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elŻbieTa TraFiałeK

dylematy i wyzwania polityki 
Senioralnej. opieka geriatryczna 
– wSparcie – uSługi Społeczne

abStrakt

W tekście wskazano główne i oczekiwane kierunki zainteresowań polityki se-
nioralnej w warunkach narastającej starości demograficznej. Omówiono stan 
sieci wsparcia instytucjonalnego i deficyty w zakresie opieki geriatrycznej, po-
głębiane kolejnymi zmianami w systemie ochrony zdrowia. Podkreślono zna-
czenie aktywności, wiedzy gerontologicznej i usług społecznych w kształtowa-
niu przyjaznej przestrzeni życiowej dla osób w starszym wieku i dożywających 
starości sędziwej. 
Słowa kluczowe: polityka senioralna, geriatria, usługi społeczne

P olska zaliczana jest do państw o  szczególnie wysokim tempie nara-
stania zjawiska starości demograficznej oraz wzrostu liczebności po-

pulacji osób dożywających starości sędziwej. W świetle analiz stanu zdro-
wia ludności oznacza to wzrost liczebności grup ryzyka zachorowalności 
i  zapotrzebowania na opiekę oraz pomoc medyczną. Za paradoks czasu 
należy jednak uznać fakt, że im liczniejsza populacja najstarszej genera-
cji, w naturalny sposób obciążona ryzykiem wielochorobowości, osamot-
nienia, wypadkowości i niesamodzielności – tym uboższa gwarantowana 
ustawowo oferta opieki zdrowotnej, w tym głównie specjalistycznej opieki 
geriatrycznej. Ostatnie zmiany w systemie ochrony zdrowia spowodowały, 
bądź też w  najbliższej przyszłości spowodują, likwidację szpitalnych od-
działów, przychodni i poradni geriatrycznych. Wdrażanie sieciowego mo-
delu funkcjonowania instytucji opieki zdrowotnej nie tylko nie rozwiązuje 
problemów związanych z gwarancjami bezpieczeństwa dla starzejącego się 
społeczeństwa, ale podobnie jak wiele wcześniejszych nieprofesjonalnych 
„modyfikacji” w  sferze społecznej i  socjalnej – obciąża dodatkowymi za-
daniami pracowników służb społecznych oraz budżety samorządów lo-
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kalnych. Wielu odbiera też prawo gwarancji bezpieczeństwa zdrowotnego 
i społecznego. Pilnym zadaniem polityków społecznych jest zatem poszu-
kiwanie rozwiązań alternatywnych, wskazywanie potencjalnych źródeł 
profilaktyki i kompensacji, aby w każdym środowisku istniały gwarancje 
organizowania godnej starości – tak w  ujęciu jednostkowym, jak poko-
leniowym i  społecznym. Wszak we współczesnym świecie główną miarą 
kultury społeczeństw jest ich stosunek do najsłabszych, czyli dzieci, osób 
niepełnosprawnych, starszych oraz dożywających starości sędziwej.

zmiana demograficzna – SPecyfika PoPulacji 
najSTarSzych

Zmiany zachodzące w  strukturze wieku ludności Polski skutkują syste-
matycznym narastaniem i pogłębianiem zjawiska starzenia się społeczeń-
stwa. W 2016 r. populacja w wieku 65+ obejmowała 15,8% ogółu ludności, 
a według prognoz w 2020 r. będzie obejmowała 18,9%; w 2030 – 23,3%; 
w  2040 – 26,4%; a  w  2050 – już 32,7% ogółu społeczeństwa (Rocznik 
demograficzny, 2016, s.  208). Dla porównania: prognozowany na 28,1% 
udział osób w wieku 65+ w Unii Europejskiej (UE) w 2050 r. będzie niższy 
niż w Polsce o niemal 5 punktów procentowych (Sytuacja demograficzna…, 
2014, s. 35). 

Tempo polskich przekształceń tworzących tzw. „odwróconą piramidę 
demograficzną” należy do najwyższych w  Europie. Zjawisko kształtuje 
rosnąca średnia dalszego trwania życia, niskie wskaźniki przyrostu natu-
ralnego i utrzymujące się od lat tendencje migracyjne Polaków – w  tym 
przede wszystkim reprezentujących kategorię wieku produkcyjnego. W la-
tach 2005–2015 populacja w wieku 65–84 lat wzrosła w kraju z 4,7 mln do 
5,3 mln (z 12,3% do 14% ogółu społeczeństwa), ale w kategorii wieku 85+ 
osiągnęła już dwukrotny wzrost: z 354 tys. do 704 tys. (z 0,9% do 1,8% 
ogółu społeczeństwa), co przed kreatorami przestrzeni publicznej stawia 
szereg trudnych wyzwań (Rocznik demograficzny, 2016, s. 208). W ciągu 
ostatnich dziesięciu lat przeciętne dalsze trwanie życia wzrosło w  kraju 
o trzy lata, a średnia oczekiwana długość życia tylko w okresie zmiany sys-
temowej – z 71 do 77, czyli o sześć lat (Spisy powszechne…, 2011; Rocznik 
demograficzny, 2016, s. 138).

Liczebność populacji 65+, w tym 80+, przynajmniej do roku 2050 bę-
dzie w Polsce narastać. Oznacza to coraz większe zapotrzebowanie na opie-
kę geriatryczną i infrastrukturę leczniczą – adekwatnych do potrzeb i moż-
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liwości skutecznego reagowania na takie zjawiska jak: wielochorobowość, 
wypadkowość, niesprawność, samotność, osamotnienie (Tłokiński, 2016) 
i bezradność. Wprawdzie kolejne pokolenia seniorów będą inne – bardziej 
wykształcone, świadome rangi zdrowego stylu życia, dłużej samodzielne 
ekonomicznie, ale oczekujące też na uznanie ich praw do aktywnego życia, 
wypoczynku, pełnienia satysfakcjonujących ról w  rodzinie i  środowisku. 
Tym bardziej, że czas potencjalnej aktywności zawodowej z różnych powo-
dów często bywa skracany (wydłużona w czasie edukacja, bezrobocie, ren-
ty, niższe progi emerytalne), a przestrzeń życia wymagająca odpowiedniego 
zagospodarowania – coraz większa. Z punktu widzenia odpowiedzialności 
za dostosowywanie instytucji, struktur i profesjonalnych kadr do nowych 
zadań generowanych zmianami demograficznymi, omawiany problem wy-
maga też zintegrowanych, długofalowych, interdyscyplinarnych i między-
resortowych inicjatyw, inwestycji, działań edukacyjnych i organizacyjnych.

Długowieczność stanowi powszechnie oczekiwaną wartość tylko w po-
łączeniu z jakością życia. Rzeczywistość wskazuje na fakt, że osoby doży-
wające późnej starości są najważniejszymi konsumentami usług, świadczeń 
zdrowotnych i opiekuńczego wsparcia, nie zawsze jednak dostępnych i sa-
tysfakcjonujących, niekoniecznie też – jak sugerują stereotypy – wyłącznie 
leczniczych, medycznych, rehabilitacyjnych. W 2013 r. w badaniach Global 
AgeWatch Index, wykonanych na zlecenie ONZ w 91 krajach – Polska zaję-
ła 87 miejsce pod względem opieki zdrowotnej i siódme miejsce od końca 
w kategorii warunków życia osób starszych w Europie (Global AgeWatch, 
2013). W przyszłości jakość życia seniorów w coraz większej mierze będzie 
kształtowana tak demografią, dominującym modelem życia rodzinnego 
i  relacji międzypokoleniowych, jak i  mentalnością społeczną, poziomem 
akceptacji dla reguł społeczeństwa obywatelskiego (Pikuła, 2017, s. 17–18). 
Nie bez znaczenia pozostanie dostęp do funduszy europejskich oraz wdra-
żanie coraz wyższych standardów życia, usług i instytucji. 

Obecnie problemem jest już pierwszy etap organizowania wsparcia dla 
najstarszych, czyli ustalenie ich faktycznej liczebności, miejsca zamieszkania 
i zakresu potrzeb. I tak np. nie wiadomo do końca, ilu w Polsce żyje stulat-
ków, choć z uwagi na przysługujące im dodatkowe (tzw. „honorowe”) świad-
czenia emerytalne – dokładne rejestry powinny być prowadzone przez Za-
kład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) i Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ). 
Rozproszone instytucjonalne zadania i kompetencje potwierdzają tezę o bra-
ku spójnych i racjonalnych działań wchodzących w zakres polityki senioral-
nej. Według NFZ w 2014 r. w Centralnym Biurze Ubezpieczonych zareje-
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strowanych było ponad 10 tys. stulatków, w tym niemal 900 w wieku 110+; 
według Głównego Urzędu Statystycznego populacja obejmowała wówczas 
4,2 tys. osób, a z bazy PESEL wynikało, że było to 4456 osób (Jagas, 2016, 
s. 16). Według ZUS, w 2007 r. świadczenia honorowe dla stulatków pobiera-
ło 1,4 tys. osób; w 2016 r. – 2,3 tys., a w 2035 r. lista uprawnionych obejmie 
już około 10 tys. osób (ZUS, 2016). Nieweryfikowane statystki rodzą nie-
trafne prognozy, uniemożliwiając tym samym skuteczne przygotowywanie 
instytucji, form pracy i kompetentnych kadr dla wypełniania zadań kompen-
sacyjnych. A przecież wiadomo, że potrzeby, problemy, deficyty biologiczne, 
sprawnościowe i funkcjonalne w trzecim wieku w istotny sposób różnicują 
się już na poziomie pięcioletnich przedziałów wiekowych. Specyfika postę-
pujących z wiekiem problemów jednostkowych, rodzinnych, opiekuńczych 
i  zmieniających się potrzeb wymaga stworzenia sprawnego, elastycznego, 
ogólnie dostępnego systemu reagowania, wsparcia, zapobiegania konfliktom 
rodzinnym, a nierzadko i cierpieniom ludzi starych.

oPieka zdroWoTna i inSTyTucje WSParcia 
Funkcjonowanie krajowego, zintegrowanego systemu wsparcia osób star-
szych stanowi otwarty problem społeczny. Składa się na niego brak kom-
pleksowej opieki medycznej, brak instytucji służby zdrowia wyspecjali-
zowanych w  leczeniu chorób wieku podeszłego, niewystarczająca liczba 
lekarzy geriatrów (około 300 w kraju), zróżnicowany terytorialnie – z regu-
ły ograniczony do nich dostęp, nadal dość niska ranga geriatrii, jako spe-
cjalności medycznej i słabo rozbudowana sieć usług społecznych. Na poczu-
cie bezpieczeństwa zdrowotnego seniorów wpływa dostęp do przychodni, 
poradni specjalistycznych, do opieki ambulatoryjnej, dostęp i gwarancje le-
czenia w placówkach stacjonarnej opieki zdrowotnej (szpitale, specjalistycz-
ne zakłady lecznicze i pielęgnacyjne, hospicja, sanatoria). To przestrzeń na-
dal wymagająca rozbudowy i reorganizacji stosownie do nowych potrzeb 
starzejącego się społeczeństwa. Szczególnie w sytuacji bardzo niskiej oce-
ny opieki zdrowotnej i  warunków życia polskich seniorów w  międzyna-
rodowych rankingach oraz ograniczonego dostępu do instytucjonalnego 
wsparcia w sytuacji niesamodzielności, niesprawności i braku środków na 
korzystanie z sieci usług świadczonych w ramach sektora prywatnego. Lista 
oczekujących na miejsce w placówkach stacjonarnych w 2015 r. obejmowa-
ła ponad 8 tys. osób (Rocznik statystyczny, 2016, s. 393). Czas oczekiwania, 
zróżnicowany wprawdzie terytorialnie, sięgał nawet kilku lat.
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Tabela 1. Instytucje opieki medycznej i społecznej dla osób starszych

Wyszczególnienie 2005 2014 2015

Zakłady opiekuńczo-lecznicze 251 388 408

Zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze 128 155 152

Oddziały opieki paliatywnej – 69 72

Hospicja 56 73 82

Łóżka na oddziałach geriatrycznych – 853 1001

Leczeni na oddziałach geriatrycznych (w tys.) – 22 26

Dzienne domy pomocy 240 231 263

Domy i zakłady dla osób w podeszłym wieku – 486 529

Mieszkańcy domów i zakładów dla osób w podeszłym 
wieku

– 20 645 21 855

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Rocznik statystyczny RP (2016), Warszawa: GUS, 
s. 377–394.

Statystyki nie wyszczególniają geriatrii w kategorii jednostek specjali-
stycznych, ale od przynajmniej dwóch lat wyodrębniają dane dotyczące 
ilości łóżek na 10 tys. ludności i liczby leczonych na oddziałach geriatrycz-
nych. W 2013 r. w skali kraju, w szpitalach ogólnych funkcjonowało 40 
oddziałów geriatrycznych dysponujących 750 łóżkami. W kolejnych latach 
nasycenie wzrosło do 853 łóżek na 10 tys. ludności w 2014 r. i do ponad 
1  tys. łóżek w 2015  r. (Rocznik statystyczne, 2016, s. 379,), ale w 2017  r. 
minister zdrowia uznał oddziały geriatryczne w szpitalach za niepotrzebne 
(Bakalarczyk, 2017). Należy to traktować jako zapowiedź dalszego pogłę-
biana stanu, potocznie określanego mianem „geriatrycznej pustyni”.

W świetle Raportu Najwyższej Izby Kontroli (NIK) z 2015 r., brak szpi-
talnych oddziałów geriatrycznych zwielokrotnia nie tylko koszty leczenia, 
lecz także ryzyko umieralności osób w starszym wieku. Z uwagi na wielo-
chorobowość towarzyszącą starości, potencjalni pacjenci geriatryczni kiero-
wani są przez lekarzy pierwszego kontaktu do licznych specjalistów. To wy-
dłuża i zakłóca cykl leczenia. Podnosi też jego koszty, bez zwiększania szans 
na skuteczność terapii (NIK, 2015). Z dokumentów opracowanych przez 
Rządową Radę Ludnościową (RRL) wynika, że polityka zdrowotna wobec 
osób starszych jest nieskuteczna i źle zorganizowana: „w systemie ich lecze-
nia brakuje koordynacji opieki wysokospecjalistycznej z podstawową opie-
ką medyczną […] w systemie ochrony zdrowia występuje dyskryminacja ze 
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względu na wiek w zakresie procedur diagnostycznych i leczniczych (Reko-
mendacje…, 2014, s. 92). Analiza europejskich statystyk także nie napawa 
optymizmem. Od lat w Polsce notowany jest najniższy w Europie wskaź-
nik dostępności do lekarzy geriatrów, a w niektórych województwach (np. 
warmińsko-mazurskim) usługi specjalistyczne dla osób starszych w ogóle 
nie są kontraktowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Dla porównania: 
w Polsce wskaźnik dostępności do geriatry (lekarz na 10 tys. ludności) osób 
w wieku 65+ wynosi 0,16; w Czechach jest dziesięciokrotnie wyższy; na 
Słowacji dwudziestokrotnie, a w Szwecji ponad trzydziestokrotnie (Baka-
larczyk, 2017). 

Wielkie zaniedbania w zakresie opieki geriatrycznej ujawniono też po 
wprowadzeniu Standardów Całościowej Opieki Geriatrycznej, w  ramach 
kompleksowej opieki medycznej obejmujące wywiad psychiatryczny, środo-
wiskowy, testy na depresję, współpracę z rodziną, ewentualnie opiekunami. 
Tu nadal istnieje rozległa przestrzeń do zagospodarowania instytucjonalną 
i  środowiskową współpracą lokalnych jednostek samorządowych, ochro-
ny zdrowia i pomocy społecznej, wspieranych inicjatywami społeczeństwa 
obywatelskiego.

WyzWania rynku Pracy i SySTemu zabezPieczenia 
SPołecznego

Tak z prognoz demograficznych, jak i z analizy bieżących wskaźników sta-
tystycznych wynika, że przynajmniej przez 3–4 najbliższe dekady populacja 
seniorów, w tym dożywających starości sędziwej, będzie narastać, w mia-
rę jak kolejne roczniki polskiego wyżu demograficznego przekraczać będą 
progi III i IV fazy życia. Na przełomie lat 2015/2016 liczebność dorosłych 
w Polsce, w wieku 15+, obejmowała 80,5% ogółu ludności. Grupa w wieku 
55+ stanowiła 50% ludności w wieku produkcyjnym, ale już wśród aktyw-
nych zawodowo, pracujących zaledwie 17,8%. Dla porównania: w grupie 
wieku 45–54 lata wskaźnik ten wynosił 22,7% w  wieku produkcyjnym 
(Rocznik statystyczny, 2016, s. 208, 239). 

Według prognoz GUS w ciągu najbliższych pięciu lat populacja w wieku 
poprodukcyjnym wzroście o niemal pół miliona, a w wieku produkcyjnym 
spadnie o  600 tys. osób (Spisy powszechne…, 2015; Rocznik demograficz-
ny, 2015). Po kontrreformie systemu z 2016 r. przywracającej dawne progi 
wieku emerytalnego, należy przyjąć jeszcze większe dysproporcje w repre-
zentacjach grup wieku produkcyjnego i poprodukcyjnego. Już bowiem od 
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2017 r. prawa emerytalne corocznie będzie uzyskiwało dodatkowo około 
250 tys. osób. To oznacza, że przy coraz większym ryzyku utraty zastępo-
walności pokoleń wzrasta liczebność populacji w wieku emerytalnym, spa-
da aktywność zawodowa. Ludzie żyją coraz dłużej, a pracują coraz krócej. 
A to wbrew prawom ekonomii wolnego rynku, wbrew dbałości o płynność 
finansów publicznych i, mimo pozorów, także wbrew zasadom sprawiedli-
wości oraz racjonalnemu gospodarowaniu kapitałem społecznym. Wbrew 
światowym trendom i szeroko rozumianej odpowiedzialności za rynek pra-
cy, gospodarkę, budżet, konkurencyjność i rozwój, za jakość życia następ-
nych pokoleń. Jak dotychczas, nigdzie na świecie – bez generowania ryzyka 
zapaści systemów zabezpieczenia społecznego i finansów publicznych – nie 
udało się trwale zastąpić kapitałowych systemów emerytalnych systemami 
repartycyjnymi.

W  najbliższych dekadach głównym stymulatorem przyszłości euro-
pejskiej cywilizacji będzie jakość gospodarki stabilnie umocowanej na 
potencjale trzeciej generacji. To proces nieunikniony, nawet w  sytuacji 
podejmowania różnorodnych, kosztownych dla budżetów państw prób 
„odwracania” trendów demograficznych. Przyszłość to tzw. „srebrna gospo-
darka” – otwarta na niedoszacowany kapitał ludzki. Kapitał ludzi dojrza-
łych, odpowiedzialnych, rozumiejących, że jakość życia wyznacza praca, 
a wydłużające się w czasie życie nie musi być wydłużoną w czasie starością 
dysfunkcjonalną, niesamodzielną, osamotnioną i smutną. Potrzeby starze-
jącego się społeczeństwa są nieograniczone. Z jednej strony zróżnicowane 
terytorialnie, kulturowo, wiekowo, pokoleniowo, w kategoriach płci, wy-
kształcenia, stanu zdrowia, mobilności i statusu ekonomicznego; ale z dru-
giej – niezmiernie ważne dla stymulowania rozwoju gospodarczego. 

W  Polsce, mimo wieloletniego, ogromnego zaangażowania wielu śro-
dowisk naukowych, samorządowych, pozarządowych i  dobrze ocenianej 
absorpcji funduszy europejskich na ten cel – kapitał ludzki nadal jest mar-
notrawiony, a potencjał społeczny generowany doświadczeniem i aktywno-
ścią zawodową w coraz dłuższym życiu – ignorowany. To tendencje będące 
skutkiem migracji edukacyjnych i zarobkowych ludzi młodych, transferów 
socjalnych zachęcających kobiety do „wychodzenia” z rynku pracy, obniża-
nia progów wieku emerytalnego (wbrew demografii i standardowym roz-
wiązaniom europejskim), obciążania świadczeniami (demotywującymi za-
wodowo i edukacyjnie) systemu zabezpieczenia społecznego, a tym samym 
i obciążania kosztami polityki socjalnej następnych pokoleń wchodzących 
na rynek pracy. 
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To także wynik braku reorganizacji, dostosowania rynku towarów 
i usług do zmieniających się potrzeb i możliwości potencjalnych adresatów. 
Na rynku towarów i usług człowiek starszy postrzegany jest jako nieatrak-
cyjny konsument, o ograniczonych potrzebach i niewielkich możliwościach 
finansowych. Stereotyp pauperyzacji, petryfikacji i zredukowanych do mi-
nimum aspiracji w starszym wieku pokutuje także wśród ludzi wykształco-
nych, aktywnych zawodowo – ale z różnych przyczyn niezainteresowanych 
edukacją o starości i do starości. Generalnie jednak równolegle do systema-
tycznego wzrostu średniego przewidywanego dalszego czasu trwania ży-
cia – w kraju rośnie odsetek legitymujących się wykształceniem wyższym, 
niezależnych ekonomicznie także po przekroczeniu progu wieku emery-
talnego, świadomych swych praw, aktywnych (także zawodowo), zainte-
resowanych kondycją zdrowotną i  umysłową, rozwojem intelektualnym, 
podróżami, wyjazdami, kontaktami z rówieśnikami, inwestowaniem w ja-
kość swojego codziennego życia. Proces zmiany statusu i społecznego wize-
runku polskiego seniora trwa już przynajmniej dwie dekady, a jego skutki 
będą coraz bardziej widoczne, odczuwalne na rynku towarów i usług wraz 
z przekraczaniem progu wieku emerytalnego przez kolejne roczniki.

uSługi SPołeczne 
Usługi społeczne dla seniorów zależą od diagnozowanych problemów, 
deficytów, priorytetów środowiskowych, rynkowych i  organizacyjnych. 
Ich charakter może się różnicować: od aktywizacyjnych, integracyjnych, 
edukacyjnych, towarzyskich – po socjalne, opiekuńcze, pielęgnacyjne, re-
habilitacyjne i w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. Organi-
zowane są przez państwowe i  samorządowe instytucje pomocowe, będąc 
jednocześnie jednym z najbardziej znaczących zadań stojących przed sek-
torem pozarządowym, organizacjami użyteczności publicznej, fundacjami, 
jednostkami non-profit. A przede wszystkim – przed solidarnym, spójnym 
pokoleniowo, odpowiedzialnym społeczeństwem obywatelskim (Furmań-
ska-Maruszak, Wójtewicz, Zamojska, 2014; Janik, 2015, s. 156–163).

W Polsce usługi adresowane do osób starszych świadczone są głównie 
w  domach pomocy społecznej oraz w  rejonach opiekuńczych ośrodków 
pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie. W statysty-
kach działań pomocowych odnoszone są do sieci udostępnianych w  po-
szczególnych środowiskach mieszkań chronionych, lokali aktywizujących, 
warsztatów terapii zajęciowej, stref sportu i  rekreacji, hospicjów i domów 
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pomocy społecznej. Poza usługami w  zakresie medycyny zachowawczej, 
rehabilitacji i całodobowej opieki pielęgnacyjnej, obejmują pomoc w pro-
wadzeniu gospodarstwa domowego, przygotowywanie lub dostarczanie po-
siłków, pomoc w wychodzeniu na spacery, w załatwianiu zakupów i spraw 
w urzędach. W niektórych ośrodkach pomocy rodzinie rozbudowywane 
są o  takie formy aktywizacji i  integracji środowiskowej jak: kursy ręko-
dzieła artystycznego, porady prawne i w zakresie higieny, gimnastyka, czy 
nawet muzykoterapia (Gościniewicz, 2014, s. 254–260). W zależności od 
realnych dochodów ich odbiorców oraz kondycji ekonomicznej członków 
rodzin zobowiązanych do alimentacji – są finansowane lub dofinansowy-
wane ze środków publicznych. Instytucje oferujące specjalistyczne usługi 
społeczne wyłaniane są w  drodze przetargów. Kontrakty na współpracę 
z dystrybutorami usług, jakimi z reguły są instytucje pomocy społecznej, 
zawierane są najdalej na okres 12 miesięcy.

Obok sieci istniejących już domów dziennego pobytu, ośrodków samo-
pomocy środowiskowej, świetlic i klubów seniora (popularne od kilku lat 
formy integracji środowiskowej w gminie) – system wsparcia systematycz-
nie winien być wzbogacany o coraz to nowe formy – świadczone w postaci 
usług. Jak na razie – usług z reguły finansowanych ze środków publicznych. 
W przyszłości, w warunkach odpowiedniego zarządzania rynkiem pracy 
i kapitałem społecznym – usług, które sprzyjać mogą powstawaniu nowych 
miejsc pracy, zapotrzebowaniu na specjalizacje i  zawody w służbach spo-
łecznych, na kierunki kształcenia i podnoszenie kwalifikacji dla sprawnego 
świadczenia usług społecznych. 

Zgodnie ze sprawdzonymi rozwiązaniami europejskimi, współczesną mia-
rą dobrej jakości życia na etapie starości jest samodzielność i możliwie długie 
pozostawanie w środowisku lokalnym, rodzinnym, w miejscu wieloletniego 
zamieszkania. Ludzie starsi nie lubią ani izolacji, ani bezczynności, ani niesa-
modzielności, ani też rozłąki z rodziną, sąsiadami, przyjaciółmi, z budowaną 
przez lata dorosłego życia indywidualną przestrzenią życiową. Nowy model 
struktury i życia rodziny, mobilność zawodowa i edukacyjna pokolenia mło-
dych, wreszcie wymogi rynku pracy ograniczają możliwości sprawowania 
opieki, organizowania systematycznego wsparcia wyłącznie przez krewnych 
i współzamieszkujących z osobami starszymi. Wraz z narastaniem reprezen-
tacji seniorów w ogólnej strukturze społecznej rośnie zatem zapotrzebowanie 
na systematyczne i profesjonalne ich wspieranie w środowisku zamieszkania, 
a w sytuacjach kryzysowych – organizowanie także usług w zakresie opieki 
medycznej, całodobowej, długoterminowej, paliatywnej.
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Rynkowa oferta znanych i dostępnych usług społecznych, jak na razie, 
mieści się w stereotypie starości spauperyzowanej, niepełnosprawnej, obar-
czonej ryzykiem marginalizacji i  wielochorobowości, kojarzonej z  dwie-
ma przestrzeniami: domem i domem pomocy społecznej. Nie uwzględnia 
potrzeb, może mało jeszcze widocznej, populacji ludzi starszych, ale ak-
tywnych, zainteresowanych dbałością o siebie i otoczenie, w miarę samo-
dzielnych ekonomicznie. Kryteria dochodowe wykluczają ich z grona poten-
cjalnych adresatów usług społecznych organizowanych i kontraktowanych 
przez instytucje publiczne. Więc niezbędne wsparcie, pomoc i usługi „za-
łatwiają” sobie sami i na własny koszt. To ogromny katalog pomocy doraź-
nej, obejmujący: zakupy, wymianę książek w bibliotekach, naprawy sprzętu 
domowego, sprzątanie, opiekę domową nad chorymi, niepełnosprawnymi 
(o ograniczonej sprawności fizycznej i psychicznej), rehabilitację pourazową 
i profilaktyczną, pomoc w prowadzeniu gospodarstwa domowego i przy-
gotowywaniu posiłków, usługi higieniczne, kosmetyczne, fryzjerskie, orga-
nizowanie transportu, wyjazdów rekreacyjnych, turystycznych, opieki nad 
zwierzętami, prowadzenie ogródków, nawiązywanie kontaktów z instytu-
cjami i wiele innych. To niezwykle zróżnicowana, stale rozbudowywana 
skala potrzeb, oczekująca na konstruktywne reakcje ze strony rynku towa-
rów i usług społecznych. W tym głównie specjalistycznych, profesjonalnie 
organizowanych usług społecznych adresowanych do osób starszych, także 
tych sprawnych, aktywnych, samodzielnych ekonomicznie.

dylemaTy i WyzWania PoliTyki Senioralnej

W odpowiedzi na liczne inicjatywy europejskie (w tym: opracowanie doku-
mentu Europa 2020 Strategia na recz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju 
sprzyjającego włączeniu społecznemu, eksponującego rangę potencjału tkwią-
cego w grupach „trzeciego wieku”; ogłoszenie roku 2012 Europejskim Rokiem 
Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej; przyjęcie za 
wzorzec działań dla społeczności międzynarodowej Białej Księgi – 2012 r., 
zatytułowanej Plan na rzecz adekwatnych, bezpiecznych i  stabilnych emery-
tur; realizacja unijnego programu ramowego w zakresie badań naukowych 
i  innowacji „Horyzont 2020”, ukierunkowanego na efektywne korzystanie 
z zasobów starzejącego się społeczeństwa) w Polsce podjęto szereg zobowią-
zań na rzecz wzmacniania rangi i skuteczności polityki senioralnej. Przyjęto 
Założenia Długofalowej Polityki Senioralnej na lata 2014–2020; Rządowy 
Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych; opracowano Białą 
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Księgę obejmującą wskazania dla kierunków reformowania polityki zdrowot-
nej i pomocowej w starzejącym się społeczeństwie oraz rozpoczęto wieloletni 
projekt badawczy „PolSenior” (Komunikat…, 2011). Wszystkie wymienione 
dokumenty i inicjatywy ukierunkowano na wzmacnianie aktywnej obecno-
ści pokolenia seniorów w szeroko rozumianej przestrzeni społecznej, w tym 
pozostawania na rynku pracy. Jednak ustawowe regulacje dotyczące wieku 
emerytalnego i funkcjonowania systemu zabezpieczenia społecznego, podej-
mowane w kolejnych latach, o ile nie uniemożliwiły, to z pewnością oddali-
ły w czasie realizację tych innowacyjnych i potrzebnych zadań. Szczególnie 
oczekiwanych przez gospodarkę w dobie wyraźnego „siwienia” nie tylko spo-
łeczeństwa, ale i budżetu państwa.

Większość państw członkowskich UE, z pożytkiem dla szeroko rozumia-
nej jakości życia swoich obywateli, respektuje zasadę, że starzejące się społe-
czeństwa, poza potrzebami wprowadzania trudnych rekonstrukcji systemów 
emerytalnych, pomocowych i  zdrowotnych, tworzą nowe, niepowtarzalne 
szanse na modernizowanie rynków pracy, towarów i usług. Generują potrze-
by dostosowywania budownictwa mieszkaniowego, produkcji, przemysłu, 
oferty handlowej i usługowej, instytucji, kadr i form współpracy – do możli-
wości i potrzeb dominujących w strukturze odbiorczej: adresatów, klientów, 
podopiecznych, pracowników, konsumentów. Naturalną reakcją na zmiany 
demograficzne jest sukcesywne podnoszenie progów wieku emerytalnego 
i  równanie ich w  kategoriach płci. Według reprezentantów najbogatszych 
państw świata, zrzeszonych w Organizacji Współpracy Gospodarczej i Roz-
woju (OECD) – warunkiem konkurencyjności gospodarczej i  rozwoju jest 
dbałość o obecność pokolenia 60/65+ na rynkach pracy. Warto o tym pa-
miętać także w uznaniu rangi odpowiedzialności za jakość życia następnych 
pokoleń. Dlatego warto upowszechniać wiedzę, adresując ją głównie do śro-
dowisk decydenckich, że Polsce potrzebny jest nowy model polityki wobec 
starości i ludzi starych. Model aktywnej polityki społecznej, model określany 
mianem social services, otwarty na potrzeby społeczne – usługi społeczne trak-
tujący jako ważki wyznacznik skuteczności innowacyjnej, przyszłościowej 
polityki senioralnej.

zakończenie

Polityka senioralna, będąca integralną częścią polityki społecznej, polityki 
kształtowania ładu publicznego, nakierowana na promocję kapitału ludzkie-
go we wszystkich fazach życia, aktywnego starzenia się, wymaga uznania 
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rangi zintegrowanych przedsięwzięć oraz modyfikowania niemal wszyst-
kich struktur społecznych: instytucjonalnych, pozarządowych, samopomo-
cowych, środowiskowych, rodzinnych, rynkowych i usługowych. Z  jednej 
strony jest nowym obszarem działań praktycznych i poszukiwań naukowych; 
z drugiej już wymaga modyfikacji, otwartości na zmiany, innowacyjnych roz-
wiązań – jako że tempo przekształceń demograficznych jest znacznie większe 
niż realna zdolność administracji państwowej i samorządowej do wychodze-
nia naprzeciw społecznym wyzwaniom. Modernizowanie obszarów składają-
cych się na przestrzeń życiową populacji najstarszych z jednej strony inspiruje 
do poszukiwania innowacyjnych rozstrzygnięć systemowych, strategicznych 
i długofalowych; z drugiej zaś wiąże się z koniecznością szybkiego reagowania 
na diagnozowane bieżące potrzeby i problemy seniorów. Możliwe deficyty 
w równej mierze mogą dotyczyć sfery ekonomicznej i zdrowotnej, jak i ro-
dzinnej, mieszkaniowej, psychologicznej, czy nawet związanej z organizacją 
codziennego życia i zaspokajania elementarnych potrzeb egzystencjalnych. 

Racjonalne wyprzedzanie skutków nieuniknionych przekształceń demo-
graficznych wymaga prospektywizmu i  działań długofalowych. Ważkim 
ich elementem składowym jest rozwój sektora usług społecznych. Usług 
świadczonych także przez instytucje rynkowe, zróżnicowanych pod wzglę-
dem oferty, poziomu, zakresu, kosztów, ale powszechnie znanych, dostęp-
nych także na poziomie środowisk lokalnych. To wyzwania wskazujące na 
nowe zadania polityki senioralnej oraz kierunki oczekiwanych inicjatyw. 
W warunkach „srebrnej gospodarki” dbałość o jakość życia kolejnych po-
koleń 60+ nabiera szczególnego znaczenia. Zarówno samodzielność, kon-
dycja, aktywność, jak i poczucie bezpieczeństwa – wbrew interpretacyjnym 
stereotypom – mogą bowiem sprzyjać rozwojowi gospodarki i rynku pracy, 
w tym także rynku usług społecznych.
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dilemmaS and challengeS of Senior policy. 
geriatric care – Support – Social ServiceS

abStract 
The text indicates the main and expected directions of senior policy in condi-
tions of the increasing population ageing. The article draws attention to the 
condition of the institutional support network and geriatric care deficits, 
which are exacerbated by the further changes in the health system. The text 
highlights the importance of activity, gerontological knowledge, and social 
services in the shaping of senior-friendly living arrangement for the elderly
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