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P a w e ł  K u b i c k i

Polityka wobec osób 
starszych po pandemii

Najważniejsze wnioski

 • Proces starzenia się ludności Polski jest w perspektywie 
najbliższych kilkudziesięciu lat nieodwracalny, a do 2050 roku 
złagodzić ten trend może tylko relatywnie duży napływ migrantów. 
Jest to także proces o zróżnicowanym natężeniu przestrzennym, 
ale każda gmina w Polsce stanie przed wyzwaniem, jak lepiej 
wykorzystywać zasób, jakim są osoby powyżej 65. roku życia oraz 
jak wspierać osoby przekraczające 80 lat i wymagające opieki 
długoterminowej.

 • Pandemia nie zmieniła kluczowych wyzwań związanych z polityką 
wobec osób starszych, a raczej wyostrzyła wszystkie systemowe 
luki i lepiej pokazała konsekwencje – czasami śmiertelne – braku 
rozwiązań, np. w zakresie deinstytucjonalizacji.

 • Z perspektywy rynku pracy trzeba wrócić do dyskusji o granicy 
starości i tym samym granicy wieku emerytalnego oraz 
oczekiwanego okresu aktywności zawodowej. Niezależnie 
od prawnych możliwości przejścia na wcześniejszą emeryturę 
czymś oczywistym (dla pracowników i pracodawców) powinni być 
aktywni zawodowo 65–70-latkowie.

 • Z perspektywy aktywności społecznej trzeba wspierać lokalne 
organizacje społeczne, w szczególności tworzyć przestrzeń 
(miejsce, wsparcie merytoryczne, środki finansowe) do aktywności 
starszych kobiet, które dominują w starszych rocznikach. 
W wielu – szczególnie wiejskich – gminach w przyszłości będzie 
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to najliczniejsza grupa osób posiadających czas oraz możliwość 
działania na rzecz społeczności lokalnej.

 • Z perspektywy opieki długoterminowej i wspierania osób 
z poważnymi ograniczeniami w aktywnościach dnia codziennego 
trzeba przyspieszyć proces deinstytucjonalizacji opieki oraz 
rozbudować wsparcie dostępne w miejscu zamieszkania. 
Wiąże się to z rozbudową wsparcia dla opiekunów rodzinnych 
i nieformalnych.

 • Patrząc całościowo, potrzebujemy społeczności lokalnych 
przyjaznych ludziom w każdym wieku i o różnym poziomie 
(niepełno)sprawności, ale ze względu na przemiany społeczno- 
-demograficzne w szczególności potrzebujemy społeczności 
przyjaznych seniorom.

Kontekst polityki wobec osób starszych

 • Długofalowo skuteczna polityka wobec osób starszych wymaga 
działań związanych ze starzeniem się ludności, czyli obejmuje 
etap przygotowania do starości. Ważne, by kolejne roczniki osób 
wkraczających w wiek senioralny były możliwie aktywne i zdrowe.

 • Życie codzienne osób starszych toczy się w społeczności lokalnej, 
dlatego bez silnych i sprawnych samorządów lokalnych bardzo 
trudno o całościowe wsparcie osób starszych. Jednostki 
samorządu terytorialnego tylko częściowo mogą zastąpić/
wspierać organizacje społeczne oraz dodatkowe finansowanie 
z budżetu państwa.

 • Starość jest często związana z wieloma chorobami 
i ograniczeniami sprawności. Rekompensowanie tych ograniczeń 
i umożliwienie włączenia wszystkich obywateli w życie 
społeczności lokalnej to jedne z najważniejszych wyzwań 
polityki społecznej. Jednak bez dobrego dostępu do rehabilitacji 
i leczenia, a tym samym – do odpowiedniej polityki zdrowotnej, 
trudno o dobre efekty.

 • Inaczej mówiąc, efekty polityki wobec osób starszych 
są zależne od sprawności instytucji publicznych oraz wielu 
polityk szczegółowych i choć można, a nawet trzeba, działać 
interwencyjnie, to potrzebujemy sprawnego państwa i sprawnych 
samorządów we wszystkich obszarach życia codziennego.
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Sytuacja demograficzna

Na wstępie warto zaznaczyć, że wzrost zarówno liczby, jak i odsetka 
osób starszych w populacji Polski jest czymś pozytywnym i świadczy 
o – poza samym spadkiem dzietności – poprawiającej się jakości 
życia populacji. Krótko mówiąc, nie należy i nie do końca wypada 
mówić o siwym/srebrnym tsunami czy katastrofie demograficznej. 
Warto i należy jednak wskazywać, że zmiana sytuacji demograficznej 
kraju, ale też przemiany społeczno-kulturowe po części powiązane 
ze zmianami demograficznymi wymagają odpowiednich działań 
politycznych i organizacyjnych.

Zgodnie z rocznikiem demograficznym 31 grudnia 2019 roku 
w Polsce żyło 6.947.019 osób w wieku 65 lat i więcej, w tym 2.768.644 
mężczyzn i 4.178.375 kobiet. W tej grupie znajdowało się 1,7 mln 
osób powyżej 80. roku życia, z czego ponad dwie trzecie (1,15 mln) 
kobiet (GUS 2020). Jako ciekawostkę można też dodać, że liczba 
osób w wieku 65 lat i więcej była prawie identyczna z liczbą osób 
w wieku przedprodukcyjnym, poniżej 18. roku życia. W najbliższych 
latach udział osób starszych w populacji będzie się systematycznie 
zwiększał. Zgodnie z prognozą demograficzną Głównego Urzędu 
Statystycznego udział ludności w wieku 65 lat i więcej w ogólnej 
liczbie ludności z obecnego poziomu 18,1% osiągnie w 2030 roku 
około 23%, by w 2050 roku wzrosnąć do prawie 33%. Liczba ludności 
w wieku 80 lat i więcej wzrośnie w 2050 r. ponad dwukrotnie – 
do ponad 3,5 mln osób (GUS 2014). Można zatem mówić o tzw. 
podwójnym starzeniu się – proporcjonalnie większym wzroście liczby 
osób w najstarszych rocznikach, o feminizacji starości (przewadze 
kobiet) oraz o singularyzacji, to znaczy relatywnie wysokiej 
liczbie jednoosobowych gospodarstw domowych osób starszych.                       
Nie należy też zapominać o zróżnicowaniu przestrzennym 
(patrz mapki poniżej), już teraz są bowiem gminy, gdzie odsetek osób 
starszych znacząco przewyższa średnią ogólnopolską, a proces 
depopulacji ma relatywnie gwałtowny przebieg. 
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Mapa 1. Odsetek osób w wieku 65 lat i więcej w 2019 roku

Źródło (wszystkie mapy): D. Kobus i P. Legutko-Kobus, na podstawie danych GUS.

Mapa 2. Odsetek osób w wieku 65 lat i więcej w 2030 roku
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Mapa 3. Odsetek osób w wieku 80 lat i więcej w 2019 roku

Mapa 4. Odsetek osób w wieku 80 lat i więcej w 2030 roku
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W szczególności warto zwrócić uwagę na tzw. ścianę wschodnią 
i fragment województwa podlaskiego, gdzie odsetek osób powyżej 
65. roku życia przekracza jedną czwartą ogółu mieszkańców, a co 
dziesiąty mieszkaniec gminy ma ponad 80 lat. W praktyce oznacza 
to, że niektóre wsie zostają bez młodych ludzi, co przekłada się 
na ograniczanie sieci szkół, a w następstwie tego także pozostałych 
instytucji oraz usług publicznych, w tym transportu, i na wykluczenie 
komunikacyjne oraz dalszą depopulację. Jednocześnie to, co widzimy 
na niewielkim obszarze Polski w roku 2019, stanie się normą dla 
znaczących obszarów kraju w roku 2030. Zmiany struktury ludności 
mają także wpływ na rynek pracy, co dodatkowo spotęgowane 
jest powrotem w 2017 roku do granicy wieku emerytalnego 60/65 
lat. Skrócenie okresu pozostawania na rynku pracy kobiet, poza 
ograniczeniem zasobów siły roboczej, przekłada się natomiast 
na zwiększone ryzyko ubóstwa starszych kobiet, w szczególności 
wdów prowadzących jednoosobowe gospodarstwa domowe1. 
Zwiększony odsetek osób powyżej 80. roku życia zwiększa także 
zapotrzebowanie na usługi społeczne, a w kontekście opieki warto 
również zwrócić uwagę na spadek liczby potencjalnych opiekunów 
rodzinnych i nieformalnych. Jest to związane zarówno ze spadkiem 
dzietności, jak i z wyjazdami osób młodych do większych ośrodków 
miejskich. Z perspektywy dostosowania systemu wsparcia czy 
wieloletnich procesów zmian, bazujących na stopniowym wygaszaniu 
jednych form i rozwijaniu innych, na przykład w odniesieniu 
do wspomnianych przekształceń sieci placówek edukacyjnych 
czy domów pomocy społecznej, oznacza to, że procesy te powinny 
rozpocząć się już teraz. Pandemia pokazała, że niespecjalnie można 
już czekać, a koszty braku niektórych reform w skrajnej wersji 
oznaczają śmierć w osamotnieniu części osób starszych. Poniżej 
przedstawiam podstawowe ramy pozwalające na ocenę, „gdzie 
jesteśmy”, i wskazuję kluczowe obszary działań.

1  Szerzej patrz np. wnioski z seminarium mBank-CASE: https://www.case-research.eu/pl/nie-

unikniemy-podwyzszenia-wieku-emerytalnego-relacja-ze-167-seminarium-mbank-case-101559 

(dostęp: 4.01.2021 r.).
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Istniejące rozwiązania i kluczowe wyzwania

Szukając jakiegoś punktu odniesienia, który pozwalałby pokazywać 
sytuację Polski na tle pozostałych krajów europejskich, a także 
wyodrębniać obszary mieszczące się w umownej polityce na rzecz 
osób starszych, można odwołać się do tzw. indeksu aktywnego 
starzenia się2 (też: Jurek 2015; Perek-Białas, Zwierzchowski 2014). 
Indeks jest wskaźnikiem syntetycznym przyjmującym wartości 
od 0 do 100 (im wyżej, tym lepiej), podzielonym na cztery obszary 
i przypisane do nich 22 wskaźniki szczegółowe: 

 • zatrudnienie (waga w indeksie 35%) (4 wskaźniki, dotyczące 
zatrudnienia w różnych grupach wiekowych);

 • aktywność społeczna (35%) (4 wskaźniki, dotyczące wolontariatu, 
aktywności politycznej i świadczonej opieki nieformalnej);

 • niezależność, zdrowie i bezpieczeństwo (10%) (8 wskaźników, 
dotyczących: aktywności fizycznej, dostępu do opieki medycznej, 
samodzielnego gospodarowania, bezpieczeństwa finansowego 
w podziale na średnie dochody, zagrożenia ubóstwem oraz 
deprywacji materialnej, bezpieczeństwa fizycznego oraz 
kształcenia ustawicznego);

 • zdolności kraju do wykorzystania potencjału osób starszych 
(20%) (6 wskaźników, dotyczących: przeciętnego dalszego 
trwania życia ogółem oraz w zdrowiu, dobrostanu psychicznego, 
korzystania z internetu, więzi społecznych, poziomu wykształcenia).

Wartość syntetyczna wskaźnika w 2018 roku wyniosła dla Polski 
31 punktów. Nasz kraj znalazł się w grupie krajów o najgorszych 
wynikach, razem z: Bułgarią, Chorwacją, Grecją, Hiszpanią, Rumunią, 
Słowacją, Słowenią, Węgrami i Włochami. W poszczególnych 
obszarach było to odpowiednio:

 • zatrudnienie 26,5 (20. miejsce na 28 krajów, z największymi 
wyzwaniami w aktywności zawodowej osób w wieku 65 i więcej 
lat);

 • aktywność społeczna 13,1 (23. miejsce na 28 krajów, z niskimi 
wskaźnikami wolontariatu i aktywności politycznej); 

2  Patrz narzędzie online: https://composite-indicators.jrc.ec.europa.eu/active-ageing-index/

active-ageing-index oraz ostatni raport za rok 2018: https://unece.org/DAM/pau/age/Active_Ageing_

Index/ECE-WG-33.pdf (dostęp: 4.01.2021 r.).
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 • niezależność, zdrowie i bezpieczeństwo 66,1 (23. miejsce na 28 
krajów, z niskimi wskaźnikami aktywności fizycznej i kształcenia);

 • zdolności kraju do wykorzystania potencjału osób starszych 52,7 
(22. miejsce na 28 krajów, z wyzwaniami w obszarze korzystania 
z nowych technologii oraz więzi/kontaktów społecznych).

W przypadku rynku pracy kluczowe jest wydłużenie aktywności 
zawodowej w najstarszych rocznikach, co jest niemożliwe bez – 
w wersji minimum – zrównania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn 
oraz – optymalnie – jego stopniowego podwyższania, z ewentualnymi 
furtkami pozwalającymi na wcześniejszą dezaktywizację, na przykład 
ze względu na długi staż pracy itp. Podwyższanie wieku emerytalnego 
wiąże się też z przesunięciem w świadomości społecznej granicy 
starości. Niski wskaźnik wolontariatu i aktywności politycznej (w co 
włącza się też przynależność do związków zawodowych) wymaga 
szerszej dyskusji na temat kondycji i warunków funkcjonowania 
sektora społecznego w Polsce. Wynik ten można powiązać z szerszym 
problemem – w postaci utrzymywania kontaktów społecznych 
z osobami spoza kręgu rodzinnego; a jeszcze szerzej – także z różnymi 
formami wykluczenia, w tym cyfrowego czy komunikacyjnego. Jednak 
niezależnie od wielowymiarowych uwarunkowań niskiej aktywności 
wielu osób starszych kapitał ludzki, jakim dysponują osoby starsze, 
czeka na lepsze zagospodarowanie poza rynkiem pracy, w ramach 
społeczności lokalnej. W tym kontekście warto odwołać się koncepcji 
miast i gmin przyjaznych starzeniu się3, którą można uzupełnić 
o wątek miast dostępnych (Wysocki 2015) czy inteligentnych (smart)4. 
Wbrew pozorom sporo „nowych” trendów panujących wśród osób 
aktywnych zawodowo i w pełni mobilnych, które przeniosły się 
do pracy zdalnej i zostały na swoich osiedlach w wyniku pandemii, 
jest normą i dobrym rozwiązaniem również dla osób starszych, 
których jakość życia wzrasta, jeśli mieszkają w okolicy, gdzie 
w odległości spaceru dostępne są wszystkie podstawowe usługi oraz 
przyjazna przestrzeń publiczna. 

3  Patrz polskie tłumaczenie przewodnika Światowej Organizacji Zdrowia z 2007 roku: Miasta 

przyjazne starzeniu: przewodnik, www.publica.pl/wp-content/uploads/2014/12/MIASTA-PRZYJAZNE-

STARZENIU.pdf (dostęp: 4.01.2021 r.).

4  Patrz raport M. Boniego dla Instytutu Obywatelskiego: Miasta. Czas po pandemii…, https://

instytutobywatelski.pl/pliki/pdf/Miasta-czas-po-pandemii.pdf (dostęp: 4.01.2021 r.).



9

Pandemia nie zmieniła w sposób zasadniczy potrzeb osób starszych, 
a przede wszystkim uwypukliła deficyty i braki w ich zaspokajaniu. 
Od wiosny mamy do czynienia z „zawieszeniem” normalnego 
funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, ale też wielu usług 
wsparcia świadczonych przez instytucje publiczne. Jeśli dodać 
do tego wzrost ryzyka negatywnych konsekwencji przechorowania 
COVID-19 związanych z wiekiem oraz apele o pozostanie seniorów 
w domach, sytuacja pandemii pogłębiła istniejące nierówności 
w dostępie do wsparcia formalnego i wzmocniła uzależnienie 
od wsparcia rodziny, a najbardziej zmarginalizowane zostały te 
osoby, które jeszcze przed pandemią borykały się z osamotnieniem 
i wykluczeniem społecznym (patrz też: Age Platform 2020; Kocejko 
i inni 2020). Gminy przyjazne osobom w każdym wieku mogą być 
tym samym odpowiedzią na jeszcze jedno z wyzwań, jakim jest 
opieka długoterminowa, a dokładniej – przebudowa całego systemu 
wsparcia, bazującego dotychczas z jednej strony na rodzinie, 
a z drugiej na placówkach opieki całodobowej, z niewielką liczbą 
łatwo dostępnych form wsparcia dziennego w miejscu zamieszkania, 
stanowiących niezbędny pomost między życiem poza systemem 
wsparcia a koniecznością całodobowego pobytu stacjonarnego 
w placówce (Błędowski 2020). Oczywiście sytuacja jest nieco bardziej 
skomplikowana, a sama przyjazna przestrzeń i działania włączające 
w życie społeczności lokalnej nie zapewnią asystencji osobistej czy 
intensywnego całodobowego wsparcia (24/7) w życiu codziennym, 
ale są dobrym pierwszym krokiem. Przede wszystkim ograniczają 
jednak liczbę osób, którym trzeba udzielać wsparcia formalnego5, 
pozwalając skoncentrować zasoby dla osób wymagających ich 
w największych stopniu. Stanowi to dobre uzupełnienie procesu 
deinstytucjonalizacji, czyli przejścia od mieszkania w całodobowych 
placówkach do odpowiedniego wsparcia w lokalnej społeczności6.

5  Patrz np. społeczności przyjazne ludziom z demencją: https://www.alzheimers.org.uk/get-

involved/dementia-friendly-communities/what-dementia-friendly-community czy opracowanie 

poświęcone tematowi: https://www.alzint.org/adi/pdf/dfc-principles.pdf (dostęp: 4.01.2021 r.). 

6  Patrz: https://publicystyka.ngo.pl/czy-istnieje-alternatywa-dla-domow-pomocy-spolecznej-

o-deinstytucjonalizacji-wlaczajacych-spolecznosciach-lokalnych-i-niezaleznym-zyciu-osob-z-ni-

epelnosprawnosciami (dostęp: 4.01.2021 r.).
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Podsumowanie

Wnioski, jakie można wyciągnąć z pandemii, są zgodne z tymi, 
które od dawna postulowano w ramach miast i gmin przyjaznych 
ludziom w każdym wieku. Najbardziej podstawowe wsparcie i usługi 
powinny być dostępne blisko miejsca zamieszkania, najlepiej – 
w odległości spaceru od domu albo krótkiego przejazdu dostępną 
komunikacją publiczną. Warto też stawiać na znajomość nowych 
technologii, bo choć miasta i gminy inteligentne nie muszą być 
celem samym w sobie, to mogą być dobrym narzędziem podnoszenia 
jakości życia. Odwracając perspektywę, należy ograniczać 
wszelkie rodzaje wykluczenia osób starszych, czy to społeczne, 
czy cyfrowe, i tworzyć przestrzeń do włączania seniorów w życie 
społeczne. Nie są to wnioski nowe; podobnie z rozwiązaniami, które 
są proponowane. Nie można też powiedzieć, by sytuacja ta nie była 
znana polskim władzom, bo dyskusje o kluczowych programach 
– w tym deinstytucjonalizacji – trwają od lat, a trafną diagnozę 
demograficznego punktu wyjścia zawierał już raport Polska 2030 
Boniego, nie mówiąc o prognozach demograficznych Głównego 
Urzędu Statystycznego.

Przesuwa to ciężar dyskusji z tego, jaka powinna być polityka 
wobec osób starszych, na to, jak ją skutecznie wdrażać i jakie 
są bariery w programowaniu i wdrażaniu polityki publicznej w Polsce. 
Wracamy tu do dyskusji o zaufaniu do państwa oraz instytucji 
publicznych, o stabilności rozwiązań, odłożonych korzyściach 
działań profilaktycznych i długofalowych stojących w kontrze 
do bardziej widocznych, krótkotrwałych korzyści z interwencyjnego 
rozwiązania jednostkowego problemu. W praktyce – tu przechodzę 
od akademickich analiz do publicystyki – dochodzimy do smutnego 
wniosku, że zarówno władzom i partiom opozycyjnym, jak i większości 
obywateli najbardziej opłacają się rozwiązania doraźne, w tym 
transfery gotówkowe. Jest to ten sam mechanizm, który sprawia, 
że osoby potrzebujące największego, ponadstandardowego i tym 
samym kosztującego ponadprzeciętnie czy wymagającego bardziej 
rozbudowanej infrastruktury wsparcia mają w praktyce niewielkie 
szanse na pełne zaspokojenie swoich potrzeb, a jeszcze mniejsze 
na działania profilaktyczne, które powstrzymają proces wykluczania 
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we wcześniejszych fazach. Generuje to potencjalnie wysokie koszty 
zaniechania.

Tym samym, próbując sformułować rekomendacje na przyszłość, 
mogę tylko zaznaczyć, że mniej istotne jest to, co stanie się 
flagową propozycją rządu/partii/władz lokalnych, a bardziej 
istotne jest wyłonienie przewodniego tematu, dobre uzasadnienie 
i konsultacje społeczne oraz trzymanie się go i wdrażanie przez 
lata, bez liczenia na szybkie efekty i korzyści. Inaczej wciąż 
będziemy koncentrować się na przysłowiowym „gaszeniu pożarów” 
i „łataniu” systemu, a nie na istotnych zmianach jego kluczowych, 
dysfunkcjonalnych i niedostosowanych do zmieniającej się sytuacji 
społeczno-demograficznej elementów. Czy będzie to proces 
deinstytucjonalizacji, czy stworzenie systemu finansowania 
i późniejszego dostępu do usług opieki długoterminowej, czy centra 
aktywności lokalnej usytuowane w coraz luźniejszych szkołach 
i gminnych bibliotekach, czy też bardziej całościowe rozwiązania 
na rzecz poprawy miejsca Polski w ramach poszczególnych obszarów 
indeksu aktywnego starzenia się, jest to kwestia wtórna. Ważniejsze 
jest to, by zbudować wokół tego zaplecze instytucjonalne i poparcie 
społeczne, konsultować propozycje z użytkownikami zgodnie 
z zasadą „nic o nas bez nas” i uczynić z tego plan wieloletni. Tylko 
tyle i aż tyle. A przekładając to na język procesu politycznego: mniej 
istotne jest to, co znajdzie się na agendzie politycznej, a bardziej 
istotne to, co przejdzie cały cykl – od ustanowienia agendy, przez 
formułowanie polityki, podjęcie decyzji co do szczegółowych 
rozwiązań, po wdrożenie i ewaluację. 

dr hab. Paweł Kubicki, prof. SGH - badacz społeczny, autor 
i współautor wielu publikacji poświęconych problematyce starości 
i niepełnosprawności, współpracownik organizacji pozarządowych 
zajmujących się tą problematyką.
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