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Cho  w Polsce proces starzenia si  spo ecze stwa post puje z pewnym opó nieniem w porównaniu 

z innymi krajami UE, jego dynamika b dzie si  wzmacnia . W opracowaniu zaprezentowano ogóln  cha-

rakterystyk  sytuacji w tym zakresie. Skoncentrowano si  jednak na ju  obserwowanych jego skutkach, jak 

te  konsekwencjach przewidywanych w nast pnych latach. S  one wielorakie, a analizowano je w dwóch 

grupach: dotycz cych gospodarki (aspekt makroekonomiczny) oraz jednostek (aspekt mikroekonomiczny), 

wybieraj c najistotniejsze ich przejawy.
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In Poland, the aging process has progressed with some lag compared with other EU countries, its 

dynamics will strengthen. This paper presents a general description of the situation in this respect. 

The focus, however, is to observe its effects, as well as those consequences expected in the coming 

years. They are multiple and analysed in two groups: on the economy (macroeconomic aspects) and 

on individuals (microeconomic aspects), selecting their most important symptoms.
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1. Wprowadzenie

Coraz bardziej popularne okre lenie „spo ecze stwo starzej ce si ”, obok 
spo ecze stwa globalnego i konsumpcyjnego, oddaje istot  najnowszych pro-
cesów, z którymi mamy do czynienia – wr cz z rewolucj  demograficzn , 
a dok adniej ze wspó czesnym (drugim) jej obliczem, okre lanym niekiedy 
jako „siwienie spo ecze stwa”. Stoimy tym samym przed wyzwaniem zmie-
rzenia si  z konsekwencjami starzenia si  ludno ci, które s  coraz wyra -
niej widoczne na poziomie mikro (jednostek, rodziny), mezo (spo eczno ci 
lokalnej), makro (ca ego spo ecze stwa) oraz globalnym. „Wspó cze nie 
w gerontologii mówi si  o globalizacji starzenia si , o czym wiadczy fakt, 
e co dziesi ty mieszkaniec ziemi ma powy ej 60 lat, a w roku 2050 ma 

to by  ju  co pi ty. Natomiast w Polsce w roku 2050 udzia  osób w wieku 
powy ej 60 lat i wi cej w spo ecze stwie wyniesie 35,8%” (Piku a, 2011, 
s. 7). W kr gu wspomnianych wy ej zagadnie  globalnych znajduje si  wi c 
problem starzenia si  ludno ci.

Tak e przywo any termin „spo ecze stwo konsumpcyjne” pozostaje w bli-
skich relacjach z problemem staro ci. Chodzi przede wszystkim o to, e 
starsza cz  populacji, dysponuj ca raczej niskimi dochodami, w sposób 
umiarkowanie aktywny w porównaniu z innymi grupami wiekowymi gospoda-
ruje nimi na rynku zarówno towarowym, jak i finansowym. Przyzwyczajenia 
seniorów s  silnie ugruntowane i maj  oni raczej konserwatywne podej cie 
do konsumpcji, nie s  podatni na wp yw reklamy i nie wykazuj  nadmier-
nego zainteresowania nowo ciami rynkowymi. Zgodnie zatem z terminologi  
Z. Baumana (2009, s. 64) s  „wadliwymi konsumentami”, a wi c „w spo e-
cze stwie konsumentów jednostkami niewydolnymi i skazanymi na wyklucze-
nie (ostateczne, bez prawa apelacji)”. Nie tyle nawet chodzi o spo ecze stwo 
konsumpcyjne, ile o konsumpcjonizm, który wedle tego wnikliwego socjologa 
i filozofa „oznacza przekszta canie istot ludzkich w konsumentów i sprowa-
dzanie wszystkich pozosta ych wymiarów cz owiecze stwa do roli czynników 
drugoplanowych, wtórnych i podrz dnych” (Bauman, 2011, s. 109). 

Staro  to specyficzny okres ycia. Gerontolodzy i inni specjali ci zajmu-
j cy si  staro ci  cz sto przyjmuj  za jej pocz tek 65. rok ycia (postuluj c 
podniesienie tej granicy), poniewa  wówczas nasila si  wiele zjawisk z regu y 
towarzysz cych staro ci, takich jak: pogarszanie si  stanu zdrowia i spraw-
no ci fizycznej, utrudnienia komunikacyjne, obni anie si  zdolno ci adapta-
cyjnych, nieuchronno  przej cia na emerytur , redukcja wi zi spo ecznych, 
utrata i zmiana ról spo ecznych. Natomiast zdaniem biologów starzenie si  
jest procesem, który rozpoczyna si  ju  w dzieci stwie. Jest to zatem kwestia 
wyj tkowo skomplikowana, pozostaje wi c jedynie umowne jej rozstrzygni -
cia (Kurkiewicz, 2010). Zgodnie z uj ciem „klasycznym” staro  demogra-
ficzna ma miejsce w spo ecze stwach, w których odsetek osób po 60. roku 
ycia sytuuje si  powy ej 12%, natomiast osób po 65. roku przekracza 7%. 

Z kolei „nowoczesna” skala staro ci demograficznej ONZ wskazuje, e gdy 
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udzia  ludno ci w wieku 65 lat i wi cej mie ci si  w przedziale 7–14%, ma 
wówczas miejsce populacja starzej ca si , natomiast w przypadku przedzia u 
14–21% jest to populacja stara (Jurek, 2012, s. 21–22). 

Jak ju  sygnalizowano, potrzeb  dostosowania si  do zmian demogra-
ficznych uwa a si  za jedno z najwi kszych wyzwa , przed którymi stoi 
znaczna cz  wspó czesnego wiata, w tym Europa, a wi c tak e Polska 
(Schimanek, 2011). Wystarczy odwo a  si  do Unii Europejskiej, która 
dostrzegaj c negatywne konsekwencje starzenia si  populacji, ju  niemal 
od dwóch dekad wspiera oraz inicjuje wiele programów prozdrowotnych 
i proaktywno ciowych, kieruj c je przede wszystkim do seniorów. Problem 
ten znalaz  szerokie odzwierciedlenie najpierw w Strategii Lizbo skiej, 
pó niej w strategii rozwoju spo eczno-gospodarczego UE „Europa 2020”, 
a rok 2012 og oszono Europejskim Rokiem Aktywno ci Osób Starszych 
i Solidarno ci Mi dzypokoleniowej. Potwierdzeniem znaczenia problemu 
spo ecznego, jakim jest rosn cy udzia  ludzi starszych we wspó czesnej 
cywilizacji, jest te  ustanowienie wiatowego Dnia Praw Osób Starszych 
(15 czerwca), Mi dzynarodowego Dnia Ludzi Starszych (1 pa dziernika) 
oraz Dnia Seniora (14 listopada). 

Starzenie si  populacji jest wspó cze nie typowym zjawiskiem dla demo-
graficznego obrazu zmian Europy i b dem by oby ignorowa  konsekwencje, 
które mog  temu towarzyszy  (Kurkiewicz, 2012, s. 7), nawet je li wiele 
kwestii z tego zakresu pozostaje otwartych i niewyja nionych. Chocia  istnieje 
wiele niepewno ci, wyzwaniom st d wynikaj cym trzeba próbowa  sprosta . 
Problemy sytuuj  si  na szczeblu makroekonomicznym, ale te  na poziomie 
lokalnym. S  to problemy nie tylko finansowe, które z pewno ci  mo na 
zaliczy  do najtrudniejszych, ale te  szereg innych, o charakterze instytu-
cjonalnym, organizacyjnym czy te  z zakresu relacji mi dzyludzkich. Doty-
kaj  one w zasadzie ka dej dziedziny funkcjonowania cz owieka, wymagaj c 
odpowiednich zmian i dostosowa , nawet w sytuacji braku takiej gotowo ci. 

Starzenie si  jest przede wszystkim procesem o indywidualnym, osob-
niczym przebiegu, co oznacza, e nie u wszystkich ludzi objawia si  w tym 
samym wieku i w taki sam sposób. Odmienne te  mog  by  jego konse-
kwencje, zdeterminowane wieloma okoliczno ciami. Obok jednostkowego, 
zjawisko to ma te  wymiar spo eczny. Starzenie si  populacji rodzi bowiem 
konieczno  zmierzenia si  zarówno z potrzebami starzej cych si  jednostek, 
jak te  z potrzebami spo ecze stwa z du ym udzia em najstarszego pokolenia 
w jego strukturach. Co wi cej, przekszta cenia w strukturze demograficznej 
danego spo ecze stwa nie odbywaj  si  w izolacji od innych procesów (rynek, 
rozwój gospodarczy, rozwój technologii, post p w medycynie itp.). Pr dzej 
czy pó niej prowadzi to do przebudowy modelu produkcji i konsumpcji, jak 
te  modelu oszcz dzania i inwestycji. Starzej ca si  populacja niesie wi c 
z sob  powa ne zmiany dla pa stwa, gospodarki, rodzin i poszczególnych 
jednostek, które b d  nasila  si  w przysz o ci. Ten nabieraj cy tempa proces 
wywo uje te  pytania etyczne o prawo równego dost pu seniorów do zaso-
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bów czy sprawiedliwej ich alokacji, interwencji medycznej, odwlekania lub 
przyspieszania mierci starzej cego si  cz owieka (Wo niak, 2011, s. 233).

Za podstawowy cel opracowania przyj to zatem przedstawienie zjawi-
ska staro ci i starzenia si  na przyk adzie Polski wraz z omówieniem jego 
podstawowych nast pstw w aspekcie makro- oraz mikroekonomicznym, dla 
gospodarki oraz jednostki. 

2. Syntetyczny obraz starzenia si  populacji w Polsce

W Polsce w a ciwie pocz wszy od 1983 r. (Kurkiewicz, 2007, s. 33) ma 
miejsce proces starzenia si  ludno ci zarówno od góry, jak i od do u piramidy 
wieku i b dzie si  on nasila  w kolejnych latach. Oznacza to, e równolegle 
z wyd u aniem si  przeci tnej d ugo ci ycia post puje zmniejszanie si  
dynamiki przyrostu naturalnego, a od pewnego czasu przybiera on nawet 
ujemne warto ci. 

W 1990 r. przeci tny wiek mieszka ca Polski wynosi  oko o 33,5 roku 
(kobiety starsze o 3 lata od m czyzn, a mieszka cy miast starsi o 2 lata od 
mieszka ców wsi), a mediana by a na poziomie 32 lat (GUS, 2015b, s. 70–71). 
W 2014 r. obie te wielko ci zwi kszy y si  o prawie 7 lat. Odsetek ludno ci 
w wieku powy ej 65 lat zwi kszy  si  w tym czasie z 10,2% do 15,3%, a osób 
w wieku 0–19 lat uleg  zmniejszeniu z 31,8% do 20,3%. Jako uzupe nienie 
powy szych danych potraktowa  mo na cz sto wykorzystywany odsetek lud-
no ci w wieku nieprodukcyjnym przypadaj cy na 100 osób b d cych w wieku 
produkcyjnym – wspó czynnik obci enia demograficznego (tabela 1). 

Ludno  w wieku 1990 2000 2010 2015 2020 2025 2030 2035

Nieprodukcyjnym 72 64 55 60 68 73 73 73

Przedprodukcyjnym 50 40 29 29 31 32 29 27

Poprodukcyjnym 22 24 26 31 37 42 44 46

Tab. 1. Wspó czynnik obci enia demograficznego – struktura populacji Polski w latach 
1990–2035 (w %). ród o: opracowanie na podstawie GUS. (2009). Prognoza ludno ci 
na lata 2008–2035. Warszawa: Departament Bada  Demograficznych GUS. Pozyskano z: 
http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_L_prognoza_ludnosci_na _lata2008_2035.pdf; 
GUS. (2015). Rocznik Demograficzny. Warszawa: GUS.

Nawi zuj c z kolei do znanego wska nika obrazuj cego zmiany trwania 
ycia ludno ci, nale y wskaza , e w 1950 r. przeci tna d ugo  trwania ycia 

m czyzn wynosi a niewiele ponad 56 lat, a kobiet prawie 62 lata (GUS, 
2005, s. 10). W 2013 r. przeci tna d ugo  ycia w Polsce ukszta towa a si  
na poziomie 73,1 roku dla m czyzn oraz 81,1 dla kobiet (GUS, 2015b). 
Proces ten nie przebiega  równomiernie. Jego nasilenie mia o miejsce 
w dwóch pocz tkowych powojennych dekadach w zwi zku z ówczesnym 
spadkiem umieralno ci i po pewnym ustabilizowaniu nasilenie pozytywnych 
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zmian w zakresie przeci tnego dalszego trwania ycia wyst pi o ponownie 
od pocz tku dekady lat 90., odnosz c si  wówczas w wi kszym stopniu 
do kobiet.

Trzeba jednak podkre li , e informacja o przeci tnym trwaniu ycia 
traci nieco na znaczeniu, ro nie natomiast zainteresowanie wska nikiem 
ilustruj cym liczb  lat prze ytych bez choroby przewlek ej i/lub niepe nej 
sprawno ci (tzw. wska nik DALY) (Wo niak, 2011, s. 241), jak te  podob-
nymi miarami. 

Ostatni okres przemian politycznych oraz ekonomicznej i spo ecznej 
transformacji Polski obfitowa  w wiele istotnych zmian w procesie sta-
rzenia si  ludno ci, jej stanu zdrowia, zachorowalno ci oraz umieralno ci 
(Kurkiewicz, 2007, s. 52). G ówne ich wyznaczniki mo na sprowadzi  do 
nast puj cych:
– proces starzenia si  ludno ci, obserwowany zarówno od góry, jak i od 

do u piramidy wieku, doprowadzi  do przesuni cia do struktury typowej 
dla populacji starej;

– obiektywne miary stanu zdrowia ludno ci (wyst powanie chorób prze-
wlek ych i niepe nosprawno ) oraz jego oceny subiektywne wiadcz  
o pogarszaniu si  stanu zdrowotnego ludno ci w starszym wieku;

– miary umieralno ci wskazuj , e nat enie zgonów ludno ci (tak e w star-
szym wieku) maleje i nast puj  zmiany w ich przyczynach; choroby serca 
pozostaj  g ówn  przyczyn  zgonów, ale ich znaczenie maleje, pogarsza 
si  natomiast sytuacja w chorobach nowotworowych, b d cych drug  
w kolejno ci i coraz cz stsz  przyczyn  zgonów;

– oczekiwane dalsze trwanie ycia osób u progu staro ci wyd u a si , 
a kolejne nasilenie tego procesu zaznacza si  od pocz tku lat 90.
Powy sze wnioski kryj  swego rodzaju paradoks. Polega on na tym, e 

z jednej strony miary stanu zdrowia ludno ci obrazuj  pogarszaj c  si  kon-
dycj  w tym wzgl dzie, a równocze nie spada umieralno  ludzi w starszym 
wieku, jak te  wyd u a si  oczekiwane trwanie ycia. Jest to wyja niane 
faktem, e w okres staro ci wchodz  osoby z roczników wojennych i powo-
jennych, yj ce dawniej w trudnych warunkach. Z kolei zapocz tkowane 
w latach 90. pozytywne przekszta cenia spo eczno-ekonomiczne, takie jak 
zmiany stylu ycia i od ywiania, wp ywaj  na wyd u anie ycia, w czym 
znacz cy udzia  ma post p w dziedzinie technik medycznych i rodków 
farmakologicznych.

Wed ug prognoz GUS (GUS, 2009) w najbli szych latach proces ten 
b dzie post powa , a przyrost ludno ci b dzie szczególnie widoczny w naj-
starszych grupach wiekowych (tzw. pokolenie stulatków). Szacunki wska-
zuj , e w 2030 r. liczba osób w wieku 85 lat i wi cej mo e wynie  prawie 
800 tysi cy. Struktura ludno ci b dzie zatem coraz bardziej przypomina  
odwrócon  piramid , o jej wierzcho ku znacznie szerszym ni  podstawa. 
Odsetek osób w wieku przedprodukcyjnym b dzie oscylowa  wokó  17%, 
osób w wieku produkcyjnym b dzie oko o 53%, a poprodukcyjnym – 30%. 
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redni wiek mieszka ca b dzie wynosi  oko o 44 lata, a po owa ludno ci 
kraju b dzie mia a wi cej ni  45 lat (mediana).

3. Konsekwencje procesu starzenia si  spo ecze stwa

O ile determinanty procesu starzenia si  ludno ci maj  g ównie charak-
ter demograficzny, o tyle jego nast pstwa s  o wiele bardziej ró norodne. 
Konsekwencje te mog  mie  wymiar demograficzny, ale te  ekonomiczny, 
spo eczny, zdrowotny itp. Ogólnie proces starzenia si  ludno ci jest wielo-
aspektowy, wielowymiarowy, wywo uje tym samym zmiany w wielu procesach 
spo eczno-ekonomicznych (Bombol i S aby, 2011, s. 12). Z tego powodu 
problematyka staro ci i starzenia si  stanowi przedmiot studiów i bada  
wielu dyscyplin naukowych, co te  oznacza, e mechanizm starzenia si  
jest wyja niany przez ró ne, wi ce si  z nimi teorie. Istnieje przy tym 
wiele problemów badawczych nierozerwalnie powi zanych z zagadnieniami 
staro ci i procesem starzenia si  (np. rodzina i relacje wewn trzrodzinne, 
transfery mi dzygeneracyjne).

3.1. Implikacje dla gospodarki

Brakuje dot d zgodno ci co do zmian gospodarki dokonuj cych si  pod 
wp ywem starzenia si  ludno ci. Autorytet w tym zakresie E. Rosset (1979, 
s. 25) ju  dawno wskazywa  – ale do  ogólnie – e starzenie si  ludno ci 
powoduje, e „ca a organizacja spo ecze stwa i wszystkie dzia aj ce w nim 
systemy spo eczne ulegaj  mniejszemu lub wi kszemu przeobra eniu”. 
Spo ród pó niejszych, zarysowuj cych si  trzech pogl dów (o charakterze 
neutralnym, pozytywnym i negatywnym) ostatnio dominuje opcja mieszana: 
optymistyczno-pesymistyczna (Jurek, 2012, s. 59). Zgodnie z ni  proces 
starzenia si  ludno ci pocz tkowo, czyli gdy populacja dojrzewa, ma pozy-
tywny wp yw na gospodark , a pó niej – w sytuacji zaawansowanej staro ci 
demograficznej – mo e prowadzi  do powa nych perturbacji ekonomicznych. 

Jak mo na zaobserwowa , dokonuj ce si  obecnie zmiany demograficzne 
nios  daleko id ce konsekwencje, przewa nie negatywne i postrzegane naj-
cz ciej w kontek cie gospodarki i finansów publicznych kraju. Dotycz  
przekszta ce  w modelu produkcji, konsumpcji, oszcz dzania i inwestycji, 
jak te  kondycji rynku pracy oraz wydajno ci, poszukiwanych rodzajów us ug 
oraz kszta tu wydatków bud etowych. Niski wska nik zatrudnienia osób 
starszych prowadzi do mniejszej produktywno ci spo ecze stwa, obni enia 
wp ywów podatkowych, ograniczenia kr gu konsumentów, oznacza mniejsz  
liczb  p ac cych sk adki na ubezpieczenie zdrowotne i spo eczne.

Przewidywana przez Komisj  Europejsk  zmniejszaj ca si  w d ugiej 
perspektywie dynamika wzrostu gospodarczego stanowi wypadkow  dwóch 
procesów. Pierwszym z nich jest zak adana do 2020 r. wzrastaj ca produktyw-
no  pracy, b d ca efektem wysokiej dynamiki wydajno ci pracy i nak adów 
inwestycyjnych na sfer  produkcyjn . Potem ma nast pi  wyhamowanie tego 
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procesu na skutek spadku odsetka osób aktywnych zawodowo, czyli gdy 
znaczenia nabierze drugi proces – starzenie si  populacji. Prognozy doty-
cz ce Polski wskazywa y, e rednie roczne tempo wzrostu PKB wyniesie 
3,5% w latach 2011–2020, 2% w latach 2021–2040 i 1% w latach 2041–2060 
(Ageing Report, 2009). Obecnie prognozy s  modyfikowane i to raczej na 
niekorzy . Przypomina si  w tym kontek cie od dawna znana opinia wska-
zuj ca, e w spo ecze stwach, których dotyka zjawisko demograficznego 
starzenia si , „zanika podstawa kapitalizmu, czyli duch przedsi biorczo ci 
oraz sk onno ci do ryzyka, a zast powane one s  przez nowe uczucie: pra-
gnienie bezpiecze stwa” (Jurek, 2012, s. 65). 

Dlatego szczególnie cz sto eksponowany jest fakt, e starzenie si  spo-
ecze stw stanowi podstawowe wyzwanie stoj ce przed systemami zabezpie-

czenia spo ecznego (Pisarczyk, 2010). Osoby starsze s  bowiem przeci tnie 
„dro sze w utrzymaniu” – generuj  wy sze wydatki w porównaniu z osobami 
m odszymi, co le y u podstaw okre lenia „siwienie bud etów publicznych” 
(Wilensky, 1975, s. 10–11). Kontynuuj c ten tok rozumowania, nale y pod-
kre li , e wzrastaj ce wydatki publiczne maj  pozytywny wp yw na stan 
gospodarki, ale tylko do pewnego momentu, którego przekroczenie prowa-
dzi do jego pogorszenia, wp ywaj c hamuj co na jej dynamik . Zale no  
t  odzwierciedla tzw. krzywa Armeya (Armey, 1995). Pocz tkowo bowiem 
wydatki te maj  charakter przewa nie rozwojowy, by z czasem ewoluowa  
ku coraz bardziej nierozwojowym. Obowi zuj ce kryterium z Maastricht 
w postaci d ugu publicznego na poziomie 60% PKB w gruncie rzeczy jest 
odzwierciedleniem opinii wskazuj cej, e przekroczenie tego pu apu pro-
wadzi do istotnego spowolnienia tempa wzrostu gospodarczego (Reinhart 
i Rogoff, 2010, s. 574). 

W kontek cie przed u aj cego si  kryzysu ekonomicznego i fatalnego 
stanu finansów publicznych w wielu krajach, w tym równie  w Polsce, nasili y 
si  zatem dzia ania w kierunku wyd u ania aktywno ci zawodowej jednostki 
w jej cyklu ycia. Uwaga skoncentrowana jest na przesuni ciu w gór  wieku 
uprawniaj cego do nabycia praw emerytalnych, podczas gdy sporadycznie 
poruszana jest kwestia obni enia wieku osób wchodz cych na rynek pracy, 
a tak e ci gle zbyt ma  wag  przywi zuje si  do zwi kszenia aktywno-
ci zawodowej osób b d cych w wieku produkcyjnym, która w Polsce jest 

szczególnie niska. Tymczasem, jak dowodzi M. Podogrodzka (2011, s. 841), 
„wi ksze zaanga owanie osób b d cych w wieku aktywno ci zawodowej 
w podj cie pracy skuteczniej poprawi relacj  osób niepracuj cych do pracu-
j cych ani eli wyd u enie wieku emerytalnego, zw aszcza w populacji kobiet 
oraz w ród mieszka ców wsi”. 

Ponadto w przypadku utrzymania si  dotychczasowego trendu starze-
nia si  spo ecze stwa znaczenia mog  nabra  problemy zwi zane z opiek  
kolejnych pokole  nad starszymi generacjami. Wzro nie po prostu zapo-
trzebowanie na opiek  nad osobami s dziwymi (ponad 85 lat), a pokolenie 
osób wchodz cych w wiek emerytalny mog oby je cz ciowo przej , zwal-
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niaj c z takiej powinno ci ró ne instytucje, w tym publiczne. Oczywi cie, 
z perspektywy finansów publicznych wyd u enie wieku emerytalnego nie-
w tpliwie odci a je przez sam fakt zaw enia populacji osób korzystaj -
cych ze wiadcze  emerytalnych. Przy takim rozwi zaniu nie mo na jednak 
wykluczy  zwi kszenia obci enia innych róde  zabezpieczenia spo ecznego. 
Mo e zasadna by aby, przynajmniej w pewnym zakresie, mo liwo  wyboru 
momentu przej cia na emerytur , co jest obecnie rozwa ane?

Dzi ki reformie emerytalnej z 1998 r. Polska oceniana by a dot d jako 
w miar  bezpieczna i zaliczana do grupy krajów Europy, w przypadku których 
mo liwe b dzie nawet zmniejszenie odsetka PKB wydawanego na emerytury 
(Ageing Report, 2009, s. 280–304). Wprowadzone wówczas zmiany polegaj  
ogólnie na tym, e pa stwo nie gwarantuje wysoko ci przysz ych wiadcze  
(z wyj tkiem minimalnych emerytur), poniewa  powinny one zale e  od 
uzbieranych w ZUS-ie lub OFE oszcz dno ci. Zdecydowanie gorzej mo e 
natomiast wygl da  sytuacja z punktu widzenia emerytów, których liczba 
b dzie si  zwi ksza , tak e w stosunku do aktywnej cz ci spo ecze stwa. 
Ju  obecnie zauwa alne jest pogorszenie relacji przeci tnego wiadczenia 
emerytalnego do redniej p acy, która w 2005 r. wynosi a 66,6%, a w 2014 r. 
uleg a obni eniu do 64,0% (GUS, 2015c, s. 284). Emerytury ulegaj  wzgl d-
nemu (a niekiedy bezwzgl dnemu) zmniejszeniu.

Sytuacja demograficzna jest te  jednym z istotnych determinantów zacho-
wa  na rynku produktów oszcz dno ciowych. Ju  F. Modigliani g osi , e 
„m odzi oszcz dzaj , a starzy trwoni ” (za: Stankiewicz, 2007, s. 354), suge-
ruj c istniej c  zale no  mi dzy struktur  demograficzn  w danym kraju 
a oszcz dno ciami. Ogólnie dla populacji o dominacji ludno ci w wieku 
produkcyjnym charakterystyczny jest wysoki stopie  oszcz dzania, a proces 
starzenia populacji prowadzi do sukcesywnego spadku oszcz dno ci. Zinten-
syfikowane w ostatnich latach badania w tym zakresie dowodz , e w nie-
których krajach nawet 75% zmian w procesach oszcz dzania mo e wynika  
z obserwowanych zmian demograficznych (Ferrucci i Miralles, 2007). Jako 
konkretne przyczyny podawany jest tzw. efekt wieku (odmienno  decyzji 
w ró nym wieku), czasu (zmiany struktury aktywów pod wp ywem zró ni-
cowanej ich dochodowo ci) oraz efekt kohorty (wynikaj cy z gwa townej 
zmiany funkcjonowania gospodarstw domowych wywo anej przyczynami 
zewn trznymi) (Poterba, 2004). W najbli szej przysz o ci maj  one wp y-
wa  na zbli enie si  zachowa  polskich gospodarstw domowych w zakresie 
oszcz dzania do zachowa  charakterystycznych dla gospodarek rozwini tych. 

Otó  w ród emerytów ma miejsce wy szy od przeci tnego odsetek 
gospodarstw korzystaj cych z bezpiecznych form oszcz dzania. Z wiekiem 
zmniejsza si  bowiem sk onno  do ryzyka, chocia  istotny wp yw na ni  
ma te  poziom zamo no ci. W zwi zku z tym, jak sugeruj  wyniki bada  
(Rytelewska i K opocka, 2010, s. 59), starzenie si  spo ecze stwa „znaj-
dzie odzwierciedlenie w spadku stopy oszcz dzania o oko o 3,4 pkt. proc.”, 
co b dzie mie  miejsce w latach 2007–2030. Spowoduje ponadto zmiany 
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w strukturze oszcz dno ci – przede wszystkim b dzie prowadzi  do wzro-
stu udzia ów depozytów bankowych, aktywów w zak adach ubezpiecze  na 
ycie oraz obligacji. Pewnego wp ywu na zachowania gospodarstw nale y te  

oczekiwa  w zwi zku ze wspomnian  reform  systemu emerytalnego. Jak 
do tej pory, sk onno  Polaków do dodatkowego oszcz dzania na emerytur  
jest jednak niewielka. Wyniki ró nego rodzaju bada  sonda owych (CBOS, 
2010b) wskazuj , e jedynie 13% osób w wieku produkcyjnym twierdzi, i  
oszcz dza z my l  o emeryturze, a dalsze 21% jedynie deklaruje, e obecnie 
nie oszcz dza, ale zamierza to robi . Ponad 55% nie oszcz dza natomiast 
z my l  o wieku emerytalnym ani nie zamierza tego czyni , z regu y t u-
macz c to zbyt niskim poziomem dochodów, ale te  niedostateczn  wiedz  
o metodach pomna ania oszcz dno ci w d u szym terminie.

Ludzie starsi wyst puj cy w roli konsumentów postrzegani s  nieco gorzej 
w porównaniu z m odszym wiekowo nabywc . Na rynku, na którym zaistnia  
konsument globalny, kupowanie buduje presti . Jak konsekwentnie wyja nia 
Z. Bauman (1998), cz onkiem wspó czesnego spo ecze stwa staje si  ten, kto 
nie opiera si  pokusom konsumpcyjnym rynku i kupuje, kupuje… Wed ug 
Baumana (2006, s. 195): „Wspó czesne spo ecze stwo anga uje swoich 
cz onków g ównie jako konsumentów… Aby spe ni  spo eczn  norm , aby 
by  pe noprawnym cz onkiem spo ecze stwa, trzeba reagowa  niezw ocznie 
i wydajnie na pokusy rynku konsumenckiego; trzeba mie  wk ad w koniecz-
no  zu ywania zasobów”. 

Obszern  analiz  zachowa  seniorów w roli konsumentów przedstawiono 
niedawno w pracy Konsument 55+ wyzwaniem dla rynku (Bombol i S aby, 
2011). Wynika z niej m.in. e ugruntowany przez lata stereotyp nie zawsze 
znajduje potwierdzenie w obecnej rzeczywisto ci. Zgodnie z nim seniorzy 
stanowi  grup  konsumentów o niskich dochodach, tote  w stopniu ogra-
niczonym sk onni s  do aktywnego gospodarowania nimi na rynku, a poza 
tym maj  konserwatywne podej cie do konsumpcji, gdy  ich przyzwyczajenia 
s  zbyt silnie ugruntowane. Starsi wiekiem konsumenci s abo reaguj  na 
reklam , cz sto podlegaj  te  wykluczeniu cyfrowemu, zbyt wolno podej-
muj  decyzje, czyli s  klientami czasoch onnymi. Oczywi cie, niski poziom 
dochodów przek ada si  z regu y na równie niski popyt, co ostatecznie mo e 
nie by  oboj tne dla dynamiki produkcji. 

Trzeba jednak zauwa y , e pewna cz  segmentu rynku seniorów, 
zw aszcza ta dotycz ca seniorów m odszych, charakteryzuje si  coraz szybciej 
rosn c  si  nabywcz  kierowan  w stron  us ug ycia codziennego, domów 
spokojnej staro ci, ale te  us ug luksusowych, g ównie w bran y zdrowot-
nej, jak chirurgia plastyczna, kosmetyki nowej generacji, motoryzacyjnej, 
turystycznej czy gastronomicznej. Odbywa si  to równolegle z obni aniem 
popytu przede wszystkim na us ugi edukacyjne czy rekreacyjne. Wraz z wie-
kiem ewoluuj  bowiem potrzeby ludzkie oraz zachowania konsumpcyjne, 
co z pewno ci  poci ga za sob  zmiany struktury popytu, ale nie zawsze 
dotycz  one jego rozmiaru. 
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Nietrudno przecie  zauwa y , e „tradycyjny senior” przeistacza si  coraz 
cz ciej w „nowoczesnego seniora”, co w warunkach polskich mo e nie jest 
jeszcze zbyt cz stym zjawiskiem, ale w krajach wy ej rozwini tych jak naj-
bardziej – osoby starsze to z regu y osoby zamo ne. I co wa ne, ten „nowo-
czesny senior” niekiedy napotyka na braki ofert, czego potwierdzeniem s  
wyniki bada , wskazuj ce g ównie na us ugi opieku cze, zaj cia w rodo-
wisku lokalnym, odpowiednie us ugi turystyczne, zaj cia sportowe, sprz t 
gospodarstwa domowego czy komputery przystosowane dla osób starszych.

Wskazane wy ej najwa niejsze, czyli nie wszystkie, rezultaty starzenia si  
populacji znajduj  ogólne odzwierciedlenie w PKB. Wiadomo jednak nie od 
dzisiaj, e jego przydatno  do oceny dobrobytu jest wyra nie ograniczona, 
a kolejnym tego potwierdzeniem jest raport Komisji ds. Mierzenia Wyników 
Gospodarczych i Post pu Spo ecznego, powo anej pod przewodnictwem 
Josepha Stiglitza, a z o onej z 30 wybitnych ekonomistów, w tym pi ciu 
noblistów (Gadomski, 2009; Smoczy ski, 2009). Z perspektywy niniejszego 
tematu wa ne okazuj  si  dwa wnioski. Zgodnie z pierwszym z nich nale y 
z wi ksz  uwag  analizowa  dochody i konsumpcj  gospodarstw domowych, 
a nie tylko wska niki produkcji, na czele z PKB. Po wtóre, co szczególnie 
interesuj ce, w badaniu jako ci ycia nieodzowne jest uwzgl dnianie takich 
wska ników spo ecznych, jak stan zdrowia, poziom edukacji, udzia  obywateli 
w stowarzyszeniach i yciu politycznym oraz spo ecznym. 

Skutki ewentualnego wykluczenia zawodowego i spo ecznego osób star-
szych s  te  bowiem – i b d  coraz bardziej – widoczne na p aszczy nie spo-
ecznej. Odczuwa je spo ecze stwo. Wielki potencja , wiedza pragmatyczna, 

warto ci i umiej tno ci seniorów nie b d  wykorzystywane przez rodziny, 
pracodawców, spo eczno ci lokalne i spo ecze stwo jako ca o . Przerwany 
zostanie naturalny transfer mi dzypokoleniowy, tak wa ny w sferze tradycji, 
norm, warto ci kulturowych, narodowych, spo ecznych.

Wed ug A. Giddensa (2004, s.166) ze spo ecznym znaczeniem starze-
nia wi  si  dwa sprzeczne wzgl dem siebie procesy. Z jednej strony, 
ludzie starsi maj  w spo ecze stwach wspó czesnych zazwyczaj ni szy status 
i mniej w adzy w porównaniu z wcze niejszymi kulturami. Równocze nie, 
jakby z drugiej strony, seniorzy wykazuj  mniejsz  sk onno  do akceptacji 
starzenia si  jako procesu nieuniknionego, przyjmowanego za naturalny. 
Wr cz broni  si  przed nim. Co z tego wynika? Wiele problemów, jeszcze 
nie do ko ca wiadomo jakich.

3.2. Indywidualne efekty starzenia si  spo ecze stwa

Zasadne wydaje si  zatem wskazanie konsekwencji procesu starzenia 
si  ludno ci dla poszczególnych osób, indywidualnie, co mo e przynajmniej 
w pewnym stopniu niektóre powy sze problemy wyja ni  czy uzupe ni . 
Post puj ce ograniczanie aktywno ci osób starszych na wielu p aszczyznach 
wp ywa i b dzie wp ywa  ogólnie negatywnie na poziom oraz jako  ich 
ycia. Wykluczenie osób starszych ju  dotyczy rynku pracy, zdrowia, ycia 
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publicznego, kulturalnego, spo ecznego i dalej b dzie si  pog bia . Wachlarz 
problemów trapi cych ludzi starszych jest szeroki, a najwa niejsze z nich to 
problemy: ekonomiczne, mieszkaniowe, rodzinne, adaptacyjne, zdrowotne, 
emocjonalne, zwi zane z dyskryminacj  i marginalizacj , jak te  uzale nie-
niem (Leszczy ska-Rejchert, 2010). 

Trudn  sytuacj  ludzi starszych w Polsce pot guje okres transformacji 
ustrojowej. Odczuwane pogorzenie si  warunków bytowych wywo uje u wielu 
z nich poczucie degradacji spo ecznej. Nie jest im te  atwo odnale  si  
w nowych realiach, przy s abn cej kontroli spo ecznej, w obliczu zmian 
wielu norm prawnych czy praktyk finansowych, w warunkach tzw. libera-
lizmu moralnego. Wystarczy wskaza  w tym miejscu na niezwykle nisk  
– mimo pewnej poprawy w ostatnich latach – aktywno  osób b d cych 
w tzw. wieku przedemerytalnym na rynku pracy w porównaniu z sytuacj  
w tym zakresie w innych krajach. Uwag  nale y zwróci  przede wszystkim 
na szczególnie trudn  sytuacj  dojrza ych Polek na rynku pracy. Aktywno  
zawodowa kobiet w wieku 55–64 lata na poziomie 31,3% w 2012 r. nale y 
do najni szych w Europie (Kry ska i Szukalski, 2013, s. 35–36). Wyja nienie 
tak niskiej stopy zatrudnienia nie jest specjalnie trudne. Z jednej strony 
jest ona rezultatem ewidentnego niedostosowania polskiej gospodarki do 
zmian demograficznych. Z kolei silnie zakorzenione stereotypy dotycz ce 
ludzi starszych i zwyczajna niech  pracodawców do ich zatrudniania to 
druga strona zagadnienia. Do tego doda  trzeba stosunek Polaków do pracy, 
nadal traktowanej powszechnie jako z o konieczne. Rz d przyj  wprawdzie 
w 2008 r. program „Solidarno  pokole . Dzia ania na rzecz aktywizacji 
osób 50+”, którego celem jest zwi kszenie zatrudnienia osób w tym wieku, 
ale jego efekty s  niezbyt widoczne. 

Sytuacja ekonomiczna jest g ównym czynnikiem jako ci ycia osób 
starszych, co potwierdza wiele bada  (Graniewska, 2010). Wysoki poziom 
dochodów, cz sto id cy w parze z poziomem wykszta cenia, zwi ksza mo li-
wo  samodzielnego ycia i u atwia je, w odró nieniu od niskich dochodów, 
ogólnie ograniczaj cych i utrudniaj cych funkcjonowanie, w cznie z mo li-
wo ci  popadni cia w ubóstwo. I tak, w Polsce zagro enie ubóstwem w ród 
osób po 65. roku ycia wynosi o w 2014 r. ponad 12%, czyli by o ni sze 
w porównaniu z pozosta ymi grupami wiekowymi (do lat 18 – oko o 23%, 
18–64 lata – oko o 17%), jak te  ni sze ni  rednia UE-28 (oko o 14%) 
(GUS, 2015a, s. 187). Emerytury w Polsce s  bowiem na tyle wysokie wzgl -
dem dochodów z pracy, e w stopniu porównywalnym do p ac pozwalaj  
zmniejszy  zagro enie ubóstwem. Chocia  zagro enie ubóstwem spada wraz 
z wiekiem, to jednak ro nie jego trwa o  (Lis i Potoczna, 2015). Dlatego 
poprawa sytuacji materialnej jest jednym z powodów zainteresowania senio-
rów prac . Drugim, nie mniej wa nym, jest zapobieganie wycofywaniu si  
z ycia spo ecznego. Mo na mie  jednak pewn  nadziej , poniewa  wraz 
z ogólnymi zmianami demograficznymi na rynku pracy coraz bardziej zauwa-
alne b d  braki ilo ciowe i jako ciowe, czyli na ch tnych emerytów b dzie 
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czeka  coraz wi cej miejsc pracy z powodu relatywnego zmniejszania si  
liczebno ci osób w wieku produkcyjnym. 

Dzi ki rozwojowi medycyny i farmacji, wzrostowi znaczenia populacji 
w starszym wieku towarzyszy wzgl dnie sprawne funkcjonowanie seniorów, 
chocia  przy wydatnym ograniczaniu ich aktywno ci ekonomicznej. Pod-
kre lenia wymaga w tym kontek cie fakt, e kiedy w 1900 r. mieszkaniec 
Europy Zachodniej b d  USA przechodzi  na emerytur  w wieku 65 lat, 
mia  przed sob  perspektyw  ycia rednio oko o 10 lat. Obecnie okres ten 
wyd u y  si  do oko o 20 lat, co jest warto ci  sam  w sobie, zawdzi czan  
ogólnie poprawie warunków ycia, g ównie wspomnianej opiece medycz-
nej. W Polsce redni wiek przej cia na emerytur  wynosi oko o 59 lat, co 
oznacza, e przeci tny emeryt ma jeszcze przed sob  perspektyw  25 lat 
ycia, z regu y biernego zawodowo i spo ecznie. Musi to powodowa  wiele 

i to coraz powa niejszych problemów, poczynaj c od niezb dnej „rewolucji 
w sposobie my lenia” o aktywno ci zawodowej, ale te  spo ecznej seniorów. 

Ogólnie w zakresie aktywno ci seniorów mo na wydzieli  ich aktywno  
(Dzi gielewska, 2006, s. 161):
– formaln , przejawiaj c  si  w udziale w ró nych stowarzyszeniach spo-

ecznych, w polityce, w pracach na rzecz rodowiska lokalnego, wolon-
tariacie itp.;

– nieformaln , która polega na kontaktach z rodzin , przyjació mi, zna-
jomymi, s siadami;

– samotnicz , ograniczaj c  si  do ogl dania telewizji, czytania, rozwijania 
w asnych zainteresowa  czy hobby.
Inni wyró niaj  aktywno  (Orzechowska, 1999) domowo-rodzinn , kul-

turaln , zawodow , spo eczn , edukacyjn , religijn  i rekreacyjn , uwzgl d-
niaj c pola zainteresowa  osób w starszym wieku. Bior c z kolei pod uwag  
aktywno  w czasie wolnym, wskazuje si  (Halicka i Halicki, 2003, s. 207) na 
aktywno  rekreacyjno-hobbystyczn , receptywn , zorientowan  publicznie, 
integracyjn  oraz inne jej rodzaje. 

Problem polega jednak na tym, e polscy seniorzy – zamiast zmierza  
do ró nych form aktywno ci – pozostaj  na ogó  pasywni, niezale nie od 
post puj cych przeobra e  w kraju. Jest to charakterystyczne dla ca ej spo-
eczno ci, a w grupie osób powy ej 60 lat aktywno  ta s abnie szczególnie 

wraz z ogóln  aktywno ci  yciow  (Czapi ski i Panek, 2013). Nie anga uj  
si  te  w pomoc innym, co charakteryzuje co najmniej 67% starszych Pola-
ków (CBOS, 2010a). By  mo e wi e si  to z nie najlepszym stanem zdrowia, 
który oceniany jest przez osoby powy ej 50. roku ycia powszechnie jako z y, 
i ocena taka jest zdecydowanie cz stsza ni  w przypadku pozosta ych Euro-
pejczyków w podobnym wieku. Wp yw mo e te  mie  niepe nosprawno  
nasilaj ca si  z wiekiem i dotykaj ca prawie po owy osób po 75. roku ycia.

Z drugiej strony, czyli uwzgl dniaj c postawy Polaków wobec ludzi 
starszych i w asnej staro ci, mo na wyra nie zauwa y , e aktywno  ludzi 
w starszym wieku jest najcz ciej czona z dzia alno ci  na rzecz rodziny 
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lub spo eczno ci s siedzkiej (W do owska, 2009, s. 2). Wynika to z takiego 
w a nie postrzegania osób starszych, które – zgodnie z powszechn  opini  
(prawie 90% badanych) – s  potrzebne spo ecze stwu, ale przede wszystkim 
dlatego, e maj  czas na zaj cie si  wnukami, a w pewnym stopniu tak e 
dzia alno ci  spo eczn ; ceni si  te  ich wiedz  i do wiadczenie. Takie s  
stereotypy i nie ulegaj  one powa niejszym zmianom.

Nie mo na abstrahowa  jednak od kolejnego jeszcze aspektu, jakim jest 
poczucie zadowolenia i szcz cia osób starszych, oczywi cie bez pomijania 
w tku ekonomicznego – chocia  nie zawsze jedno z drugim idzie w parze. 
Podej cie to uto samiane jest z tzw. ekonomi  szcz cia (Micho , 2010), 
ogólnie odnosz c  si  do elementów warunkuj cych jako  ycia, czyli nie-
ograniczaj c  si  do jego w skiego, jedynie ilo ciowego, czyli dochodowego 
uj cia. W my l za o e  tej teorii jednostki pragn  zapewni  sobie osi ganie 
dobrostanu i wewn trznej harmonii, mi dzy innymi dzi ki odpowiadaj cej 
ich potrzebom konsumpcji. Nie ogranicza si  ona jednak do wiadomego 
nabywania dóbr wysokiej jako ci, ale jest przede wszystkim wi zana z wyj t-
kowymi sposobami sp dzania wolnego czasu. Ekonomia szcz cia zak ada 
realizacj  w asnych pasji, promowanie unikatowych umiej tno ci i talentów, 
poszukiwanie wewn trznej równowagi, tak wa ne dla poczucia komfortu, 
za ywania przyjemno ci i manifestowania indywidualno ci, jak te  ocen tego 
dotycz cych. 

Empiryczna weryfikacja takich za o e  jest niezwykle utrudniona, ale 
pewien aspekt owego problemu znajduje odzwierciedlenie w badaniach 
Diagnoza Spo eczna, prowadzonych od ponad 10 lat, a dotyczy on tzw. 
dobrostanu psychicznego, ci le skorelowanego m.in. z poczuciem szcz -
cia. Nie wnikaj c w szczegó y, w ostatnich edycjach (Czapi ski i Panek, 

2013, s. 175) mo na przeczyta , „ e dobrostan psychiczny Polaków wzrós  
znacz co w minionych latach i e nie jest to zmiana (tylko) pokoleniowa, 
zasz a bowiem tak e u tych samych osób mimo ich starzenia si  i wzrostu 
silnie z wiekiem skorelowanego wska nika depresji psychicznej”. W konklu-
zji podkre lono natomiast, e (Czapi ski i Panek, 2011 s. 183): „dobrostan 
psychiczny tyle  zale y od powodzenia w yciu, ile … powodzenie yciowe 
zale y od dobrostanu psychicznego. Szcz liwsi s  ci, którym si  w niektórych 
aspektach ycia dobrze wiedzie, ale to szcz liwszym wiedzie si  generalnie 
lepiej”, z czego mo na by oby, a w a ciwie powinno si  wyci gn  jeden 
jedyny wniosek. 

Z innej nieco, zdecydowanie filozoficznej perspektywy podchodzi do 
tego Z. Bauman (2009, s. 51), pisz c: „Spo ecze stwo konsumentów jest 
zapewne jedynym w historii ludzko ci, które obiecuje szcz cie w yciu ziem-
skim, szcz cie tu i teraz, jak równie  w ka dym kolejnym „teraz”. Krótko 
mówi c, szcz cie natychmiastowe i nieustaj ce”. Granica dziel ca powy sze 
uj cia jest jednak s abo okre lona, p ynna – jak by to nazwa  Z. Bauman. 

Zachodnie spo ecze stwa od dziesi cioleci ukszta towane s  na bazie 
„kontraktu spo ecznego”, cz cego generacje i umacniaj cego solidar-
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no  indywidualn , rodzinn  i spo eczn . Oznacza to, e rodzice inwestuj  
w edukacj  swych dzieci, a w zamian otrzymuj  pó niej wsparcie w postaci 
emerytur finansowanych przez populacj  aktywn  (co mo e jednak ulec 
zmianie w najbli szym czasie), jak te  korzystaj  z bezpo redniej pomocy 
dzieci, ale ma odzwierciedlenie tryptyk: „jednostka – rodzina – pa stwo”. 
Dobrze, e taki model rozpowszechnia si , cho  powoli, w innych krajach, 
podlegaj c równocze nie pewnym modyfikacjom i imitacjom. 

Jak podkre lano, proces starzenia si  populacji na wiecie, tak e polskiej, 
jest nieuchronny i nieodwracalny, zdeterminowany wieloma elementami 
i wywo uj cy ró norakie nast pstwa. Nie ograniczaj  si  one do koniecz-
no ci dostosowania polityki spo ecznej do wymaga  starzej cego si  spo e-
cze stwa, ale wymagaj  coraz cz ciej modyfikacji strategii rozwoju ca ych 
krajów i regionów, w których liczba osób starszych mo e by  dominuj ca 
w porównaniu z rocznikami m odymi i aktywnymi zawodowo. Wymuszaj  
dostosowania na ró nych p aszczyznach – przede wszystkim zmiany w sys-
temach zabezpieczenia spo ecznego, w tym emerytalnego, ochrony zdrowia 
i opieki, w modelu konsumpcji oraz w relacjach spo ecznych – a tak e na 
ró nych poziomach funkcjonowania. Ale konieczne s  te  zmiany w postrze-
ganiu osób starszych, ich aktywno ci zawodowej i spo ecznej, w po czeniu 
ze zmianami sposobu pokazywania staro ci i osób starszych w mediach, 
których oddzia ywanie w obecnych realiach jest wyj tkowo silne (Kry ska 
i Szukalski, 2013).

Przygotowywane w wielu krajach programy czy konkretne strategie 
b d ce reakcj  na skutki procesu starzenia mo na sprowadzi  do trzech:
– dostosowanie jednostronne – polegaj ce na projekcji potrzeb starzej cego 

si  spo ecze stwa i uwzgl dnieniu ich w dzia aniach, ale przy niewielkich 
korektach w zasadach mi dzypokoleniowego podzia u pracy i dochodów;

– dostosowania kompleksowe – sprowadzaj ce si  do przygotowania spo-
ecze stwa w ci gu ca ego ycia do jego d u szego trwania za po red-

nictwem odpowiedniej polityki edukacyjnej, zdrowotnej itp., z wykorzy-
staniem redystrybucji podtrzymuj cej mi dzypokoleniow  solidarno ;

– aktywne dzia ania prewencyjne – ukierunkowane na zmiany struktury 
demograficznej ludno ci przez polityk  prokreacyjna i imigracyjn .
Powy sze strategie nie wykluczaj  si . Wr cz przeciwnie, z uwagi na ich 

ró ny horyzont uzyskiwania rezultatów wskazane, a nawet niezb dne jest 
ich jednoczesne realizowanie. 

4. Zako czenie

W Polsce proces starzenia si  spo ecze stwa post puje, cho  z pewnym 
opó nieniem wzgl dem innych krajów UE, ale do 2060 r. to w a nie Polska 
odnotuje najwi kszy udzia  seniorów w ogólnej liczbie ludno ci (ponad 36%) 
w porównaniu ze redni  oko o 30%. Obserwowane przyspieszenie „dal-
szego trwania ycia” prowadzi ogólnie do zwi kszania liczebno ci i roli ludzi 
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starszych, a wi c rodzi tak e du e prawdopodobie stwo rozpowszechniania 
si  stylu ycia w a ciwego tym generacjom, równie  w Polsce. Jak mo na 
s dzi , znaczenie tych procesów ulegnie wzmocnieniu, gdy starszy wiek 
b dzie osi gany przez kolejne pokolenia zaliczane do powojennego wy u 
demograficznego. Powszechnie propagowane aktywne starzenie si  polega 
m.in. na wyborze takiego jego wariantu, aby przebiega o ono w sposób 
nowy, lepszy, bardziej produktywny ni  do tej pory. Wi e si  to jednak 
z przej ciem od polityki wra liwej na przebieg ycia (uzale nionej od zdarze  
przesz ych) do polityki istotnej dla przebiegu ycia, czyli dzia a  kszta tu-
j cych nast pne jego etapy (Szukalski, 2015, s. 4).

Jako swego rodzaju odzew na sygna y wi ce si  z post puj cymi 
zmianami demograficznymi nale y potraktowa  dokument przygotowany 
w Ma opolskim Urz dzie Marsza kowskim, zatytu owany Wyzwania Ma o-

polski w kontek cie starzenia si  spo ecze stwa. Podej cie strategiczne (2010). 
Korzeni strategii szuka  nale y w koncepcji tzw. srebrnej gospodarki (silver 

economy), maj cej w ostatnich latach szerokie odzwierciedlenie w Ma opol-
sce, a przedstawionej wcze niej przez grup  ekspertów jako tzw. Deklara-
cja Bo ska. Ogólnie podej cie to u wiadamia, e aktywne przygotowanie 
gospodarki do zmienionych, nowych relacji demograficznych stanowi szans  
w zakresie jako ci ycia, wzrostu gospodarczego oraz konkurencyjno ci. Cha-
rakteryzuj  j  dwa kierunki rozpozna , czyli dotycz ce tendencji starzenia si  
i potrzeb populacji w ró nych wymiarach ludzkiego ycia oraz regionalnych 
zasobów umo liwiaj cych zaspokajanie potrzeb starzej cej si  populacji na 
poziomie, który ogólnie pozwala na ocen  regionu jako przyjaznego osobom 
starszym. W strategii wykorzystano do wiadczenia angielskie, nakierowane 
na aktywizacj  starszego pokolenia, eksponuj c tym samym wymieniony 
pierwszy jej typ, czyli dostosowanie jednostronne.

Zdaniem G. Espinga-Andersena (2010, s. 183): „W dzisiejszych czasach 
(…) to globalizacja, starzenie si  spo ecze stw i niestabilno  rodziny; jed-
noczesna niewydolno  rodziny i rynku” stanowi  podstawowe wyzwania 
dla wszystkich. Zwi zane z tym próby dzia a  w postaci aktywnej polityki 
spo ecznej, znanej zw aszcza w krajach Europy kontynentalnej, czy tzw. nowe 
zarz dzanie publiczne rozpowszechniaj ce si  w wielu innych pa stwach, 
mo na potraktowa  jako przejaw czy jedynie pojedyncze elementy strategii 
radzenia sobie z nowymi strukturami ryzyk spo ecznych. Wed ug niektórych 
opinii (Rac aw 2010, s. 20) mo na je uzna  za zacz tkowy wzór „nowocze-
snego pa stwa opieku czego” (z du ym udzia em pa stwa wspieraj cego 
prac  – workfare state), zast puj cego ukszta towane w okresie powojennym 
welfare state. To inaczej przej cie z dotychczasowej polityki „przetrwania 
i izolacji” do polityki „dobrostanu i integracji”, opartej na wielosektorowo ci 
i upodmiotowieniu dzia a  skierowanych do seniorów. Programy integra-
cyjne nale y przede wszystkim ukierunkowa  na wykluczenie fizyczne. Jak 
podpowiadaj  autorzy ponad dziesi cioletnich bada  Diagnozy Spo ecznej 
(Czapi ski i Panek, 2013, s. 384): „Najskuteczniejszymi za  w tym obszarze 
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dzia aniami wydaje si  polityka prorodzinna, sprzyjaj ca dzietno ci i soli-
darno ci mi dzypokoleniowej, oraz skuteczniejsza rehabilitacja i aktywizacja 
zawodowa osób niepe nosprawnych i osób w wieku powy ej 50 lat”. Na fali 
aktywnej polityki spo ecznej, wywiedzionej z wytycznych polityk unijnych, 
propagowana jest polityka aktywnego starzenia si . 

Powy sze przes anie znajduje te  odzwierciedlenie w lokalnym wymiarze 
dzia a  z tego zakresu, czyli w „lokalnych re imach opieku czych”. Oczywi-
cie, nie s  one jednorodne, gdy  trudno wprowadzi  jeden powszechnie obo-

wi zuj cy w ka dej gminie model dzia a . Wyniki dotychczasowych bada  
wskazuj  jednak na brak lokalnej polityki wobec osób starszych, rozumianej 
jako zbiór skoordynowanych i spójnych dzia a  podejmowanych przez pod-
mioty publiczne i niepubliczne w celu zaspokojenia potrzeb seniorów na 
danym terenie. Wed ug M. Rac aw (2011, s. 27), to wci  „nie swój”, lecz 
„obcy” problem – to „publiczny” problem wielkiej polityki i „prywatny” pro-
blem rodziny. Brak konceptualizacji gminnych polityk spo ecznych w obliczu 
starzenia si  ludno ci musi zatem niepokoi .

Równocze nie trzeba by  jednak wiadomym tego, e przynajmniej pewna 
cz  osób starszych staje si  coraz bardziej aktywna nie tylko zawodowo, 
ale te  na p aszczy nie pozazawodowej. Realizuj  od o one pasje z m o-
do ci, ch tniej korzystaj  te  z ró nych nowinek, w tym technologicznych, 
odnajduj c si  coraz lepiej w spo ecze stwie informacyjnym. Zg aszaj  
te  zapotrzebowanie na szereg odpowiednich dla siebie us ug, dowodz c 
tym samym, e polski senior ze stadium konsumenta tradycyjnego prze-
suwa si  wyra nie w kierunku konsumenta nowoczesnego. Oby tylko temu 
kie kuj cemu procesowi nie zaszkodzi  fetysz rynkowej konkurencyjno ci, 
a wi c rywalizacji, w cieniu której – jak niezwykle trafnie uj  to W. Anio  
(2011) – „znikaj  gdzie  takie warto ci, jak wspó praca, solidarno , dia-
log i kompromis, które odwo uj  si  do nieco innej strony natury ludzkiej 
i ycia spo ecznego. Zaczynaj  si  liczy  niemal wy cznie dora ne przewagi 
i rachunek ekonomiczny, wybory staj  si  zerojedynkowe, za  przysz o  
rysuje si  w gruncie rzeczy bezalternatywnie”.
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