu jej 
zamieszkania wymaga znacznego zwiększenia liczby osób zatrudnionych 
w usługach społecznych46. Według prognozy Federalnego Biura Pracy USA 
usługi zdrowotne i pielęgnacyjne wykonywane w domu pacjenta staną się 
w niedalekiej przyszłości jednym z dwóch najbardziej dynamicznie rozwija
jących się segmentów rynku pracy47. Również w RFN oczekuje się, że wpro
wadzenie ubezpieczenia pielęgnacyjnego i rozwój świadczeń pielęgnacyj
nych spowodują wzrost zatrudnienia. Federalny Urząd Pracy spodziewa 
się, że w wyniku realizacji ustawy pielęgnacyjnej stworzonych zostanie 
150 000 dodatkowych miejsc pracy dla osób udzielających świadczeń pielę
gnacyjnych i zatrudnionych w obsłudze ubezpieczenia. Już w ciągu pier
wszego roku obowiązywania ustawy zatrudnienie w grupie zawodów

4(1 Poza wpływem rozwoju systemu usług na sytuację na krajowym i lokalnych rynkach 
pracy warto podkreślić potrzebę prowadzenia takiej polityki zatrudnienia, która zapewni 
wysoki poziom przygotowania zawodowego kadr również na szczeblu lokalnym. Por. 
K. Piątek, Instrumenty lokalnej polityki społecznej w warunkach decentralizacji, 
w: Regionalne aspekty reform społecznych, G. Firlit-Fesnak (red.), ASPRA-JR, IPS 
UW, Warszawa 2001, s. 41 i n.

47 P. Szukalski, Proces starzenia się społeczeństw Europy: spojrzenie perspektywiczne, 
„Gerontología Polska” 1998, nr 2.
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związanych ze świadczeniami pielęgnacyjnymi zwiększyło się w całej RFN 
o 67 000 osób. Główną grupę stanowiły w tej liczbie osoby pracujące na 
stanowisku opiekuna osób starych (30 000) oraz pielęgniarze w służbach 
społecznych (21 000)48. Ułatwiło to wchłonięcie nadwyżek w zatrudnieniu 
w służbie zdrowia, a co za tym idzie ograniczyło problemy socjalne zwią
zane z realizacją reformy ubezpieczenia zdrowotnego. Wydaje się, że można 
by tu doszukać się pewnych analogii do sytuacji w Polsce.

Realizacja wymienionych zadań wymaga stworzenia odpowiedniej in
frastruktury usług społecznych i bytowych na terenie gmin i powiatu. Poza 
instytucjami komunalnymi, a także coraz szerzej dopuszczanymi podmiotami 
nastawionymi w swej działalności na osiągnięcie zysku, ważna, niekiedy 
wręcz kluczowa rola przypada organizacjom pozarządowym. Szczególnego 
wsparcia ze strony gminy wymagają organizacje samopomocowe. Może ono 
polegać na udostępnieniu pomieszczenia, umożliwieniu korzystania z infra
struktury czy zapewnieniu możliwości skorzystania z fachowych konsultacji.

Wykonanie tak szeroko zakrojonych zadań lokalnej polityki społecznej 
wobec ludzi starych wymaga działań nie tylko koordynacyjnych w stosunku 
do innych podmiotów tej polityki, ale również planistycznych. Jakkolwiek 
planowanie społeczne jest terminem spotykanym w teorii od wielu lat, 
można zauważyć, że wiedza o planowaniu w praktyce wykorzystywana jest 
stosunkowo rzadko. Trudności powoduje m.in. fakt, że podmioty planujące 
działania koncentrują się zazwyczaj nie na całokształcie problemów gminy, 
lecz są zorientowane na osiągnięcie poprawy sytuacji życiowej najbardziej 
narażonych grup społecznych lub w obszarze jednej polityki branżowej. Jest 
to zatem planowanie dla konkretnych grup mieszkańców (najczęściej osób 
starszych), a nie planowanie rozwiązywania socjalnych problemów gminy49. 
Analiza lokalnej polityki wobec ludzi starych w Niemczech pokazuje jednak, 
że planowanie społeczne jako instrument tej polityki zyskało sobie uznanie 
polityków komunalnych30. O przydatności planów działania na rzecz ludzi 
starych (Altenplan) świadczy pośrednio fakt, że zostały one opracowane już

Dane Federalnego Urzędu ds. prasy i informacji, „Sozialpolitische Umschau” 1998, 
Nr. 145.

49 Uwaga ta pozostaje aktualna od wielu lat i odnosi się również do innych krajów, 
realizujących cele lokalnej polityki społecznej. Zob. D. v. Lölhöffel, Übergreifende 
Planungsprobleme: Standort der Sozialplanung im kommunalen Handeln, w: Sozial
planung -  ein Instrument kommunaler Sozialpolitik oder sozialer Kommunalpolitik? 
Deutscher Verlag für öffentliche und private Fürsorge, Frankfurt/M. 1986, s. 68.

50 Por. przykłady lokalnych planów działań na rzecz konkretnych grup ludności 
w: P. Błędowski, Pomoc społeczna i opieka społeczna nad osobami starszymi w RFN, 
Biblioteka Pracownika Socjalnego, Interart, Warszawa 1996, zwłaszcza rozdział 6: 
Planowanie społeczne w polityce wobec starości.
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dla wszystkich krajów związkowych, dużych miast, większości powiató\ 
i wielu gmin. Dużą zaletą wielu z tych planów jest powiązanie ich z kieruri 
kiem rozwoju całej jednostki terytorialnej. Plany umożliwiają ocenę ogólne 
koncepcji rozwoju gminy, a zawarte w nich cele nie mogą kolidować z cela 
mi innych polityk szczegółowych. Plan musi uwzględniać potrzebę rozwią 
zania lub przynajmniej łagodzenia podstawowych problemów społecznych 
Na podstawie analizy opracowanych od początku lat siedemdziesiątycl 
planów działania na rzecz osób starszych można wyróżnić ich dwa pod 
stawowe typy 51:
• Pierwszy z nich stanowi swego rodzaju specyfikację działających n; 

terenie gminy instytucji i służb oraz opis udzielanych przez nie świad 
czeń52. Na podstawie prognoz demograficznych, dotyczących zmiai 
w strukturze mieszkańców dokonywana jest projekcja działań, zapewnia 
jących w przyszłości zaspokojenie potrzeb w dziedzinie pomocy dk 
starszych mieszkańców. Plan sprowadza się w tym przypadku głównie dc 
okresowej korekty dotychczasowych działań. Podstawą korekty programi 
są zmiany w sytuacji demograficznej oraz w przepisach, określających 
standard niektórych świadczeń. Ubocznym niejako celem tego rodzaju 
planów jest przedstawienie w możliwie najbardziej korzystnym świetle 
dotychczasowej aktywności gminy i organizacji społecznych w zakresie 
pomocy starszym.

• Punktem wyjścia do sformułowania drugiego rodzaju planów jest analiza 
danych dotyczących sytuacji życiowej starszych osób5’ oraz interpretacja 
wyników badań, poświęconych postawom seniorów, ich potrzebom 
i oczekiwaniom władz lokalnych. Opracowana dokumentacja ma stano
wić podstawę sformułowania zadań dla polityki wobec starości przez

51 C. Altschiller, J. Geisler, Altenhilfe im sozial-räumlichen Zusammenhang. Ein Pla
nungsbericht aus Wiesbaden, w: Grundlagen lokaler Sozialpolitik. Sozioökologische 
Beiträge zur Entwicklung von Alternativen, J.W. Mundt (red.), Beiz Verlag, Weinheim 
und Basel 1983, s. 168.
Taki charakter ma np. opracowany przez Urząd Socjalny i zaakceptowany przez Radę 
Miejską Moguncji (stolica Nadrenii Palatynatu) plan działania wobec starszych mie
szkańców miasta. Altenplan, Stadt Mainz 1986.

"’ Przez sytuację życiową rozumie się przestrzeń, jaką jednostka swobodnie dysponuje dla 
zaspokojenia całokształtu potrzeb materialnych i niematerialnych. Sytuacja życiowa 
jednostek i grup podlegających podobnym uwarunkowaniom strukturalnym składa się 
z wielu cech. Obejmują one możliwości dostępu do dóbr materialnych i niematerialnych 
oraz dysponowanie nimi. M. Dieck, Altenpolitik, w: Gerontologie, W. D. Oswald, 
W. M. Herrmann, S. Kanowski, U. Lehr, H. Thomae (red.), Verlag Kohlhammer Stutt
gart 1984, s. 20. Przykładem analiz demograficznych, mogących stanowić podstawę do 
prac nad planem, jest publikacja Ältere Menschen in Baden-Württemberg, Statistisches 
Landesamt, Stuttgart 1988.
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dokonanie hierarchizacji poszczególnych problemów i określenie priory
tetów działania w tej sferze54. Niezbędna zatem jest analiza sytuacji 
starszych osób, rozpatrywanej w całym kontekście socjalnym, a więc 
m.in. z uwzględnieniem sytuacji dochodowej, zdrowotnej i rodzinnej se
niorów. Takie plany są integralnie związane z planami rozwoju jednostki 
samorządowej.

Przejście do drugiego z wymienionych typów planowania społecznego 
odzwierciedla zmianę w pojmowaniu zadań gminy w obszarze polityki spo
łecznej: następuje mianowicie przejście od etapu porządkowania istniejącej 
oferty usług oraz świadczeń i prób dostosowania jej do obserwowanego 
zapotrzebowania do etapu, którego cechą charakterystyczną jest inicjowanie 
i kształtowanie przez organy samorządu terytorialnego działań w kierunku 
zaspokajania potrzeb w ramach polityki wobec starszych osób. Planowanie 
działalności środowiskowej i zakładowej przebiegać powinno zgodnie z za
sadą „pomoc środowiskowa ma pierwszeństwo przed zakładową”55, toteż 
szczególną uwagę należałoby zwracać na potrzebę rozwoju systemu pomocy 
środowiskowej56.

Podsumowanie

Lokalna polityka społeczna stanowi dla systemu polityki społecznej 
swego rodzaju szansę na racjonalizację wydatków i lepsze zaspokojenie po
trzeb ludności. Powinna być traktowana jako uzupełnienie i naturalna kon

54 Przykładem zmian w sposobie formułowania planów jest wydany przez Zarząd Miasta 
w siedem lat po opracowaniu pierwszego planu dokument, w nowy sposób regulujący 
strukturę i zakres działania stacji socjalnych w Moguncji: W. Abts, R. Krick, II. 
Neuorganisation der Mobilen Dienste in Mainz. Umfassendste Umgestaltung der ambu
lanten Hilfen seit Einführung der Sozialstationen vor 20 Jahren, „Neue Praxis” 1993, 
Nr. 3, s. 379 i n.

55 P. Gitschmann, Innovative Altenhilfeplanung und kommunalpolitische Praxis. Rahmen
bedingungen kommunaler Sozial- und Altenhilfeplanung, Kasseler Gerontologische 
Schriften 9, GH - Universität Kassel, Kassel 1990, s. 49 i n.

56 Konsekwencją traktowania planów działania na rzecz ludzi starych jako oficjalnych 
dokumentów administracji publicznej powinno być zdawanie relacji ze zrealizowanych 
działań. Również to można zilustrować na przykładzie niemieckim. W 2001 r. już po 
raz trzeci rząd federalny przedstawił pod dyskusję w Bundestagu raport o sytuacji 
starszych ludzi w RFN. W opracowaniu takiego raportu uczestniczą zespoły eksperckie, 
rzeczoznawcy i przedstawiciele organizacji skupiających starsze osoby. Zob. Dritter 
Bericht zur Lage der älteren Generation in der Bundesrepublik Deutschland: Alter und 
Gesellschaft. Raport dostępny na stronie internetowej: www.bundesregierung.de/ 
dokumente

226

http://www.bundesregierung.de/


sekwencja działań zapoczątkowanych na szczeblu krajowym. O ile podm 
centralne mają zadanie sformułowania generalnych celów i zakreślenia 
prawno-finansowych ich realizacji, o tyle zadaniem podmiotów szczeble 
kalnego jest konkretyzacja celów, dostosowanie ich do lokalnej specj 
i taka modyfikacja, jaka pozwoli na skuteczne rozwiązanie tych problem 
które są charakterystyczne dla ludności zamieszkałej na danym terenie.

Do problemów powszechnie występujących, choć posiadających lo 
nie zróżnicowaną specyfikę i dynamikę, należy optymalne zaspokojenie 
trzeb ludzi starych. Wobec postępującego procesu demograficznego starzt 
się ludności efektywne rozwiązanie tego problemu w skali powiatu i gir 
wymaga skonstruowania nowego podsystemu polityki społecznej, jakim 
lokalna polityka wobec ludzi starych. Polityka ta, wykraczając swoim zal 
sem zadań poza tradycyjne zadania pomocy społecznej, stwarza szanse 
społeczną integrację ludzi starych. Warunkiem realizacji tego zadania 
jednak uzyskanie społecznej akceptacji dla jej celów i niezbędnych środkć

Akceptacja ta jest tym bardziej potrzebna, że rodzina, dawniej spra> 
jąca opiekę nad starszymi ludźmi, w mniejszym niż dawniej stopniu 
w stanie realizować swoje funkcje. Wiąże się to nie tylko ze wzrastaj 
aktywnością zawodową kobiet i zmianą struktury samej rodziny, ale i 
wzrastającymi potrzebami opieki nad coraz większą liczbą starszych ludzi,

W zależności od wybranego modelu polityki społecznej wobec ludzi s 
rych, w skali lokalnej może ona być bliższa idealnemu typowi interwer 
wobec najsłabszych ekonomicznie ludzi starych lub typowi optymalize 
zaspokojenia potrzeb całej lokalnej społeczności ludzi starych. Pierw: 
z wymienionych typów koncentruje się na udzielaniu świadczeń materi 
nych, mając na celu pomoc w zaspokojeniu podstawowych potrzeb, kt< 
warunkują egzystencję jednostki. Drugi dąży do stworzenia możliwo 
samodzielnego, aktywnego życia w zintegrowanej społeczności lokalnej. 1 
ktycznie realizowany model zależy od sytuacji ekonomicznej kraju, stopi 
zintegrowania mieszkańców jednostki terytorialnej oraz demokratyczi 
ustalonych priorytetów działania samorządu terytorialnego.

Przeważająca część świadczeń w ramach polityki wobec ludzi stary 
(zarówno tych wymagających pielęgnacji, jak i zachowujących szerc 
zakres samodzielności) ma formę usług. Lokalna polityka społeczna wob 
starych ludzi jest de facto  polityką organizacji usług dla nich. W związ 
z realną perspektywą konieczności rozszerzenia zakresu przedmiotowe 
usług i zwiększenia się liczby osób korzystających z nich, pilne staje i 
opracowanie mechanizmu finansowania tej polityki. Wydaje się, że szansą 
rozwiązanie tego problemu jest wprowadzenie systemu społecznego ubezpi 
czenia pielęgnacyjnego finansującego świadczenia, podczas gdy ich udzi 
lanie byłoby domeną podmiotów lokalnej polityki społecznej. Rozwiązar
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takie stwarza realne możliwości społecznej integracji ludzi starych, zacho
wania ich podmiotowości nawet w przypadku daleko idącego uzależnienia 
od pomocy osób trzecich, zapewnienia im prawa do współdecydowania 
o formie i zakresie udzielanych świadczeń oraz wsparcia dla rodzin opieku
jących się seniorami.

Niezależnie od decyzji o sposobie finansowania tej polityki, jej reali
zacja jest już obiektywną koniecznością. Nastawiona na zaspokojenie po
trzeb ludzi starych polityka społeczna powinna rozpoznać możliwie wiele 
wymiarów warunków życia jednostek i całych grup w starości, a także we 
wcześniejszych okresach życia. Ważnym instrumentem jej działania powi
nien być plan definiujący nie tylko obowiązki podmiotów polityki wobec 
ludzi starszych, ale i oczekiwania pod adresem ich samych i ich rodzin co do 
kształtowania warunków życia i odpowiedzialności za swoje losy.



ZAK O ŃCZENIE

„Rozwiązuj swoje problemy dotyczące starości według własnego d< 
świadczenia, a nie na podstawie osądu tych, którzy o niej piszą”1 -  radz 
Francesco Petrarka w 1366 r. w liście do wówczas pięćdziesięciotrzyletnieg 
Giovanniego Boccaccio. Słowa te przypominają, że starość -  mimo jej core 
bardziej powszechnego charakteru -  jest zjawiskiem w istocie indyw 
dualnym, a potrzeby ludzi starych oraz ich oczekiwania pod adresem otoczf 
nia pozostają zróżnicowane. Jednak ze względu na skalę procesu demogn 
ficznego starzenia się we współczesnych społeczeństwach możliwe je: 
wskazanie pewnych prawidłowości co do zakresu wielu potrzeb i znaczeni! 
jakie ich zaspokojenie ma dla prawidłowego funkcjonowania starszej osob 
w społeczeństwie. Pozwala to na sformułowanie uwag co do zadań i strukti 
ry organizacyjnej polityki społecznej wobec ludzi starych.

W Polsce polityka ta stoi wobec niebywale trudnych wyzwań. Wiążą si 
one przede wszystkim z procesami demograficznymi, określanymi jak 
drugie przejście demograficzne. Najważniejsze z punktu widzenia politył 
wobec ludzi starych cechy tego procesu to spadek liczby urodzeń, wydłu 
żenie czasu trwania życia oraz zmiany struktury rodziny2. Konsekwencj 
tych zmian jest stopniowe przenoszenie przynajmniej części obciążeń zwia 
zanych z otaczaniem opieką coraz mniej sprawnych osób starszych i zada 
związanych z pomocą w zachowaniu samodzielności w gospodarstwi 
domowym na podmioty polityki społecznej, a wśród nich na organizacj 
pozarządowe.

Innym wyzwaniem jest ryzyko względnego pogorszenia się sytuacj 
materialnej gospodarstw domowych starszych ludzi w porównaniu z gospo 
darstwami osób utrzymujących się z pracy zarobkowej. Trudno oczekiwać 
że w ciągu najbliższych kilkunastu lat sytuacja materialna ludzi starycl 
ulegnie radykalnej poprawie. Wskazuje na to brak perspektyw na znacząc; 
wzrost poziomu zamożności społeczeństwa oraz nikłe szanse na odczuwalni 
podniesienie realnej wysokości świadczeń emerytalnych. Można zatem ocze

1 Cyt. za: L. Rosenmayr, Altem im Lebenslauf. Soziale Position, Konflikt und Liebe ii 
den späteren Jahren, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen -  Zürich 1996, s. 7.

2 Zob. J. Z. Holzer, Zmiany demograficzne w Polsce w świetle prognoz demograficznych 
w: Przemiany demograficzne w Polsce w latach 90. w świetle koncepcji drugiegi 
przejścia demograficznego, I .E . Kotowska (red.), SGH, Warszawa 1999, s. 225 i n. 
Teoria przejścia demograficznego, M. Okólski (red.), PWE, Warszawa 1990.
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kiwać, że coraz większa zbiorowość ludzi starych, a zwłaszcza szybko 
powiększająca się grupa najstarszych osób, będzie zmuszona zaspokajać 
swoje potrzeby przy wsparciu różnych instytucji polityki społecznej, wśród 
nich pomocy społecznej, również w coraz większej mierze finansowanej 
z lokalnego budżetu.

Formuła instytucji pomocy społecznej nakierowanej generalnie na 
świadczenia dla osób o niskich dochodach będzie musiała ulec zmianie i roz
szerzeniu o działalność nastawioną na ułatwienie starym ludziom integracji 
społecznej i uzyskanie społecznej akceptacji, niezależnie od statusu material
nego starszego człowieka. Zbiorowość ludzi starych staje się coraz bardziej 
heterogeniczna. Wśród najważniejszych czynników ją  różnicujących należy 
wymienić, poza sytuacją dochodową, zwiększenie udziału osób w najwyż
szych grupach wiekowych, zróżnicowany stan zdrowia i poziom sprawności 
wpływający na możliwość wykonywania codziennych czynności, sytuację 
rodzinną oraz miejsce zamieszkania. Każdy z tych czynników powoduje, że 
będziemy mieli do czynienia z ulegającym znacznej dywersyfikacji zapotrze
bowaniem na świadczenia polityki społecznej, których udzielanie wymagać 
będzie coraz częściej udziału wyspecjalizowanych instytucji, zwiększenia 
środków materialnych i dysponowania przez pracowników służb społe
cznych specjalistycznymi kwalifikacjami.

Wymienione przyczyny w pełni uzasadniają potrzebę wykształcenia 
w systemie polityki społecznej w Polsce jej nowego podsystemu, jakim jest 
polityka społeczna wobec ludzi starych. Jakkolwiek o polityce takiej mówi 
się już od dłuższego czasu, to dotychczas nie dysponuje ona wystarczającymi 
atrybutami, by uznać ją  za samodzielną część polityki społecznej. Za atry
buty takie uznaję: jasno sprecyzowany katalog celów; podmioty takiej polity
ki, wyodrębnione według kompetencji i obszaru działania; uszczegółowione 
najważniejsze zadania, których realizacja ma sprzyjać osiągnięciu celów 
uznanych za strategiczne; aktualizowaną systematycznie wiedzę o warun
kach życia i potrzebach zbiorowości, będącej nie tylko adresatem, ale i pod
miotem tej polityki.

Polityka społeczna wobec ludzi starych jest polityką, której realizacja 
przebiega na co najmniej dwóch poziomach: krajowym i lokalnym3. Na tym

3 Nie podejmowałem w tym wywodzie próby odpowiedzi na pytanie o celowość i mo
żliwości regionalizacji polityki wobec ludzi starych, wychodząc z założenia, że 
wprawdzie regionalne zróżnicowanie warunków bytu i sytuacji społecznej ludzi starych 
może oddziaływać na formułowane cele, ale jej istotąjest organizacja świadczeń i usług, 
udzielanych przede wszystkim w miejscu zamieszkania. Standard tych świadczeń 
powinien być wyrównany, a różnice międzyregionalne mogą być czynnikiem determi
nującym co najwyżej potrzeby inwestycyjne w zakresie infrastruktury, a nie różnice 
w zakresie dostępu do świadczeń.
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drugim niezbędna jest konkretyzacja celów, tak by pozostając spójne z ce 
mi wyznaczonymi na poziomie krajowym, uwzględniały również lokal 
specyfikę: sytuację społeczno-demograficzną zbiorowości ludzi staryc 
powszechnie akceptowane normy i zwyczaje, typowe dla danej społeczno; 
formy stosunków rodzinnych i lokalną więź społeczną

Zaspokajanie potrzeb -  ewentualnie poza świadczeniami w form 
pieniężnej -  następuje przede wszystkim na szczeblu lokalnym, w nastę 
stwie działań koordynowanych przez miejscowe podmioty polityki sp 
łecznej i przy wykorzystaniu lokalnej sieci placówek infrastruktury sp. 
łecznej. Zaproponowane cele polityki społecznej wobec ludzi starych i 
szczeblach krajowym i lokalnym umożliwiają zmianę tradycyjnego pojnu 
wania świadczeń dla osób starszych jako świadczeń dla coraz mniej spr: 
wnych i niesamodzielnych osób. Polityka społeczna wobec ludzi staryc 
nie może być wyłącznie polityką organizowania pomocy ludziom sti 
rym4, ale powinna być polityką pomocy w organizowaniu ich życia. Tak 
polityka na najwyższej pozycji w hierarchii swoich celów powinna umieści 
zachowanie przez osobę starszą tak dużego obszaru samodzielności, jał 
w konkretnych warunkach związanych z jej stanem zdrowia i poziomer 
sprawności jest możliwy. Odpowiedź na pytanie o konieczne w związki 
z realizacją takiego celu inicjatywy powinna zostać sformułowana n  
szczeblu lokalnym.

Wskazane w pracy przesłanki polityki społecznej wobec ludzi starycl 
mają na celu zwrócenie uwagi na silne powiązanie odczuwanych przez nicł 
potrzeb z warunkami życia we wcześniejszych okresach. Oznacza to, ż< 
polityka wobec ludzi starych powinna objąć swoim zainteresowaniem rów
nież osoby, które dopiero znajdują się na przedpolu starości. Rola polityki 
społecznej nie ogranicza się w tym przypadku jednak do znanego już 
powszechnie hasła, jakim jest „przygotowanie do starości”. Co najmniej 
równie ważnym zadaniem jest uświadomienie podmiotom, realizującym cele 
w ramach innych polityk szczegółowych ich związków z polityką wobec 
ludzi starych. Polityki branżowe, skoncentrowane na swoich zadaniach, 
zróżnicowanych zależnie od kategorii wieku będącej adresatem świadczeń 
grupy ludności, nie zawsze w dostatecznym stopniu uwzględniają potrzebę 
zachowania ciągłości we wszechstronnym zaspokajaniu potrzeb człowieka. 
W obszarze polityki wobec ludzi starych ogniskują się problemy i trudne 
sytuacje życiowe, których źródłem nie musi być wyłącznie zaawansowany 
wiek i zjawiska z nim związane, ale również potrzeby w niedostatecznym 
stopniu zaspokojone w minionych okresach życia. Potraktowanie tej polityki

4 Pomoc społeczna pojmowana jest tutaj jako jeden z instrumentów polityki wobec ludzi 
starych.



jako podmiotowej, w przeciwieństwie do branżowych, pozwala na wyko
rzystanie szansy na lepszą koordynację działań w ramach całej polityki 
społecznej. Większa troska o warunki życia osób we wcześniejszych fazach 
może przynieść rezultat w postaci lepszej kondycji zdrowotnej, materialnej 
czy społecznej osób wchodzących w fazę starości i w konsekwencji przy
czynić się do poprawy warunków życia ludzi starych.

Z wymienionych w pracy przesłanek wynika również potrzeba rozsze
rzenia zakresu realizowanych i planowanych świadczeń o takie, które obję
łyby swoim zasięgiem i te obszary życia, których zagospodarowanie pozo
stawało tradycyjnie w kompetencjach rodziny. Zmiany w jej wielkości i stru
kturze oraz gwałtowny wzrost liczby ludzi starych powodują, że rodzina 
w coraz większym stopniu potrzebuje wsparcia ze strony służb społecznych. 
Zadania polityki społecznej wobec starych ludzi nie ograniczają się zatem do 
świadczeń na rzecz ich samych, lecz również obejmują i takie, których 
odbiorcami są ich rodziny. Zgodnie z zasadą pomocniczości instytucje 
publiczne powinny wspierać najbliższe otoczenie w wypełnianiu jego funkcji 
wobec starszej osoby. Wpływa to bezpośrednio na poprawę sytuacji starego 
człowieka i jego pozycji w rodzinie.

Trzeci adresat, z myślą o którym powinny zostać podjęte działania 
polityki społecznej, to organizacje pozarządowe, grupy samopomocy i inne 
grupy nieformalne. Wydaje się, że obszar żadnej innej polityki szczegółowej 
nie stwarza tyle miejsca dla aktywności trzeciego sektora i działalności grup 
nieformalnych. Wynika to nie tylko z bogatego katalogu potrzeb, których 
zaspokojenie nie wymaga działania wyspecjalizowanych instytucji w ramach 
administracji publicznej, ale również ze stosunkowo wysokiego na ogół po
ziomu aktywności społecznej osób starszych. Cechą charakterystyczną poli
tyki społecznej wobec ludzi starych jest między innymi to, że stwarza ona 
możliwość szerokiego jak bodaj w ramach żadnej innej polityki szczegó
łowej włączenia organizacji pozarządowych, grup samopomocy i lokalnej 
społeczności w proces formułowania i realizowania jej celów. Jak starałem 
się wykazać w niniejszej pracy, większość świadczeń polityki społecznej 
wobec ludzi starych powinna mieć formę usług. Ich udzielanie może być 
z powodzeniem realizowane samodzielnie przez organizacje pozarządowe 
lub w pewnych przypadkach, wymagających bardziej specjalistycznych 
umiejętności, może następować z ich współudziałem.

Poszukując różnych sposobności do racjonalizacji wydatków polityki 
społecznej, należałoby wykorzystać w możliwie największym stopniu akty
wność społeczną ludzi starych, włączonych w rozmaite formy działań w ra
mach grup samopomocowych. Inny efekt wspierania przez podmioty polityki 
wobec ludzi starych organizacji pozarządowych, a w szczególności grup 
samopomocy, to zapewnienie zbiorowości ludzi starych podmiotowości
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w stosunkach z organami władzy samorządowej. Organizacje działają 
w trzecim sektorze mogą występować w roli reprezentantów ludzi staryc 
dbających o ich interesy i zaspokojenie ich potrzeb. Potrzeby, które w śr 
dowisku starych osób mogą być uznane za ważne, to nie tylko potrzel 
materialne czy związane z działaniami sprzyjającymi integracji społeczni 
ale również związane z akceptacją ze strony innych grup mieszkańcó 
i poczuciem przynależności oraz równoprawnego udziału w życiu lokaln 
społeczności. Starsi ludzie oczekują nie tylko deklaracji oraz świadczt 
materialnych, ale dostrzeżenia tych drobnych elementów, które decydują 
końcowym efekcie o samopoczuciu społecznym. Przykładowo można 
wymienić takie inicjatywy organów samorządu, jak na przykład zapewnien 
możliwości wygodnego dojazdu środkami komunikacji publicznej do prz1 
chodni lekarskiej i innych ważnych placówek, informowanie o planowanyc 
wydarzeniach kulturalnych czy prelekcjach poświęconych problematy«, 
zdrowotnej. Innym zewnętrznym wyrazem doceniania przez władzę lokalr 
problematyki związanej z warunkami życia ludzi starych może być nj 
wydawanie przy współudziale organizacji pozarządowych czasopisma (bii 
letynu informacyjnego) redagowanego z myślą o starszych mieszkańcach.

Można zatem uznać, że świadczenia polityki społecznej wobec stareg 
człowieka mają czterech adresatów: bezpośrednio jego samego, jego najblu 
sze otoczenie (w pierwszej kolejności -  rodzinę), organizacje pozarządow 
(przede wszystkim grupy samopomocy realizujące działania w środowisk 
zamieszkania człowieka starego) oraz grupy ludności zbliżające się d 
granicy wieku emerytalnego. Ideowo przedstawia to schemat 7.

Warte podkreślenia są wzajemne oddziaływania poszczególnych ele 
mentów, uwidocznionych na schemacie. Stwarza to warunki dla rzeczywi 
stego „uspołecznienia” polityki społecznej wobec ludzi starych. Najbardzie 
sprzyjającym dla tego procesu terenem jest szczebel lokalnych struktu 
samorządowych. To tutaj powinno się dokonywać prawdziwego wybon 
celów i doboru metod i środków ich realizacji.

Wybór celów powinien być dokonany przy uwzględnieniu faktu zróżni 
cowania sytuacji ludzi starych i istnienia w ich zbiorowości grup słabszych 
określanych często jako grupy zwiększonego ryzyka3. Należą do nich osob} 
co najmniej osiemdziesięcioletnie, osoby samotne, starsze, zwłaszcza samot 
ne kobiety, mieszkańcy instytucji opiekuńczych, osoby dotknięte przewie 
kłymi chorobami oraz najgorzej sytuowane materialnie. Każda z tych gruj 
wymaga specjalnej uwagi ze strony lokalnej społeczności i instytucji polityk 
społecznej. Działanie na rzecz zaspokojenia potrzeb najsłabszych grup nit

5 Z. Woźniak, Problemy starzenia się i starości wyzwaniem dla polityki społecznej m 
progu III tysiąclecia, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1999, z. 1 
s. 288.
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może jednak oznaczać pozostawiania poza zakresem zainteresowania poli
tyki na szczeblu lokalnym potrzeb bardziej samodzielnych środowisk. 
Potrzebne jest stworzenie dla nich takiej infrastruktury, która umożliwi 
zaspokajanie potrzeb przy zachowaniu autonomicznej pozycji ludzi starych 
i wykorzystaniu ich inicjatywy.

Schemat 7. Obszary oddziaływania polityki społecznej wobec ludzi starych

Źródło: Opracowanie własne.

Mając na uwadze wspomniane grupy zwiększonego ryzyka, należy raz 
jeszcze podkreślić potrzebę rozpatrzenia celowości wprowadzenia obo
wiązkowego społecznego ubezpieczenia pielęgnacyjnego, które przejęłoby 
finansowanie przynajmniej części usług pielęgnacyjnych. Ich koszt może 
okazać się w przyszłości ciężarem trudnym do uniesienia przez osobę pielę
gnowaną i jej rodzinę. Rozszerzenie zakresu osób objętych świadczeniami 
pielęgnacyjnymi wymagałoby, przy zachowaniu scentralizowanego systemu 
ich finansowania z funduszy ubezpieczeniowych, rozbudowy lokalnej bazy 
usług społecznych i świadczeń medycznych, co wzmacniałoby materialne 
podstawy rozwoju lokalnej polityki społecznej.
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Perspektywa przystąpienia Polski do Unii Europejskiej nie zmii 
w istotny sposób zaproponowanych zadań lokalnych podmiotów polit1 
wobec ludzi starych. Polityka ta jest bowiem uznawana za domenę kraji 
członkowskich, a przede wszystkim -  polityki regionalnej i lokalnej. Pr: 
gląd działań podejmowanych w krajach UE pokazuje, że wykształcił 
swego rodzaju standard świadczeń dla ludzi starych. Obejmuje on działai 
pomocowe dla najsłabszych ekonomicznie i niepełnosprawnych osób, ad 
sowane do całej zbiorowości ludzi starych działania integracyjne, starai 
zmierzające do instytucjonalizacji na poziomie lokalnym przedstawiciels 
starszych mieszkańców oraz organizację systemów monitorowania stopi 
zaspokojenia potrzeb starszych osób i kształcenia kadr działających w o 
szarze polityki wobec ludzi starych6. Jakkolwiek niemieckie idee związa 
z opracowywaniem i publikowaniem lokalnych planów działania na rze 
ludzi starych nie zostały powszechnie przyjęte w krajach europejskich, 
prowadzona na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych dysł 
sja nad nimi doprowadziła do zwrócenia większej uwagi na problem pr; 
szłości starszych osób w poszczególnych regionach krajów członkowski 
Unii i na zagadnienie odpowiedzialności samorządu terytorialnego za lc 
tych osób7. Z przeglądu raportów z krajów europejskich wynika, że w 
kszość z nich dąży do tego, by potrzeby ludzi starych były rozwiązywa 
w skali lokalnej, choć przy finansowym współudziale instytucji państw 
wych. Skuteczność lokalnych działań uzależniona jest od dobrego przyg 
towania zawodowego służb społecznych, toteż jednym z ważniejszych zad 
w sferze organizacji polityki społecznej wobec starości jest kształcei 
pracowników socjalnych i innych osób mających kontakty zawodo1 
z ludźmi starymi8. Należyte przygotowanie zawodowe pracowników i zw

6 Obszerną dokumentację polityki społecznej wobec ludzi starych zawierają publikac 
Altenhilfe in Europa. Länderberichte, BfFSFuJ, Kohlhammer Verlag, Stuttgart 19' 
B. Schulte, Altenhilfe in Europa. Rechtliche, institutionelle und infrastrukturę 
Bedingungen, BfFSFuJ, Kohlhammer Verlag, Stuttgart 1996.

7 Zob. Social and Health Care Planning for the Elderly in Europe. Care, Participatii 
Networking, H. Döhner, Lit Verlag, Münster, Hamburg 1993.

8 O zapotrzebowaniu na tego rodzaju szkolenia świadczyć może fakt, iż w RFN w lat£ 
1980-1988 liczba kursów i szkoleń w ramach podnoszenia i rozszerzania kwalifika 
wzrosła czterokrotnie, zbliżając się do około tysiąca rocznie. Były to wyłącznie kui 
o charakterze ponadlokalnym lub oferowane dla pracowników kilku organizacji po: 
rządowych. Stosunkowo najczęściej (w ponad połowie przypadków) kursy były orga 
zowane przez organizacje pozarządowe i wyznaniowe, prowadzące działalność na pi 
pomocy ludziom starym. Na drugim miejscu pod względem liczby zorganizowan) 
kursów były prywatne firmy szkoleniowe, a dopiero na trzecim -  instytucje samorza 
terytorialnego różnego szczebla. Zob. R. Schmidt, Die „schlaue” Altenhilfe, z
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zane z tym uzupełnienie systemu kształcenia różnych grup zawodowych 
o elementy wiedzy gerontologicznej może być swego rodzaju miernikiem 
szczerości intencji centralnych podmiotów polityki społecznej w stosunku do 
starych ludzi. Wspomniane w części wstępnej paradoksy związane ze 
starością należałoby uzupełnić o jeszcze jeden -  polityka społeczna wobec 
ludzi starych wymaga coraz dalej idącej profesjonalizacji i specjalizacji, ale 
jej powodzenie uwarunkowane jest równocześnie udziałem wolontariuszy, 
grup samopomocowych i stworzeniem takiego klimatu wokół ludzi starych, 
który wpływa mobilizująco nie tylko na nich samych, lecz również na ich 
otoczenie.

Lokalna polityka społeczna ma szansę stać się czynnikiem ułatwiającym 
procesy integracyjne w skali lokalnej, demokratyzację stosunków społe
cznych i rozwój społeczeństwa obywatelskiego, zapewniającego zachowanie 
podmiotowości nawet najsłabszym społecznie grupom mieszkańców, 
przeciwdziałającego ich marginalizacji i dbającego o stworzenie korzystnych 
warunków dla rozwoju lokalnego.

Entwicklung des Fort- und Weiterbildungsmarktes in den achtziger Jahren, Deutsches 
Zentrum für Altersfragen, Berlin 1989, s. 3 oraz 31-34.
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PIOTR BŁĘDOWSKI

LOCAL SOCIAL POLICY 
TOWARDS OLD PEOPLE

(Summary)

The aim o f the book is to formulate theoretical basis of local soc 
cy towards old people. The local area is considered to be the most app 
for resolving old people's problems and creating conditions fo 
activization. The main thesis of this work is that resolving old people 
problems requires planned actions particularly at the local level whic 
take into account progressive inner diversity o f old people's categ 
programmes creating conditions to allow maintaining the necessary 
independence according to health condition and necessity of providi 
with social integration within both local community and the whole 
Meeting old people's needs at the local level gives chances o f effecti' 
local communities potential by adjusting overall aims of social polic? 
character.

Empirical research shows a wide inner diversity within the groi 
people. It marks not only health condition, the level of being agile ar 
rite pastimes but also the structure and the rate of incomes and ex] 
and the range o f social contacts -  we witness a change o f old age par

Demographic, economic and health premises highlight a weakei 
of old people in comparison to the rest o f society. Social, cultural ; 
institutional premises draw attention at the tasks of local commur 
institutions o f social policy towards different groups that form o 
community. They point out a diverse position of old people in theii 
ment depending on family situation, the level of education and a 
local community towards old people. They also express opinion o f ' 
society towards old people.

The main proposed premises o f social policy towards old pe 
been completed with suitable tasks. On the basis o f demographic qu 
weakest groups can be pointed out. The tasks permitting social i 
should be targeted on old people's groups as a whole. There is a r< 
that policy's tasks towards old people will be formulated double
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addressed to more and more dependent on other people „old old” will aim at 
fulfilling the basic needs and possibly care benefits, while targeted on 
socially mobile, active „young old” will refer to maintaining independence 
and creating conditions to put their own needs into practice.

Social policy towards elderly people can be defined as a system of 
actions targeted on people in their unproductive age and their families. 
These actions aim at versatile compensation of decreasing with aging 
possibilities of independent responding to the needs and integration with 
local community.

Local social policy is a chance for social policy system o f expenditure 
rationalization and better meeting people's needs. It should be treated as a 
supplement and natural consequence o f actions at the domestic level. If 
central institutions have a task to formulate the main aims and set the 
framework for their implementation, the tasks of local level institutions is 
materialization o f the aims, adjusting them to local character and such 
modification which allows efficient resolving o f these problems.

Depending on chosen model o f social policy towards old people in local 
scale it may be closer to an ideal type of intervention towards economically 
weaker older people or a type optimizing meeting needs o f the whole local 
old people community. The first mentioned type focuses on giving services in 
order to fulfil the basic needs that determine the existence o f the individual. 
The other seeks to create possibilities of independent, active life in an 
integrated local community. Actually, the model which is put into effect 
depends on economic situation of a country, the integration level of the 
population and democratically set priorities of local authorities.

The greater part of benefits within policy towards old people is in the 
form o f services. To widen the scope of services and increase the number of 
people using them it is urgent to work out the mechanism o f financing this 
policy. A chance to resolve this problem is introducing a social system of 
care insurance that would finance services, while supplying them would be 
the domain o f local social policy institutions. This solution creates actual 
opportunities o f social integration of old people, maintaining the necessary 
level of independence, providing them with the right o f decision making and 
giving support for families that look after senior citizens.

Implementation of social policy towards old people is carried out on at 
least two levels: domestic and local. At the local level it is essential to detail 
the aims so that being coherent with the aims at the domestic level would also
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take into account local diversity: socio-demographic situation oi 
people, commonly acceptable norms and customs, typical forms of 
relations and local social ties.

The actions coordinated by local authorities attempt at fulfilling n 
the local level by using local network o f social infrastructure. The pr 
aims o f social policy towards old people at the domestic and Iocs 
enable a changeover in traditional understanding of benefits for old pe 
benefits for less and less agile and dependent persons. Social policy t( 
old people cannot be exclusively policy in aid of old people but sh( 
a policy of assistance in organising their lives. This policy in the 
position in the hierarchy o f the aims should place maintaining by 
persons such large area of independence that is possible in circum 
connected with their health condition and physical fitness..

The highlighted premises o f social policy towards old people aim 
wing attention to strong connections between their needs and standai 
ving in previous periods There are four addressees of social policy's 1 
towards an old man: directly he himself, his closest environment (fir: 
family), non-government organizations (above all mutual aid grou] 
groups of people reaching retirement age (preparation for old age).

Local social policy can be a factor facilitating integration proc< 
local scale, democratization o f social relations and can create fav 
conditions for local development.


