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Realizacja potrzeb ludzi starszych  

a zadania samorz du terytorialnego 

Staro  i jej konsekwencje ju  od dawna stanowi  przedmiot studiów inter-

dyscyplinarnych. Nale y jednak podkre li , e ludzie starsi i staro , jako faza 

ycia cz owieka, coraz cz ciej staj  si  przedmiotem docieka  naukowych. 

Dzieje si  tak z przyczyn wynikaj cych z post puj cego od kilkudziesi ciu ju  

lat procesu starzenia si  spo ecze stw, które przejawia si , najogólniej ujmuj c, 

we wzro cie udzia u liczby osób starszych w populacji. Jak wynika z wielu 

opracowa , proces ten mo na zaobserwowa  zarówno w skali wiatowej, euro-

pejskiej, jak i poszczególnych pa stw i regionów. 

„Starzenie si ” i „staro ” to g ówne poj cia gerontologiczne. S  one okre-

leniami wspó zale nymi. Mo na je rozpatrywa  zarówno w skali jednostkowej, 

jak i grupowej. Najcz ciej w literaturze psychogerontogicznej „staro ” okre la 

etap lub stan w yciu cz owieka1, natomiast „starzenie si ” jest procesem, który 

zdaniem biologów rozpoczyna si  ju  w dzieci stwie2. 

W uj ciu jednostkowym wi kszo  definicji poj cia „starzenie si ” uwz- 

gl dnia przede wszystkim jego aspekt biologiczny. Przyk adem tego jest inter-

pretacja Jerzego Piotrowskiego, który twierdzi, e starzenie si  jest procesem 

zmian zachodz cych w ustroju w ci gu ca ego ycia, doprowadzaj c – wraz  

z up ywem lat – do os abienia funkcji poszczególnych organów i ostatecznie do 

mierci. Podobnie definiuj  termin „starzenie si ” Alex Comfort i Wojciech P -

dich. Pierwszy z wymienionych autorów uwa a, i  starzenie si  jest procesem 

stopniowym, doprowadzaj cym do spadku ywotno ci i odporno ci, a spadek 

ten ujawnia si  z up ywem czasu. Z kolei W. P dich definiuje starzenie si  jako 

naturalny, d ugotrwa y proces fizjologiczny, który zachodzi w osobniczym roz-

                                                 
1  G. Orzechowska, Aktualne problemy gerontologii spo ecznej, Olsztyn 1999, s. 11. 
2  A. Leszczy ska-Rejchert, Cz owiek starszy i jego wspomaganie, Olsztyn 2005, s. 9. 
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woju ywych organizmów. W literaturze funkcjonuj  ponadto interpretacje uj-

muj ce starzenie si  jako jedn  z faz ycia. Dla przyk adu mo na przytoczy  po-

gl dy Józefa Rembowskiego i Vladimira Frolkisa. J. Rembowski definiuje sta-

rzenie si  jako proces rozwojowy, nieodwracalne stadium yciowe cz owieka3. 

V. Frolkis podkre la, e starzenie si  jest jednym z prawid owych etapów roz-

woju osobniczego, to efekt zachodz cych wraz z wiekiem zmian neurologicz-

nych i czynno ciowych, które prowadz  do stopniowego ograniczenia mo liwo-

ci adaptacyjnych ustroju4. W literaturze gerontologicznej coraz cz ciej akcen-

tuje si  obecnie konieczno  ujmowania procesu starzenia si  cz owieka szerzej 

ni  tylko jako zjawiska biologicznego. W zwi zku z tym postuluje si , aby przez 

starzenie si  cz owieka rozumie  nieuchronny, powszechny, d ugotrwa y, zró -

nicowany i wielop aszczyznowy proces (tj. proces zachodz cy w wymiarze bio-

logicznym, psychologicznym i spo ecznym), który zale y od cz owieka i od 

czynników spo ecznych, ekonomicznych, biologicznych, psychologicznych, 

ekologicznych, historycznych i kulturowych5. 

Staro ci  okre la si  najcz ciej ko cow  faz  ycia cz owieka, w której ob-

ni eniu ulegaj  liczne funkcje yciowe, dochodzi do zmian ról spo ecznych, po-

staw i pogl dów. Jest ona nieod cznym elementem ycia cz owieka6. 

W. Frolkis staro  definiuje jako „[…] okres w yciu ustroju nieuchronnie 

wyst puj cy po okresie dojrza o ci i cechuj cy si  istotnymi zmianami w narz -

dach i tkankach, które zaw aj  obszar, w jakim mo liwe jest dostosowanie ustro-

ju do zmieniaj cych si  warunków rodowiska zewn trznego i wewn trznego”7. 

Faza staro ci to ko cowy etap w yciu cz owieka, rozpoczynaj cy si  wraz  

z osi gni ciem okre lonego konwencjonalnie „progu staro ci”. Jest dynamicz-

nym i synergicznym zwi zkiem procesów biologicznych i psychicznych oraz 

zmian w sferze spo ecznej aktywno ci jednostki. Faz  t  cechuj  typowe dla niej 

zdarzenia yciowe, zadania rozwojowe, role spo eczne oraz dominuj ce prze y-

cia i postawy. Wynikaj  z nich zmiany w nat eniu ró nych potrzeb8. 

Precyzyjne wskazanie pocz tku staro ci nie jest mo liwe. Staro  nie staje 

si  faktem z dnia na dzie  – jest efektem d ugofalowego procesu zmian obejmu-

j cych ca o  organizmu ywego i wszystkie jego funkcje9. 

                                                 
3  Ibidem, s. 16. 
4  A. Chabior, Rola aktywno ci kulturalno – o wiatowej w adaptacji do staro ci, Radom – Kielce 

2000, s. 23. 
5  A. Leszczy ska-Rejchert, op. cit., s. 16. 
6  B. Zas pa, Wp yw procesu starzenia si  ludno ci na system emerytalny, [w:] Polska a Europa. 

Procesy demograficzne u progu XXI wieku: proces starzenia si  ludno ci Polski i jego spo ecz-

ne konsekwencje, red. L. Fr ckiewicz, Katowice 2002, s. 27. 
7  Z. Szarota, Gerontologia spo eczna i o wiatowa: zarys problematyki, Kraków 2004, s. 22. 
8  B. Szatur-Jaworska, Ludzie starzy i staro  w polityce spo ecznej, Warszawa 2000, s. 33–34. 
9  Z. Szarota, Wielofunkcyjna dzia alno  Domów Pomocy Spo ecznej dla osób starszych, Kraków 

1998, s. 19. 
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Wi kszo  gerontologów (m.in. A. Bochenek, Dennis B. Bromley, Kazi-

mierz Dzienio) przyjmuje obecnie 60 rok ycia za pocz tek staro ci, gdy  cz sto 

w tym okresie ycia zaczynaj  kumulowa  si  objawy fizyczne, psychiczne  

i spo eczne w a ciwe staro ci. Twierdz  oni, e nie nale y ludzi w starszym 

wieku traktowa  jako jednorodnej grupy, dlatego dziel  staro  na podokresy. 

A. Bochenek wyró ni  trzy stopnie starzenia si : 

— I stopie : 60–70 lat, 

— II stopie : 70–80 lat, 

— III stopie : 80–90 lat. 

D.B. Bromley wyró nia: 

— okres przedemerytalny: 60–65 lat, 

— emerytalny: 65–70 lat, 

— wiek starczy: 70–90 lat, 

— wiek s dziwy: powy ej 90 lat. 

K. Dzienio dzieli staro  na cztery podokresy, tj. 

— wiek pocz tkowej staro ci: 60–69 lat, 

— wiek przej ciowy: 70–74 lata, 

— wiek zaawansowanej staro ci: 75–84 lata, 

— wiek niedo nej staro ci: 85 lat i wi cej. 

wiatowa Organizacja Zdrowia (WHO) przyj a natomiast podzia  na: 

— wiek podesz y: 60–75 lat, 

— wiek starczy: 75–90 lat, 

— wiek s dziwy: powy ej 90 lat – tzw. d ugowieczno 10. 

O ile powy sze klasyfikacje mo na uzna  za dominuj ce, to oprócz nich  

w dysputach dotycz cych periodyzacji starzenia si  i staro ci warto przytoczy  

pogl d M. Susu owskiej, która uwypukla szczególnie spo eczny aspekt wieku 

metrykalnego cz owieka starego, podkre laj c, i  „[…] cz owiek ma tyle lat, na 

ile pozwala mu nastawienie spo ecze stwa i otoczenia”11. 

Przyczyn starzenia si  spo ecze stw nale y przede wszystkim upatrywa   

w post pie cywilizacyjnym, medycznym, jak równie  w przemianie jako ci y-

cia wspó czesnych zbiorowo ci. Do najwa niejszych przyczyn demograficznego 

starzenia si  spo ecze stw zaliczy  mo na: 

— spadek liczby urodzin (co powoduje zmniejszenie udzia u m odszej cz ci 

spo ecze stwa w ludno ci ogó em), 

— spadek umieralno ci (zw aszcza w m odszych grupach wieku), 

— wyd u enie okresu ludzkiego ycia i bezpo rednio st d wynikaj cy wzrost 

bezwzgl dnej liczby starszej wiekiem ludno ci, 

                                                 
10  A. Leszczy ska-Rejchert, op. cit., s. 41. 
11  A. Tokaj, U progu staro ci. Studium socjopedagogiczne, Pozna  2000, s. 28–29. 
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— procesy migracyjne, prowadz ce na niektórych obszarach do znacznego 

zmniejszenia odsetka ludzi m odych w spo eczno ci tam zamieszkuj cej12. 

Wed ug prognoz G ównego Urz du Statystycznego do 2035 roku Polaków 

b dzie ubywa  i b d  si  starze . W Polsce yje oko o 6,5 mln osób w wieku 

powy ej 60 lat. W 2015 r. b dzie ich ju  blisko 7,4 mln. W 2010 roku przeci tne 

trwanie ycia wynosi o dla m czyzn – 72,1 lat, a dla kobiet – 80,6 lat. W po-

równaniu do pocz tku lat 90. trwanie ycia wyd u y o si  o prawie 6 lat dla 

m czyzn oraz 5,4 roku dla kobiet. G ównymi przyczynami zgonów w Polsce s  

choroby uk adu kr enia i choroby nowotworowe, stanowi  one ponad 70% 

wszystkich zgonów, trzeci  grup  przyczyn s  urazy i zatrucia13. 

 

Wykres 1. Przeci tne trwanie ycia w latach 1950–2010 

ród o: http://inwestycje.pl/resources/Attachment/2012/01_27/file13641.pdf [stan z 05.01.2012]. 

G ównym podmiotem odpowiedzialnym za realizacj  polityki lokalnej wo-

bec ludzi starszych i staro ci jest gmina. Jej podstawowe znaczenie w tym zakre-

sie wynika ze szczególnej pozycji, jak  gmina zajmuje w strukturach admini-

stracji publicznej i uprzywilejowanego miejsca w ród jednostek samorz du tery-

torialnego. W ramach wspólnot samorz dowych umiejscowionych na szczeblu 

gminy, powiatu i województwa ustawodawca konstytucyjny – odwo uj c si  do 

fundamentalnej w tej sferze zasady pomocniczo ci, zawartej w preambule do 

                                                 
12  B. Szatur-Jaworska, P. B dowski, M. Dzi gielewska, Podstawy gerontologii spo ecznej, War-

szawa 2006, s. 22. 
13  ród o: http://inwestycje.pl/resources/Attachment/2012/01_27/file13641.pdf [stan z 05.01.2012]. 
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Konstytucji RP – podstawowe znaczenie nadaje gminie, przyznaj c jej generaln  

kompetencj  do realizacji wszystkich zada  samorz du terytorialnego nieza-

strze onych przepisami prawa dla innych jego jednostek. Uprzywilejowana po-

zycja gminy znajduje odzwierciedlenie w uk adzie lokalnym – stanowi c pod-

stawowe ogniwo realizowania zda  administracji publicznej na szczeblu lokal-

nym, podejmowanym wespó  z dzia aniami powiatu w tym zakresie, oraz w ra-

mach ca ego systemu samorz du terytorialnego. Priorytetowe znaczenie, jakie 

przypisuje gminie ustawodawca konstytucyjny, znajduje potwierdzenie w prze-

pisach ustaw samorz dowych. Ustawa o samorz dzie gminnym (u.s.g.) w art. 6 

formu uje ogóln  kompetencj  gminy do realizacji wszystkich spraw publicz-

nych o znaczeniu lokalnym, niezastrze onych ustawami na rzecz innych pod-

miotów. Rozwini ciem powy szej zasady jest art. 7 u.s.g., który zawiera otwarty 

katalog zada  w asnych samorz du gminnego. Pozostawienie otwartego katalo-

gu zada  gminnych, opartych na klauzuli interesu lokalnego, pozwala, z jednej 

strony, na ustawowe przekazywanie gminie nowych zada  w asnych, a z drugiej, 

stanowi podstaw  do podejmowania przez w adze lokalne zada , które wed ug 

ich uznania le  w sferze interesu i u yteczno ci publicznej14. 

Dzia ania pozosta ych szczebli samorz du terytorialnego – powiatu i woje-

wództwa – maj  charakter uzupe niaj cy i wspomagaj cy (w perspektywie lo-

kalnej i regionalnej) inicjatywy podejmowane na szczeblu gminy. 

Przyj cie w polskim porz dku prawnym zasad decentralizacji w adzy i sub-

sydiarno ci nadaje gminie szczególn  rol  w realizacji zada  s u cych zaspoka-

janiu potrzeb spo eczno ci lokalnej. S  to dzia ania podejmowane na rzecz dobra 

wspólnego/interesu publicznego, le cego u podstaw funkcjonowania ca ej ad-

ministracji publicznej. To na szczeblu gminy realizowana jest wi kszo  zada , 

które maj  charakter podstawowy i polegaj  na wiadczeniu us ug o charakterze 

powszechnym, tj. takich, jakich oczekuje, maj c do tego prawo, ka dy mieszka-

niec (szkolnictwo, ochrona zdrowia, pomoc spo eczna i in.). Ich bezpo rednim 

adresatem jest osoba fizyczna – obywatel, mieszkaniec wspólnoty samorz do-

wej. W literaturze na okre lenie tego rodzaju zada  u ywa si  nazwy admini-

stracja wiadcz ca (obok administracji orzeczniczej, normotwórczej i organiza-

torskiej). Polega ona na zapewnianiu b d  wykonywaniu szerokiego zakresu 

us ug publicznych skierowanych do ró nych podmiotów (mieszka ców, przed-

si biorstw i in.), których charakter wynika z okre lonego poziomu cywilizacyj-

nego i obowi zuj cego ustawodawstwa. 

W my l art. 166 ust. 1 Konstytucji RP z 1997 roku zadania publiczne s u ce 

zaspokajaniu potrzeb wspólnoty samorz dowej wykonywane s  przez jednostk  

samorz du terytorialnego jako zadania w asne. Korporacje samorz dowe – art. 

166 ust. 2 – zobowi zane s  tak e do wykonywania innych zada  publicznych, 

                                                 
14  Z. Gilowska, D. Kijowski, M. Kulesza, W. Misi g, S. Prutis, M. Stec, J. Szlachta, J. Zaleski, 

Podstawy prawne funkcjonowania samorz du terytorialnego w RP, „Samorz d Terytorialny” 

2002, nr 1–2, s. 139.  



306 Ma gorzata KU , Magdalena SZWED 

zleconych im w drodze ustawy, je eli wynika to z uzasadnionych potrzeb pa -

stwa. Wynikaj cy z powy szych przepisów podzia  zada  na w asne i zlecone 

oraz towarzysz cy mu zakres samodzielno ci jednostek samorz du terytorialne-

go przes dza o faktycznej skali ich niezale nego dzia ania. Interpretuj c posta-

nowienia konstytucyjne, nale y uzna , i  zadania administracji rz dowej zlecane 

do wykonywania wspólnotom samorz dowym powinny stanowi  wyj tek,  

w przeciwnym bowiem razie jednostki samorz dowe mog yby nabra  charakteru 

struktury administracji rz dowej15. 

Uzupe nieniem podejmowanych przez samorz d terytorialny zada  w a-

snych s  inne zadania publiczne, okre lone w konstytucji jako zadania zlecone. 

Ich przekazanie – stanowi cej wyraz dekoncentracji administracji rz dowej – 

wynika z uzasadnionych potrzeb pa stwa. St d te  tryb przekazywania i sposób 

wykonywania zada  zleconych nie mo e nast powa  dowolnie – ich ramy 

prawne okre la ustawa (art. 166 ust. 2). W ka dym przypadku – zada  w asnych 

podejmowanych przez korporacje samorz dowe i zada  zleconych przez admi-

nistracj  rz dow  – chodzi o realizacj  zada  z zakresu administracji publicznej, 

s u cych zaspokajaniu potrzeb wspólnoty samorz dowej16. 

W ustawodawstwie wprowadzono tak e podzia  zada  w asnych na obliga-

toryjne, których wykonywanie jest obowi zkiem jednostki samorz du terytorial-

nego, oraz fakultatywne, podejmowane w efekcie przyj cia odpowiednich decy-

zji przez organy stanowi ce korporacji terytorialnych. Ka dorazowo o zaliczeniu 

zadania do jednej b d  drugiej kategorii zada  decyduj  ustawy szczegó owe. 

Zakwalifikowanie zadania do kategorii zada  obowi zkowych nie pozostawia 

mo liwo ci decydowania o ich podj ciu przez wspólnot  samorz dow . Prze-

ciwnie – niewykonywanie ich stanowi podstaw  do z o enia skargi (rozstrzyga-

nej przez Naczelny S d Administracyjny) na brak dzia ania jednostki samorz du 

terytorialnego17. 

Tym, co rozró nia zadania w asne od zleconych, jest bez w tpienia zakres 

samodzielno ci jednostki samorz du terytorialnego w ich realizacji18. W pierw-

szym przypadku korporacje samorz dowe dzia aj  we w asnym imieniu i na 

w asn  odpowiedzialno , podlegaj c w tym zakresie nadzorowi normatywnemu 

zwi zanemu z przestrzeganiem obowi zuj cego prawa. rodki finansowe prze-

                                                 
15  Powiat, red. J. Bo , Kolonia 2001, s. 54.  
16  M. Gie da, Samorz d terytorialny w wietle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i orzecznic-

twa Trybuna u Konstytucyjnego, [w:] Studia nad samorz dem terytorialnym, red. A. B a , 

Wroc aw 2002, s. 64. 
17  Z. Niewiadomski, Konstytucyjne podstawy samorz du terytorialnego, [w:] Samorz d teryto-

rialny. Ustrój i gospodarka, red. Z. Niewiadomski, Bydgoszcz – Warszawa 2001, s. 58–59. 
18  Równocze nie w literaturze pojawia si  pogl d o widocznym zacieraniu ró ni  pomi dzy zada-

niami w asnymi i zleconymi, obejmuj cy prawny obszar konsekwencji cz cy si  z tym po-

dzia em, g ównie w zakresie kryterium nadzoru, sposobów finansowania i procedur odwo aw-

czych w sprawach indywidualnych. Por. E. Olejniczak-Szaw owska, Zadania w asne i zlecone 

samorz du terytorialnego, „Samorz d Terytorialny” 2000, nr 12, s. 11–12. 
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znaczone na realizacj  zada  pochodz  g ównie z dochodów w asnych, np.:  

z podatków, op at, wp ywów z maj tku lub subwencji (ogólnych lub szczegó o-

wych). Taki sposób finansowania zada  dopuszcza samodzielne dysponowanie 

przekazanymi rodkami, zgodnie z potrzebami cz onków wspólnoty samorz -

dowej. W odró nieniu do nich koszty realizacji zada  zleconych pokrywane s  

w ca o ci ze rodków zleceniodawcy (administracja rz dowa) w postaci dotacji 

celowych, które przekazywane s  na konkretne, z góry okre lone cele. Ich wy-

korzystanie musi by  zgodne z pierwotnym przeznaczeniem i w ustalonej wyso-

ko ci – w przeciwnym razie podlegaj  zwrotowi do bud etu pa stwa. Jednocze-

nie jednostka samorz du terytorialnego jest uprawniona do ich otrzymania na 

podstawie ustawodawstwa zwyk ego, które tworzy materialne gwarancje reali-

zacji zada  powierzonych samorz dom terytorialnym. W zakresie wykonywania 

zada  zleconych podlegaj  one – obok nadzoru sprowadzonego do kryterium le-

galno ci – merytorycznej ingerencji organu zlecaj cego, który mo e wydawa  

instrukcje, polecenia s u bowe, wytyczne. Zadania w asne samorz du terytorial-

nego s  wynikiem decentralizacji w adzy publicznej, za  zadania zlecone – jej 

dekoncentracji. W ka dym z wymienionych przypadków, mimo ró nic dotycz -

cych zakresu samodzielno ci i swobody w sferze dysponowania rodkami finan-

sowymi, jednostka samorz du terytorialnego realizuje zadania publiczne i w tym 

znaczeniu dzia a we w asnym imieniu i na w asn  odpowiedzialno 19. 

W przypadku samorz du terytorialnego – z punktu widzenia jego istoty  

i sensu powo ywania – zasadnicze znaczenie przypisuje si  zadaniom w asnym. 

Samorz d, jako forma decentralizacji w adzy publicznej, zosta  powo any do 

samodzielnego wykonywania zada  administracji publicznej, niezale nie od 

administracji rz dowej. Gwarantem utrzymania niezale no ci s  normy konsty-

tucyjne, które tworz  instytucjonalne ramy samodzielno ci poszczególnych jed-

nostek samorz du terytorialnego, decyduj ce o to samo ci i roli samorz du  

w systemie w adz publicznych. Tak okre lona niezawis o  i samorz dno   

(w granicach okre lonych prawem) powo anych z mocy prawa korporacji teryto-

rialnych podlega ochronie s dowej. W konsekwencji, zapewniaj c funkcjonal-

no  dzia a  administracji samorz dowej, konstytucja nie pozwala na dowolne 

obarczanie samorz du realizacj  dodatkowych zada  publicznych – ich przeka-

zywanie mo liwe jest tylko w drodze ustawowej. W przeciwnym razie mog oby 

doj  do sytuacji, w której samorz d sta by si  jednym z podmiotów administra-

cji publicznej, wykonuj cym jedynie zdekoncentrowane jej zadania20. 

Zadania w asne, jako wiod cy sk adnik zada  samorz dowych, winny sta-

nowi  rdze , w którym ogniskuje si  dzia alno  jednostek samorz dowych – 

ich prowadzenie jest wyrazem niezawis o ci wspólnot samorz dowych.  

                                                 
19  E. Olejniczak-Szaw owska, Zadania w asne i zlecone samorz du terytorialnego, „Samorz d 

Terytorialny” 2000, nr 12, s. 11–12; Z. Niewiadomski, Samorz d terytorialny w Konstytucji 

RP, „Samorz d Terytorialny” 2002, nr 3, s. 14.  
20  Z. Niewiadomski, Samorz d terytorialny w Konstytucji RP, s. 14.  
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W sprzyjaj cych warunkach staje si  tak e metod  podnoszenia efektywno ci 

dzia ania, wprowadzania nowych idei i pomys ów realizacyjnych w rozwi zy-

waniu zwi zanych z nimi problemów spo ecznych. Poza tym ich wyst powanie 

jest odzwierciedleniem oddolnych inicjatyw, oznak  przejmowania odpowie-

dzialno ci za sprawy publiczne przez cz onków korporacji terytorialnej, sposo-

bem realizacji pa stwa obywatelskiego21. 

W ród zada  realizowanych na ró nych szczeblach samorz du terytorialne-

go istotne miejsce zajmuj  sprawy z zakresu infrastruktury spo ecznej. Uczynie-

nie korporacji terytorialnych podmiotami odpowiedzialnymi za prowadzenie po-

lityki spo ecznej na szczeblu lokalnym (gmina, powiat) i regionalnym (woje-

wództwo) stanowi wyraz przyj tej w Konstytucji RP zasady subsydiarno ci, któ-

ra zobowi zuje i uprawnia terytorialne zwi zki samorz dowe do podejmowania 

dzia a  maj cych na celu zaspokojenie potrzeb spo eczno ci lokalnych i regio-

nalnych, tak e w obszarze polityki spo ecznej. Przyj te rozwi zania prawne wy-

nikaj  z za o enia, i  to na poziomie najbli szym obywatelowi dochodzi do naj-

bardziej efektywnego zaspokojenia potrzeb, polegaj cych w du ej mierze na za-

pobieganiu powstawania i rozwi zywaniu problemów spo ecznych zbiorowo ci 

zorganizowanych w terytorialne zwi zki samorz dowe. Wraz z wdro eniem re-

formy administracji publicznej, opartej na zasadzie decentralizacji i polegaj cej 

na przejmowaniu zada  publicznych przez samorz d terytorialny, ro nie zakres 

odpowiedzialno ci gmin, powiatów i samorz du województwa za rozwi zywa-

nie kwestii spo ecznych o znaczeniu lokalnym i regionalnym. W ród nich sytu-

uj  si  tak e zadania dotycz ce zaspokajania potrzeb seniorów. 

W literaturze socjologicznej, psychologicznej i pedagogicznej poj cie „po-

trzeba” jest ró norodnie definiowane. Najcz ciej przyjmuje si , e potrzeba jest 

terminem psychologicznym: „to odczuwany przez jednostk  stan braku czego , 

co w zwi zku ze struktur  organizmu, indywidualnym do wiadczeniem oraz 

miejscem jednostki w spo ecze stwie jest niezb dne do utrzymania jej przy y-

ciu, umo liwienia jej rozwoju, utrzymania okre lonej roli spo ecznej, zachowa-

nia równowagi psychicznej”22. Potrzeba to termin stosowany jako synonim pra-

gnie , d e , pop dów, instynktów, motywów, których zaspokojenie lub reali-

zacja s  niezb dne do utrzymania okre lonego standardu funkcjonowania jed-

nostki. 

M. Susu owska, B. Pitt, B.M. Puchalska i inni twierdz , e w zasadzie struk-

tura i hierarchia potrzeb cz owieka starszego pozostaje bez zmian. M. Susu ow-

ska podkre la, e wszystkie potrzeby wymienione przez Maslowa wyst puj   

w okresie staro ci, a niektóre z nich nawet w stopniu silniejszym ni  w poprzed-

nich etapach ycia23. W fazie staro ci zmienia si  wa no  i intensywno  po-

szczególnych potrzeb, tak jak s  one ró ne w poszczególnych okresach ycia. 

                                                 
21  A. Borodo, Samorz d terytorialny. System prawnofinansowy, Warszawa 2000, s. 38–39. 
22  ród o: http://encyklopedia.pwn.pl/haslo.php?id=3961121 [stan z 09.06.2010]. 
23  M. Susu owska, Psychologia starzenia si  i staro ci, Warszawa 1989, s. 329. 
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Wed ug M. Susu owskiej, w fazie staro ci silniej ni  w poprzednich okresach 

ycia odczuwana jest potrzeba bezpiecze stwa, przynale no ci i szacunku24. 

Niestety w miar  starzenia si  coraz trudniej zaspokaja si  potrzeb  uznania 

(presti u, u yteczno ci). Odczucie jej niezaspokojenia jest coraz mocniejsze,  

a przej cie na emerytur , zmiana pozycji i ról spo ecznych, os abienie wi zi spo-

ecznych itp. nie sprzyjaj  jej realizacji25. Inaczej równie  w tym okresie reali-

zowana jest potrzeba przynale no ci. Najcz ciej zaspokajana jest ona poprzez 

uczestnictwo w ma ych grupach spo ecznych, takich jak np. rodzina czy ró nego 

typu organizacje. Przynale no  do jakiejkolwiek grupy daje cz owiekowi po-

czucie w asnej warto ci, sensu ycia, uznania, przydatno ci. Ponadto stwarza sy-

tuacje wymagaj ce dzia ania. Wa ne jest, aby przewiduj c nadchodz ce w yciu 

zmiany, w sposób wiadomy rozszerza  swoje kontakty i przenosi  je na rodo-

wisko pozadomowe i pozarodzinne26. Podobnie wypowiada si  na temat potrzeb 

El bieta Trafia ek. Twierdzi ona, i  wraz z wiekiem nasilaj  si  potrzeby psy-

chospo eczne (g ównie potrzeby bezpiecze stwa i emocjonalnego wsparcia, po-

trzeby akceptacji, afiliacji i mi o ci) oraz potrzeby materialnego zaspokojenia 

bytu, a w staro ci s dziwej – potrzeby opieki ze strony innych osób i instytucji27. 

Stefan Klonowicz twierdzi natomiast, e potrzeby osób w starszym wieku stop-

niowo si  kurcz 28. Jednak – jak podkre la B.M. Puchalska – obni enie nasilenia 

potrzeb odnosi si  tylko do niektórych, do  specyficznych, potrzeb, np. potrzeb 

seksualnych (u niektórych ludzi)29. 

Walentyna Wnuk twierdzi równie , e w fazie staro ci na szczególne wyar-

tyku owanie zas uguj : potrzeba spo ecznej u yteczno ci, akceptacji i wi zi 

emocjonalnej. Zdaniem autorki, potrzeby te w starszym wieku uto samiane s   

z sensem ycia. Cz owiek starszy chce by  potrzebny, doceniany, partnersko 

traktowany. Zaspokajanie tych potrzeb rysuje szanse na lepsze, godniejsze ycie. 

St d w gerontologii spo ecznej mówi si  najcz ciej o potrzebie przystosowanej 

egzystencji, która jest wypadkow  wi kszo ci w a ciwych cz owiekowi star-

szemu potrzeb. Jest ona zaspokajana, gdy nast puje równowaga pomi dzy ro-

dowiskiem ycia cz owieka a jego psychik  (poczucie dobrostanu). Warunkiem 

uzyskania takiego samopoczucia jest akceptacja etapu ycia, jakim jest pe na do-

ros o , ale równie  w asna aktywno  zewn trzna i wewn trzna, satysfakcjonu-

j ce kontakty z lud mi, pragnienie pozostawienia po sobie dobrego wspomnie-

                                                 
24  Ibidem, s. 329. 
25  G. Orzechowska, op. cit., s. 26. 
26  Ibidem, s. 26. 
27  E. Trafia ek, Cz owiek stary, [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, red. T. Pilch, War-

szawa 2003, s. 583. 
28  S. Klonowicz, Oblicza staro ci. Wybrane zagadnienia gerontologii spo ecznej, Warszawa 

1979, s. 193. 
29  B.M. Puchalska, Staro  jako faza rozwoju cz owieka, [w:] Encyklopedia seniora, Warszawa 

1986, s. 66. 
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nia. W dalszych rozwa aniach W. Wnuk twierdzi, i  dla cz owieka starszego 

wa ne jest utrzymywanie kontaktów emocjonalnych z rodzin , przyjació mi, s -

siadami, kole ankami. Wprawdzie seniorzy potrzebuj  czasem ciszy i spokoju, 

ale chc  tak e czu  wokó  siebie t tni ce ycie, chc  w nim uczestniczy , pragn  

poczu  ycie i zainteresowanie innych ludzi. Brak aktywno ci, kontaktów, po-

mocy ze strony innych powoduje odczuwanie w asnej nieprzydatno ci, krzywdy, 

izolacji, osamotnienia, braku poczucia bezpiecze stwa. Dlatego w a nie andra-

godzy, wypowiadaj c si  na temat potrzeb seniorów, zwracaj  uwag  na potrze-

by komunikacyjne. Komunikacja jest niezb dna w zachowaniu interakcji ze rodo-

wiskiem spo ecznym. Daje szans  realizacji potrzeby przezwyci ania trudno ci, 

wyra ania siebie, wspó dzia ania, wreszcie wp ywania (poczucie sprawstwa)30. 

Gerontolodzy, zajmuj cy si  problematyk  przystosowywania ludzi star-

szych, podkre laj  równie  znaczenie potrzeb psychospo ecznych. W swoich 

rozwa aniach B. Synak wyró nia: 

— potrzeb  przynale no ci (integracji, towarzystwa) – o jej zaspokojeniu albo 

niezaspokojeniu wiadczy intensywno  kontaktów w mie cie, osamotnienie 

i samotno , wi  z dawnym rodowiskiem, identyfikacja z nowym rodowi-

skiem, a tak e uk ad stosunków z rodzin  oraz miejsce osoby starszej w ro-

dzinie; 

— potrzeb  u yteczno ci i uznania – oprócz obiektywnych wska ników, ta-

kich jak np. fakt dodatkowego zatrudnienia na emeryturze, udzia  w zinsty-

tucjonalizowanych formach aktywno ci spo ecznej czy wykonywanie ró -

nych zaj  na rzecz rodziny, wa ne s  subiektywne oceny w asnej sytuacji; 

— potrzeb  niezale no ci – jej zaspokojenie zale y przede wszystkim od stop-

nia samodzielno ci starszych osób w nowym rodowisku czy w nowych wa-

runkach. Wa na jest tak e niezale no  przestrzenna (mieszkanie) i ekono-

miczna. Jest to potrzeba stosunkowo naj atwiejsza do okre lenia; 

— potrzeb  bezpiecze stwa (fizycznego i psychicznego) – o jej zaspokojeniu 

w nowych warunkach fizyczno-przestrzennych i spo eczno-kulturowych 

wiadczy m.in. stopie  korzystania z urz dze  miejskich, instytucji, znajo-

mo  miasta i funkcjonowania w nim, odczuwanie siebie w osiedlu i samym 

mieszkaniu, oparcie w rodzinie i poza ni ; 

— potrzeb  satysfakcji yciowej – potrzeb  t  traktuje si  bardzo w sko,  

a mianowicie odnosi si  j  wy cznie do subiektywnej oceny zadowolenia  

z w asnego usytuowania w nowym rodowisku, do samopoczucia w mie cie. 

Stanowi ona jakby najbardziej syntetyczny wska nik zaadaptowania si  do 

zmienionych warunków31. 

Barbara Z. Ma ecka twierdzi, e potrzeby psychospo eczne cz owieka star-

szego maj  specyficzny charakter, a ich nat enie zmienia si  na skutek zmniej-

                                                 
30  W. Wnuk, Potrzeby i oczekiwania ludzi starszych, ród o: http://kk.kk.jgora.pl/kutw/ witry-

na1/wnuk.htm [stan z 10.08.2010]. 
31  G. Orzechowska, op. cit., s. 25. 
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szaj cych si  mo liwo ci ich zaspokojenia, które wynikaj  ze specyficznej sytu-

acji yciowej tej kategorii wiekowej (g ównie rodzinnej i zawodowej). Zdaniem 

tej autorki, odczuwane potrzeby staj  si  jednak intensywniejsze. Wed ug niej, 

do potrzeb najbardziej odczuwanych przez ludzi starszych mo na zaliczy : po-

trzeb  bezpiecze stwa psychicznego, potrzeb  bycia u ytecznym i potrzeb  

uznania, yczliwo ci i przyja ni, afirmacji siebie i wiata, a tak e przynale no ci 

do grupy i zajmowania w niej okre lonego miejsca, bycia we wspólnocie32. 

Z bada  socjologów i psychologów wynika, e im bardziej poszczególne 

osoby zbli one s  wiekiem, statusem spo ecznym, uczestnictwem w yciu spo-

ecznym, tym bardziej podobny jest wachlarz ich potrzeb. Nie oznacza to jednak 

ca kowitej eliminacji indywidualno ci w procesie artyku owania i zaspokajania 

potrzeb przez konkretne jednostki33. 

Mimo wielu podobie stw, potrzeby przedstawicieli najstarszego pokolenia 

b d  jednak zró nicowane, tak jak ró ne s  biografie, osobowo ci i tempo sta-

rzenia si  konkretnych jednostek34. Na ten aspekt wskazuje równie  J. Star ga- 

-Piasek, która twierdzi, e potrzeby psychospo eczne ludzi starszych s  warun-

kowane m.in. p ci , poziomem wykszta cenia, wykonywanym zawodem, typem 

osobowo ci, stanem zdrowia, struktur  rodziny35. 

W badaniach dotycz cych sytuacji starych ludzi stosuje si  równie  inne 

systematyzacje, maj ce na celu wyeksponowanie potrzeb najbardziej istotnych  

z punktu widzenia organizacji systemu ich zaspokajania. Przyk adowo, H. Bru-

baker w nast puj cy sposób grupuje potrzeby starszych osób uzale nionych od 

pomocy innych: 

— potrzeby finansowe – zwi zane z faktem uzale nienia dochodów osoby eme-

rytowanej od jednego ród a utrzymania i sta ej, nieulegaj cej powa niej-

szym zmianom w zakresie si y nabywczej wysoko ci wiadczenia, zw asz-

cza na korzy , 

— potrzeby fizyczne – zwi zane z obni aj c  si  sprawno ci  i post puj cym 

os abieniem organizmu, szczególnie w przypadku osób w wieku staro ci za-

awansowanej, a polegaj ce na konieczno ci udzielania pomocy w prowa-

dzeniu gospodarstwa domowego, zachowaniu mobilno ci, wykonywaniu za-

biegów higienicznych i korzystaniu z opieki medycznej, 

— potrzeby spo eczno-emocjonalne – polegaj ce na utrzymaniu kontaktów so-

cjalnych i interakcji z lokalnym rodowiskiem. 

                                                 
32  B.Z. Ma ecka, Elementy gerontologii dla pedagogów, Gda sk 1985, s. 72. 
33  Handbook of social gerontology. Societal aspects of aging, red. C. Tibbitts, University of Chi-

cago 1960. 
34  Z. Wo niak, Najstarsi z pozna skich seniorów. Jesie  ycia w perspektywie gerontologicznej, 

Pozna  1997, s. 83. 
35  J. Star ga-Piasek, Niematerialne potrzeby ludzi starszych, [w:] Starzenie si  i staro  w bada-

niach gerontologicznych w Polsce, red. J. Piotrowski, Warszawa – Wroc aw 1975, s. 133. 
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Ka da z wymienionych grup potrzeb wymaga innego rodzaju dzia ania ze 

strony polityki spo ecznej. Do zakresu zada  polityki spo ecznej wobec osób 

starszych w pierwszej kolejno ci powinno nale e  zaspokojenie drugiej grupy 

potrzeb, zwi zanych z organizacj  ycia seniorów. Zaspokojenie tych potrzeb, 

umo liwienie w miar  samodzielnego ycia w znanym sobie rodowisku lub  

w warunkach umo liwiaj cych godn  egzystencj , mimo braku zdrowia czy 

sprawno ci, warunkuje samopoczucie cz owieka36. 

Skutkiem braku zaspokajania potrzeb, ale równie  ich wyra ania, jest cz sto 

poczucie bezsensowno ci i bezcelowo ci ycia, niepokoje, bezsenno , zmien-

no  uczu , wyuczona zale no , wreszcie agresja. Ro nie w ten sposób sk on-

no  do popadania w stany depresyjne ( cznie z chorobami psychicznymi) oraz 

sk onno  ucieczki w wiat u udy. Te zmiany w psychice powoduj  utrat  sza-

cunku dla siebie; stajemy si  bardziej krytyczni, wymagaj cy wobec otoczenia; 

cz sto charakteryzuje nas wojownicze nastawienie, wreszcie wyobcowanie37. 

Zadania gminy w zakresie zaspokajania potrzeb seniorów wynikaj  wprost  

z ustawy o samorz dzie terytorialnym, która w art. 7 wymienia katalog zada  

w asnych samorz du gminnego, obejmuj cych m.in. sprawy z zakresu: ochrony 

zdrowia, pomocy spo ecznej, w tym o rodków i zak adów opieku czych, gmin-

nego budownictwa mieszkaniowego, edukacji publicznej, kultury, kultury fi-

zycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urz dze  sportowych, 

wspó pracy z organizacjami pozarz dowymi. Ich uszczegó owienie znajduje si  

w szerokim katalogu ustawodawstwa zwyk ego.  

W kontek cie gerontologicznym nale y wyró ni  dwie perspektywy polityki 

spo ecznej:  

— wobec staro ci,  

— wobec ludzi starszych.  

Polityka spo eczna wobec ludzi starych, zdaniem Barbary Szatur-Jaworskiej, 

obejmuje „dzia alno  ró nych podmiotów, maj c  na celu zaspokojenie potrzeb 

tej zbiorowo ci oraz kszta towanie odpowiednich relacji pomi dzy starszym po-

koleniem a m odszymi generacjami, m.in. poprzez likwidacj  ró nych form spo-

ecznego wykluczenia ludzi starych, sprzyjanie ich szerokiej spo ecznej partycy-

pacji oraz kszta towanie stosunków mi dzypokoleniowej solidarno ci”38. P. B -

dowski definiuje ten obszar polityki spo ecznej jako „system realizowanych lub 

nadzorowanych przez podmioty publiczne dzia a , adresowanych do osób  

w wieku poprodukcyjnym i ich rodzin, których celem jest wszechstronna kom-

pensacja coraz bardziej ograniczonych mo liwo ci samodzielnego zaspokajania 

potrzeb i integracji tych osób z lokaln  spo eczno ci  oraz przygotowanie jedno-

                                                 
36  P. B dowski, Lokalna polityka spo eczna wobec ludzi starszych, Warszawa 2002, s. 93. 
37  W. Wnuk, Potrzeby i oczekiwania ludzi starszych. 
38  B. Szatur-Jaworska, P. B dowski, M. Dzi gielewska, op. cit., s. 291–292.  
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stek i ich otoczenia do staro ci”39. Natomiast polityka spo eczna wobec staro ci 

jako cele stawia sobie „wspomaganie jednostek w radzeniu sobie z kryzysami 

sytuacyjnymi i rozwojowymi, które s  typowe dla staro ci, kszta towanie pozy-

tywnego wizerunku staro ci i zapewnienie jej pozycji równoprawnej z innymi 

fazami ycia, a tak e przygotowanie m odych osób do czekaj cej ich staro ci”40. 

Zdefiniowanie polityki spo ecznej wobec ludzi starszych i staro ci pozwala 

na wytyczenie jej priorytetowych celów w tym zakresie. Nale  do nich:  

— podejmowanie dzia a  zmierzaj cych do samodzielnego ycia osobom star-

szym, adekwatnie do ich mo liwo ci fizycznych, zdrowotnych i spo ecz-

nych, 

— przeciwdzia anie procesom marginalizacji seniorów poprzez zapewnienie im 

stabilnej pozycji w strukturze spo ecznej, 

— umo liwienie samorealizacji osób starszych poprzez kszta towanie umiej t-

no ci wykorzystywania posiadanych zasobów (do wiadcze , wiedzy, zdol-

no ci itd.)41. 

Na okre lenie powy szych celów, które mo na tak e definiowa  jako poli-

tyk  powstrzymuj c  agizm, stosuje si  tak e zasad  czterech „P”: 

— protekcja – konieczno  ochrony spo ecznej tej kategorii ludzi oraz podj -

cia intencjonalnych dzia a  w ramach polityki spo ecznej pa stwa, ukierun-

kowanych na ochron  jej interesów; 

— prewencja – podejmowanie dzia a  zapobiegaj cych degradacji staro ci  

(w wymiarze zdrowotnym i spo ecznym); 

— partycypacja – podejmowanie inicjatyw na rzecz aktywnego uczestnictwa 

seniorów w budowie i wzmacnianiu spo ecze stwa obywatelskiego, ich 

wspó udzia  i zaanga owanie w kreowaniu wszelkich aspektów ycia zbio-

rowego; 

— promocja – zmiana stereotypowego wizerunku staro ci poprzez inicjowanie 

akcji spo ecznych, a tak e aktualizacja i modernizacja wiedzy i umiej tno ci42. 

Wymienione kierunki dzia a  i towarzysz ce im cele ukierunkowane s  za-

tem na wyd u enie – o ile to mo liwe – autonomicznego i samodzielnego funk-

cjonowania seniorów, poszanowanie ich podmiotowo ci, zachowanie prawa do 

samostanowienia i decydowania o swej przysz o ci oraz kszta towanie w asnej 

hierarchii potrzeb. P. B dowski wymienia sze  podstawowych zada  polityki 

spo ecznej wobec osób starszych: 

1. Udzielenie wiadcze  piel gnacyjnych i organizacja systemu us ug osobi-

stych. 

2. Kompensacja wydatków na us ugi wynikaj ce z wieku. 

                                                 
39  P. B dowski, Samodzielno  osób starszych jako zadanie polityki spo ecznej, „Gerontologia 

Polska” 1998, nr 6, s. 50.  
40  B. Szatur-Jaworska, P. B dowski, M. Dzi gielewska, op. cit., s. 292.  
41  Z. Szarota, Starzenie i staro  w wymiarze instytucjonalnego wsparcia, Kraków 2010, s. 205.  
42  Ibidem, s. 206.  
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3. Stworzenie warunków do realizacji i rozwijania zainteresowa . 

4. Przygotowanie do staro ci. 

5. Stworzenie warunków do aktywno ci, stosowanie do potrzeb. 

6. Stworzenie warunków do rozwoju instytucji i organizacji prywatnych na 

rzecz ludzi starszych43. 

Polityk  spo eczn  wobec ludzi starych i staro ci podejmuj  wielorakie 

podmioty o zasi gu globalnym, mi dzynarodowym, krajowym, regionalnym  

i lokalnym. W ród nich – jak ju  wspomniano – podstawowe znaczenie ma sa-

morz d terytorialny usytuowany na szczeblu gminy. Na poziomie lokalnym 

istotne znaczenie ma diagnoza potrzeb i zasobów, wyzwa  oraz si  spo ecznych, 

w ród których istotn  kategori  stanowi  sami seniorzy, ponadto sposoby reali-

zacji zada  w asnych i zleconych przez gminy, inicjatywy oddolne seniorów na 

rzecz osób starszych i innych kategorii mieszka ców, w ród i z którymi osoby  

w wieku podesz ym prze ywaj  swój los44. Zatem polityka spo eczna wobec se-

niorów – by by a skuteczna i efektywna – musi uwzgl dnia  zasady: 

— subsydiarno ci – wykorzystuj cej umiej tno ci i potencja  samych ludzi 

starszych i ich rodzin oraz rodowiska lokalnego, w którym funkcjonuj , 

tworz c dla nich naturaln  grup  wsparcia; 

— kompleksowo ci oceny potrzeb – opartej na ca o ciowej, zindywidualizowa-

nej diagnozie i analizie sytuacji yciowej starszego cz owieka (diagnoza 

uwzgl dniaj ca stan zdrowia, warunki materialne, warunki mieszkaniowe, 

sytuacj  rodzinn , wykszta cenie, zainteresowania, potrzeby i mo liwo ci 

ich zaspokojenia);  

— lokalno ci – dostosowanie dzia a  podejmowanych przez samorz d teryto-

rialny na rzecz seniorów zarówno do zdiagnozowanych potrzeb tej grupy 

spo ecznej, jak i do artyku owanych przez ni  i ca  spo eczno  terytorialn  

opinii dotycz cych tej dzia alno ci45.  

Bior c pod uwag  ogó  zasad, warto ci oraz rzeczywistych dzia a  podej-

mowanych na szczeblu lokalnym i kierowanych do ludzi starszych, mo na wy-

ró nia  dwa typy dzia a : interwencyjny i optymalizuj cy. 

— Typ interwencyjny nastawiony jest na zaspokajanie elementarnych potrzeb 

kierowanych do osób znajduj cych si  w najtrudniejszej sytuacji ekono-

micznej i yciowej. Dzia ania maj  charakter dora ny, krótkoterminowy, 

opieku czy i ograniczaj  si  do konieczno ci wynikaj cych z obowi zku 

wykonywania zada  przez podmioty administracji rz dowej oraz jednostki 

samorz du terytorialnego w zakresie realizacji zada  zleconych i obowi z-

kowych zada  w asnych. Za ich realizacj  odpowiadaj  przede wszystkim 

podmioty zwi zane z instytucjami pomocy spo ecznej i systemem ochrony 

                                                 
43  P. B dowski, Samodzielno  osób starszych…, s.51.  
44  Idem, Lokalna polityka spo eczna…, s. 263–264.  
45  Z. Szarota, Starzenie i staro …, s. 206. 
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zdrowia. W konsekwencji ludzi starszych traktuje si  jako grup  spo ecze -

stwa obci aj c  bud et, co sprzyja procesom ich marginalizacji.  

— Typ optymalizuj cy skupia swoje dzia ania nie tylko na zaspokajaniu po-

trzeb podstawowych, ale i na realizacji polityki lokalnej, która sprzyja pro-

cesom integracji spo ecznej ludzi starszych ze spo eczno ci  lokaln . Klu-

czowym jej elementem jest budowa infrastruktury spo ecznej (uniwersytety 

trzeciego wieku, kluby seniora, kluby samopomocy, dzienne domy pomocy, 

wolontariat), która s u y zaspokajaniu potrzeb wy szego rz du seniorów  

i bierze pod uwag  ich oczekiwania. Taki model polityki lokalnej wobec lu-

dzi starych ma charakter prewencyjny – jej podstawowym celem jest utrzy-

manie, jak d ugo to mo liwe, sprawno ci, aktywno ci i niezale no ci ludzi 

starych od instytucji pomocowych. W efekcie przyj cia powy szych za o e  

powstaje kompleksowy, d ugofalowy system wsparcia dla osób starszych, 

znacznie ta szy od modelu interwencyjnego46. 

Bez wzgl du na model lokalnej polityki spo ecznej wobec ludzi starszych 

elementarnym jej zadaniem jest zaspokojenie potrzeb seniorów. W niniejszym 

artykule przyj to podzia  potrzeb na opieku cze i rozwojowe (aktywizuj ce). 

Proces starzenia si  nieuchronnie poci ga za sob  okre lone zmiany biolo-

giczne, które mog  prowadzi  do ograniczenia sprawno ci fizycznej i intelektu-

alnej, co z kolei wymaga sta ej lub d ugotrwa ej opieki lub pomocy osób drugich 

w wykonywaniu czynno ci dnia codziennego, m.in. w zakresie: od ywania, 

przemieszczania si , piel gnacji cia a, komunikacji oraz zapotrzebowania go-

spodarstwa domowego. W polskim systemie prawa us ugi opieku cze, kierowa-

ne tak e do ludzi starszych, maj  charakter dualny i wiadczone s  w ramach: 

— systemu ochrony zdrowia, 

— systemu pomocy spo ecznej. 

Opieka d ugoterminowa w systemie pomocy spo ecznej, kierowana tak e do 

osób w wieku podesz ym, realizowana jest na podstawie przepisów Ustawy  

z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy spo ecznej47 i obejmuje:  

— us ugi opieku cze i specjalistyczne us ugi opieku cze wiadczone w miejscu 

zamieszkania osoby, 

— ca odobowe us ugi opieku cze wiadczone w rodzinnych domach pomocy, 

— dzienne us ugi wiadczone w o rodkach wsparcia, w ramach których wiad-

czone s  ró ne us ugi dostosowane do specyficznych potrzeb osób korzysta-

j cych z tej formy pomocy,  

— ca odobowe us ugi wiadczone w domach pomocy spo ecznej, 

— ca odobowe us ugi wiadczone w placówkach zapewniaj cych ca odobow  

opiek  m.in. osobom starszym, prowadzone w ramach dzia alno ci gospo-

darczej lub statutowej. 

                                                 
46  P. B dowski, Lokalna polityka spo eczna…, s. 176–200. 
47  Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo ecznej (Dz. U. 2009, nr 175, poz. 1362, z pó n. zm.). 
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G ównym podmiotem odpowiedzialnym za realizacj  powy szych us ug jest 

o rodek pomocy spo ecznej – jednostka organizacyjna gminy, dzia aj ce samo-

dzielnie lub w ramach zlecenia wymienionych us ug „podmiotom uprawnio-

nym”, na podstawie umów z osobami fizycznymi i prawnymi z ustawy o zamó-

wieniach publicznych. 

Us ugi opieku cze i specjalistyczne us ugi opieku cze przys uguj  osobie 

samotnej, która z powodu wieku, choroby lub niepe nosprawno ci wymaga po-

mocy innych osób. Wymieniona forma wsparcia mo e by  tak e przyznana oso-

bie w rodzinie, która wymaga pomocy innych osób w sytuacji, kiedy rodzina nie 

jest w stanie takiej pomocy zapewni . Us ugi opieku cze obejmuj  m.in.: zaspo-

kajanie codziennych potrzeb yciowych (sprz tanie, zakupy, przyrz dzanie po-

si ków), opiek  higieniczn , zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Specjali-

styczne us ugi opieku cze s  us ugami dostosowanymi do specyficznych, wyni-

kaj cych z rodzaju schorzenia lub niepe nosprawno ci, potrzeb osób korzystaj -

cych z tej formy opieki. Us ugi opieku cze i specjalistyczne us ugi opieku cze 

realizowane s  jako zadanie w asne gminy i finansowane – w zale no ci od ure-

gulowa  lokalnych oraz sytuacji finansowej osoby ubiegaj cej si  o powy sze 

wiadczenia – w ca o ci lub cz ci z bud etu gminy. Decyzj  o przyznaniu po-

wy szych wiadcze  podejmuje dyrektor o rodka pomocy spo ecznej, ustalaj c 

jednocze nie ich zakres, czas trwania i miejsce wiadczenia. 

W Polsce rozwija si  tak e nowa forma wsparcia dla osób niesamodziel-

nych, w tym tak e osób w wieku podesz ym, tj.: rodzinne domy pomocy. Ich 

oferta obejmuje realizacj  us ug opieku czych i bytowych dla nie mniej ni  3  

i nie wi cej ni  8 podopiecznych, wiadczonych przez osob  (w ramach jej dzia-

alno ci gospodarczej) odpowiednio do tego przygotowan  w jej miejscu za-

mieszkania, które jednocze nie spe nia okre lone warunki sanitarne i architekto-

niczne. Osob  wymagaj c  sta ej opieki do tego typu placówki kieruje o rodek 

pomocy spo ecznej, który jednocze nie okre la zakres i wysoko  odp atno ci za 

oferowane us ugi48. Mimo e ta forma wsparcia stanowi interesuj c  alternatyw  

dla standardowych domów pomocy spo ecznej prowadzonych najcz ciej przez 

gmin , nie cieszy si  zbytni  popularno ci  g ównie ze wzgl du na niech  gmin 

dla popisywania umów z osobami fizycznymi oraz konieczno  spe nienia wy-

sokich standardów sanitarnych i architektonicznych. Wed ug danych Minister-

stwa Pracy i Polityki Spo ecznej na koniec 2011 roku w Polsce funkcjonowa y 

33 placówki tego typu49.  

Dzienn  form  pomocy instytucjonalnej s  o rodki wsparcia, w ramach któ-

rych wiadczone s  ró ne us ugi dostosowane do specyficznych potrzeb osób 

korzystaj cych z pomocy. Ich zasadniczym celem jest wspieranie rodzin w spra- 

                                                 
48  Art. 52 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo ecznej (Dz. U. 2009, nr 175, poz. 1362, 

ze zm.). 
49 ród o: www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/raporty-i-statystyki/statystyki-pomocy-spolecznej/ 

statystyka-za-rok-2011 [stan z 08.02.2012]. 
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wowaniu opieki nad osobami zale nymi, a tak e osób samotnych, zapobiegaj c 

ich marginalizacji spo ecznej. W ramach tej formy pomocy najcz ciej funkcjo-

nuj : rodowiskowe domy pomocy, dzienne domy pomocy, noclegownie, jad o-

dajnie, kluby samopomocy. Prowadzenie o rodków wsparcia jest zadaniem w a-

snym gminy lub powiatu, finansowanym w ca o ci z bud etu tych jednostek sa-

morz du terytorialnego. Liczba tego typu placówek w Polsce systematycznie 

wzrasta, szczególnie w miastach. Na koniec 2011 roku funkcjonowa o ponad 

1700 o rodków wsparcia o ró nym charakterze, z których us ug skorzysta o 

prawie 100 tys. osób50. 

Tabela 1. O rodki wsparcia o charakterze lokalnym i ponadlokalnym – stan na koniec 2011 roku 

O rodki wsparcia o charakterze: Liczba instytucji Liczba osób korzystaj cych 

Lokalnym 1462 97 068 

Ponadlokalnym 305 10 679 

ród o: www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/raporty-i-statystyki/statystyki-pomocy-spolecznej/sta 

tystyka-za-rok-2011 [stan z 08.02.2012]. 

Ca odobow  opiek  osobom, które ze wzgl du na wiek, chorob  lub niepe -

nosprawno  maj  obni on  sprawno  fizyczn  lub/i intelektualn , w postaci 

us ug bytowych, opieku czych, wspomagaj cych i edukacyjnych oferuj  domy 

pomocy spo ecznej. Mog  one by  prowadzone przez gmin , powiat lub samo-

rz d województwa. W pierwszym przypadku ich prowadzenie jest zadaniem 

w asnym gminy, finansowanym w ca o ci z bud etu lokalnego. Domy pomocy 

spo ecznej o zasi gu ponadlokalnym s  zadaniem w asnym powiatu, dofinanso-

wanym z bud etu pa stwa, za  te o zasi gu regionalnym mog  by  finansowane 

jako zadania w asne lub dofinansowane z bud etu pa stwa. Pobyt w DPS jest 

odp atny przez osob  kierowan  do domu pomocy spo ecznej, a w razie braku 

wystarczaj cej ilo ci rodków – dofinansowywany przez zobowi zan  prawnie 

rodzin  lub/i gmin . Wysoko  op at za pobyt w domu pomocy spo ecznej o za-

si gu lokalnym ustala gmina w drodze uchwa y. Analogiczna sytuacja dotyczy 

domów o charakterze ponadlokalnym i regionalnym51.  

Gmina i pozosta e jednostki samorz du terytorialnego mog  tak e zleca  

prowadzenie domów pomocy spo ecznej innym podmiotom – organizacjom po-

zarz dowym, Ko cio owi katolickiemu i innym ko cio om, zwi zkom wyzna-

niowym, organizacjom spo ecznym i innym osobom prawnym – je eli ich cele 

statutowe obejmuj  prowadzenie dzia alno ci w zakresie pomocy spo ecznej. 

Ponadto ustawa o pomocy spo ecznej z 2004 roku pozwala tak e na zak adanie  

i prowadzenie komercyjnych domów pomocy spo ecznej przez osoby fizyczne  

                                                 
50 Ibidem. 
51  Art. 54–66 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo ecznej (Dz. U. 2009, nr 175, poz. 

1362, ze zm.). 
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i prawne52. W tym ostatnim przypadku nie maj  zastosowania przepisy dotycz -

ce zasad kierowania do domów pomocy spo ecznej, odp atno ci oraz zakresu 

wiadczonych us ug. Powy sze zagadnienia stanowi  przedmiot indywidualnych 

umów cywilnoprawnych. W ka dym przypadku zezwolenie na prowadzenie 

domów pomocy spo ecznej wydaje wojewoda – tym placówkom, które realizuj  

standard us ug okre lony w ustawie o pomocy spo ecznej i rozporz dzeniu Mi-

nistra Polityki Spo ecznej w sprawie domów pomocy spo ecznej53. Nale y wy-

ra nie podkre li , e wydatki jednostek samorz du terytorialnego na prowadze-

nie domów pomocy spo ecznej systematycznie rosn  i stanowi  du e obci enie 

dla ich bud etów. Mimo zmian w zakresie zasad finansowania pobytu pensjona-

riusza domu pomocy spo ecznej, wprowadzonych ustaw  o pomocy spo ecznej 

w 2004 roku, polegaj cych na wspó udziale podopiecznego lub/i jego rodziny  

w kosztach utrzymania, nadal wzrasta udzia  gmin w tej formie opieki nad oso-

bami, które z powodu wieku, d ugotrwa ej choroby lub niepe nosprawno ci nie 

s  w stanie samodzielnie funkcjonowa . 

W systemie ochrony zdrowia opieka d ugoterminowa to d ugookresowa, 

ci g a i profesjonalna piel gnacja i rehabilitacja oraz kontynuacja leczenia far-

makologicznego i dietetycznego, która oznacza dalsze post powania medyczne 

odpowiadaj ce stanowi zdrowia pacjenta. Opieka d ugoterminowa przeznaczona 

jest dla osób ob o nie i przewlekle chorych, niewymagaj cych hospitalizacji,  

u których wyst puj  istotne deficyty w samoopiece. Zastrzega si  jednocze nie, 

e z a sytuacja socjalna, rozwini ta choroba nowotworowa oraz kwalifikacja do 

domu pomocy spo ecznej nie mo e by  podstawowym wskazaniem do obj cia 

opiek  d ugoterminow  w systemie ochrony zdrowia54. 

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej55 w art. 68, zobowi zuj c w adze pu-

bliczne do zapewnienia wszystkim obywatelom równego dost pu do wiadcze  

opieki zdrowotnej finansowanych ze rodków publicznych, nak ada na nie jed-

nocze nie obowi zek zapewnienia szczególnej opieki osobom starszym. Szcze-

gó owe warunki i zakres udzielania wiadcze  opieki zdrowotnej reguluje usta-

wa z dnia 27 sierpnia 2004 roku o wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowa-

nej ze rodków publicznych56, a tak e Rozporz dzenie Ministerstwa Zdrowia  

z dnia 30 sierpnia 2009 roku w sprawie wiadcze  gwarantowanych z zakresu 

wiadcze  piel gnacyjnych i opieku czych w ramach opieki d ugoterminowej 

oraz Rozporz dzenie Ministra Zdrowia z 16 grudnia 2009 roku zmieniaj ce roz-

                                                 
52  Art. 67–69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo ecznej (Dz. U. 2009, nr 175, poz. 

1362, ze zm.). 
53  Rozporz dzenie Ministra Polityki Spo ecznej z dnia 19 pa dziernika 2005 w sprawie domów 

pomocy spo ecznej (Dz. U. 2005, nr 217, poz. 1837). 
54  Opieka d ugoterminowa w Polsce. Opis, diagnoza, rekomendacje, Warszawa 2010, s. 55. 
55  Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 (Dz. U. 1997, nr 78, poz. 483).  
56  Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 o wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze rodków 

publicznych (Dz. U. 2008, nr 164, poz. 1027, ze zm.).  



 Realizacja potrzeb ludzi starszych… 319 

porz dzenie w sprawie wiadcze  gwarantowanych z zakresu wiadcze  piel -

gnacyjnych i opieku czych w ramach opieki d ugoterminowej57. Wymieniony  

w rozporz dzeniu zakres wiadcze  pokrywa si  z tre ci  Zarz dzenia Prezesa 

Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie okre le-

nia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju wiadczenia piel gnacyj-

ne i opieku cze w ramach opieki d ugoterminowej58. 

W ramach opieki d ugoterminowej Narodowy Fundusz Zdrowia finansuje 

zakontraktowane ró ne formy us ug i wiadcze  – zarówno w formie stacjonar-

nej, jak i domowej, oferowane:  

— dla osób przewlekle chorych oraz osób, które przeby y leczenie szpitalne  

i które uko czy y ca y proces diagnozowania i leczenia, a nie wymagaj  ju  

hospitalizacji, jednak ze wzgl du na stan zdrowia, stopie  niepe nosprawno-

ci, brak samodzielno ci w samoopiece i samopiel gnacji, istnieje potrzeba 

sta ej kontroli lekarskiej, profesjonalnej piel gnacji i rehabilitacji; realizo-

wane przez zak ady opieku czo-lecznicze i piel gnacyjno-opieku cze, któ-

rych zadaniem jest okresowa lub sta a, ca odobowa piel gnacja oraz konty-

nuacja leczenia; 

— dla osób przewlekle chorych oraz osób, które przeby y leczenie szpitalne 

krótkoterminowe oraz uko czy y ca y proces diagnozowania i leczenia ope-

racyjnego, lecz wymagaj  dalszego pobytu w zak adzie opieki d ugotermi-

nowej, realizowane w ramach wiadcze  w oddziale dla przewlekle chorych; 

— dla osób wentylowanych mechanicznie, których stan wymaga ci g ej lub 

okresowej terapii oddechowej, niewymagaj cych hospitalizacji w oddzia ach 

intensywnej terapii lub pobytu w zak adach opieki ca odobowej, wymagaj -

cymi jednak sta ego specjalistycznego nadzoru lekarskiego i/lub piel gniar-

skiego, które maj  zapewnione odpowiednie warunki domowe i przeszkolo-

n  rodzin  w zakresie piel gnacji i obs ugi aparatury medycznej oraz udzie-

lania pierwszej pomocy realizowane przez zespo y d ugoterminowej opieki 

domowej; 

— dla osób przewlekle chorych somatycznie, psychosomatycznie lub psychicz-

nie chorych, niezdolnych do samoopieki i samopiel gnacji; realizowane na 

mocy Rozporz dzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia w sprawie wiad-

                                                 
57  Rozporz dzenie Ministerstwa Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 w sprawie wiadcze  gwaran-

towanych z zakresu wiadcze  piel gnacyjnych i opieku czych w ramach opieki d ugotermi-

nowej (Dz. U. 2009, nr 140, poz. 1147); Rozporz dzenie Ministerstwa Zdrowia z dnia 16 grud-

nia 2009 zmieniaj ce rozporz dzenie w sprawie wiadcze  gwarantowanych z zakresu wiad-

cze  piel gnacyjnych i opieku czych w ramach opieki d ugoterminowej (Dz. U. 2009, nr 217, 

poz. 1688). 
58  Zarz dzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 grudnia 2009 w sprawie okre-

lenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju wiadczenia piel gnacyjne i opieku -

cze w ramach opieki d ugoterminowej (Nr 93/2009/DSOZ).  
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cze  gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzale -

nie 59; realizowane przez piel gniarsk  opiek  d ugoterminow ; 

— dla osób b d cych u schy ku ycia; realizowane przez placówki paliatywno-

hospicyjne. Opieka paliatywna jest post powaniem maj cym na celu popra-

w  jako ci ycia chorych i ich rodzin, staj cych wobec problemów zwi za-

nych z chorob  ograniczaj c  ich ycie, poprzez zapobieganie i agodzenie 

cierpienia dzi ki wczesnemu wykrywaniu, ocenie i leczeniu bólu i innych 

objawów fizyczny oraz problemów psychosocjalnych i duchowych. 

W stosunku do zak adów opieku czo-leczniczych i piel gnacyjno-opieku - 

czych oraz placówek paliatywno-hospicyjnych stosuje si  przepisy o dzia alno-

ci leczniczej uregulowane ustaw  z dnia 15 kwietnia 2011 roku60. Zgodnie  

z nimi NFZ finansuje wiadczenia zdrowotne, nie ponosi natomiast kosztów za-

kwaterowania i wy ywienia, które ponosi osoba przebywaj ca w tego typu pla-

cówkach. Wysoko  powy szych op at ustala si  w wysoko ci 250% najni szej 

emerytury, jednak nie wi cej ni  70% miesi cznego dochodu osoby kierowanej do 

zak adu opieku czo-leczniczego lub piel gnacyjno-opieku czego. Natomiast spo-

sób i tryb kierowania osób do wymienionych placówek reguluje Rozporz dzenie 

Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 1998 roku w sprawie sposobu i trybu kiero-

wania osób do zak adów opieku czo-leczniczych i piel gnacyjno-opieku czych61.  

Zapotrzebowanie na placówki opieki d ugoterminowej o charakterze stacjo-

narnym – przeznaczone g ównie dla osób w wieku podesz ym – ci gle ro nie.  

W 2008 roku w stacjonarnych zak adach opieki d ugoterminowej 78% stanowili 

pacjenci w wieku powy ej 60 lat. Ponad po ow  tej grupy stanowi y osoby  

w wieku 75 lat i wi cej. Wed ug danych GUS na koniec 2008 roku cznie  

w obu tego typu placówkach oferowano (13271+4463) ó ek wobec (8521+861) 

w 1999 roku. Us ugi i wiadczenia w tym zakresie oferowa y 434 placówki,  

w tym 64 hospicja. Mimo widocznego wzrostu liczby zakupionych wiadcze , 

czas oczekiwania na pobyt w wymienionych placówkach d ugoterminowej opie-

ki stacjonarnej jest nadal d ugi i wynosi od 22 dni (Warmi sko-Mazurski Od-

dzia  NFZ) do 259 dni (Mazowiecki Oddzia  NFZ). 

Ci gle wzrasta zainteresowanie form  d ugoterminowej opieki stacjonarnej  

i niestacjonarnej nad lud mi niesamodzielnymi, w ród których przewa aj c  

wi kszo  stanowi  osoby w wieku podesz ym. Wynika to z dwóch powodów:  

— wyd u enia trwania ludzkiego ycia, co sprawia e udzia  ludzi starszych  

w spo ecze stwie ci gle wzrasta; 

                                                 
59  Rozporz dzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 w sprawie wiadcze  gwarantowa-

nych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzale nie  (Dz. U. 2009, nr 140, poz. 1146). 
60  Ustawa o dzia alno ci leczniczej z 15 kwietnia 2011 r. (Dz. U. 2011, nr 112, poz. 654, ze zm.).  
61  Rozporz dzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie sposobu i trybu kiero-

wania osób do zak adów opieku czo-leczniczych i piel gnacyjno-opieku czych (Dz. U. 1998, 

nr 166, poz. 1265). 
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— kszta tu modelu rodziny wspó czesnej (zmniejszanie si  wielko ci gospo-

darstw domowych, wzrost aktywno ci zawodowej kobiet) oraz zmiany stylu 

ycia, które sprawiaj , e opieka nad osobami zale nymi w rodzinie jest 

utrudniona lub wr cz niemo liwa.  

Wobec niewydolno ci finansowej jednostek samorz du terytorialnego – 

g ównie gmin – w zabezpieczeniu opieki d ugoterminowej dla osób jej wymaga-

j cych wydaje si  priorytetowym konieczno  zaanga owania pa stwa w finan-

sowanie i organizacj  tego rodzaju opieki. Nieodzownym w tej sytuacji staje si  

uznanie opieki d ugoterminowej jako ryzyka socjalnego, którego wyst pienie 

winno by  obj te ochron . Charakter tej ochrony – pozostaj cy w systemie 

ubezpieczeniowym lub zaopatrzeniowym – zale ny jest od pa stwa, które 

przejmuje odpowiedzialno  za wprowadzenie kompleksowego systemu opieki 

d ugoterminowej, którego podstawow  cech  winna by  ci g o  i koordynacja 

opieki. Ci g o  w tym rozumieniu oznacza obowi zek dostarczania us ug  

i wiadcze  w odpowiedniej sekwencji i nieprzerwanym cyklu opieki. Koordy-

nacja nak ada za  obowi zek zbudowania ca o ciowej i kompleksowej opieki 

nad „pacjentem d ugoterminowym”, tzn. dostarczenia mu optymalnego zestawu 

us ug i wiadcze , dostosowanego do potrzeb i wymaga  osoby zale nej. Obec-

nie obserwuje si  w Polsce dualno  sprawowania tego typu opieki: wiadczenia 

znajduj  si  w katalogu systemu pomocy spo ecznej i ochrony zdrowia, co 

sprawia, e konieczno ci  staje si  wzajemna koordynacja obu wymienionych 

sektorów i wypracowanie dro nych kana ów wspó pracy i wspó dzia ania na 

ka dym szczeblu organizacji i zarz dzania: krajowym, regionalnym i lokalnym, 

uwzgl dniaj ce równoleg e funkcjonowanie zarówno podmiotów publicznych 

jak i niepublicznych. Tylko w takim przypadku pomoc instytucjonalna oferowa-

na ludziom starszym nabierze charakteru kompleksowego.  

W ramach potrzeb rozwojowych (aktywizuj cych) ludzi starszych g ównym 

zadaniem lokalnej polityki spo ecznej jest podejmowanie dzia a  na rzecz upo-

wszechniania kultury. Szeroki wachlarz tych dzia a  mog  zapewni  specjalnie 

powo ane do tego celu instytucje, które sklasyfikowa  Aleksander Nocu , wy-

ró niaj c trzy nast puj ce grupy: 

— specjalistyczne instytucje upowszechniania kultury: teatry, kina, galerie, fil-

harmonie, muzea, biblioteki, przedsi biorstwa estradowe i rozrywkowe; 

— fundacje i stowarzyszenia spo eczno-kulturalne; 

— placówki kulturalno-o wiatowe: domy kultury, o rodki kultury, kluby  

i wietlice62.  

Pozytywnym przyk adem teorii i praktyki aktywno ci ludzi starszych, zapo-

biegania ich wykluczeniu spo ecznemu, jest dzia alno  Uniwersytetu Trzeciego 

                                                 
62  A. Nocu , Teoretyczne podstawy pracy kulturalno-o wiatowej, [w:] Pedagogika spo eczna. Cz o-

wiek w zmieniaj cym si  wiecie, red. T. Pilch i I. Lepalczyk, Warszawa 1995, s. 124–125, 128. 
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Wieku (UTW)63. Jest to najpopularniejsza w ostatnich latach forma edukacji lu-

dzi starszych. W Polsce proces edukacji seniorów rozpocz  si , wed ug opinii 

El biety Skibi skiej, w 1975 roku64. Polska by a trzecim pa stwem w wiecie, 

które postawi o na edukacj  starszych ludzi w ramach Uniwersytetów Trzeciego 

Wieku. Dzi  Uniwersytety te zrzeszaj  cznie prawie 35000 s uchaczy, a z roku 

na rok przybywa ch tnych. Najliczniejsz  grup  osób mo e poszczyci  si  Ja-

giello ski Uniwersytet Trzeciego Wieku, który liczy sobie 1800 s uchaczy. 

Celem dzia ania uniwersytetów jest: 

— aktywizacja intelektualna, psychiczna, spo eczna i fizyczna osób starszych 

poprzez rozwijanie ich umiej tno ci, 

— poszerzanie wiedzy i umiej tno ci seniorów poprzez sekcje wyk adów z wy-

bitnymi postaciami nauki i kultury, 

— u atwianie kontaktów z instytucjami, takimi jak: s u ba zdrowia, o rodki kul-

tury, o rodki rehabilitacyjne i inne, realizowane dzi ki spotkaniom z pracowni-

kami instytucji rz dowych, samorz dowych, kulturalno-o wiatowych itp., 

— anga owanie s uchaczy w aktywno  na rzecz otaczaj cego ich rodowiska, 

realizowane poprzez kontakty s uchaczy z opiekunami domów dziecka, do-

mów opieki spo ecznej, wolontariat seniorów, 

— podtrzymywanie wi zi spo ecznych i komunikacji mi dzyludzkiej, realizo-

wane poprzez kontakty seniorów z najm odszymi cz onkami spo ecze stwa, 

z m odzie , co skutecznie wp ywa na amanie stereotypu staro ci65. 

Uniwersytety Trzeciego Wieku dzia aj  w sposób podobny do metod pracy, 

z których korzystaj  studenci podczas akademickich zaj . S  to na przyk ad: 

lektoraty, czyli zaj cia z j zyka obcego, wyk ady, seminaria, dyskusje, konwer-

satoria66. Wszystkie formy pracy opieraj  si  na teoriach uczenia si  i zasad 

przyswajania wiedzy opartych na nauce, jak  jest pedagogika, a dok adnie jej 

ga  zwana andragogik 67. Istotne jest to, e s uchacze, studenci Uniwersytetów 

Trzeciej Generacji, realizuj  swoje niespe nione dotychczas pomys y, doskonal  

si  w umiej tno ciach, które ju  posiadaj , ale jednocze nie poszerzaj  swoje 

horyzonty my lowe poprzez kontakt z tym, z czym do tej pory si  nie spotkali. 

Doskonale obrazuj  to Informatory Sekcji UTW przy poszczególnych instytu-

cjach, wraz z programami wyk adów i harmonogramami zaj . 

Czas spotka  s uchaczy UTW wype niany jest poprzez wiele ciekawych wy-

k adów i zaj . Wyk ady odbywaj  si  co tydzie . Dotykaj  ró norodnych tema-

tów, nie zamykaj  si  w ci le okre lonej dziedzinie. Ich tematyka obejmuje: li-

                                                 
63  J. Sikora, Uniwersytet Trzeciego Wieku – przeciwdzia anie marginalizacji osób starszych, [w:] 

Enklawy ycia spo ecznego, red. L. Go dyka i I. Machaj, Szczecin 2007, s. 465. 
64  E. Skibi ska, Mikro wiat kobiet. Relacje autobiograficzne, Uniwersytet Warszawski, Wydaw-

nictwo Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB, Radom – Warszawa, 2006, s. 338. 
65  ród o: http://www.utw.pl/index.php?id=10 [stan z 10.07.2010]. 
66  Z. Szarota, Starzenie si …, s. 147. 
67  O. Czerniawska, Drogi i bezdro a andragogiki i gerontologii, ód  2000, s. 38.  
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teratur , histori , histori  sztuki, problemy edukacji wspó czesnej oraz nauki 

medyczne. Wa ne miejsce zajmuj  równie  problemy zdrowia psychicznego  

i fizycznego, aktywno  umys owa i ruchowa, sposób od ywiania si  i wypo-

czynku. Nale y te  wspomnie  o zaj ciach dodatkowych, które s uchacze sami 

wybieraj  ze wzgl du na swoje zdolno ci i zainteresowania. W tym kontek cie 

ujawnia si  bardzo istotna cecha, a zarazem cel dzia alno ci Uniwersytetów 

Trzeciego Wieku, jakim jest stawianie na indywidualny, artystyczny rozwój 

osoby starszej68.  

S uchacze UTW to przede wszystkim kobiety, z wykszta ceniem rednim, 

cho  od kilku lat ta tendencja powoli ulega zmianie. Przyczynia si  do tego fakt, 

e m czy ni tak e chc  si  dokszta ca , sp dza  ciekawie wolny czas, nawi -

za  kontakty towarzyskie, ale przede wszystkim – chc  nad y  za zmieniaj -

cym si  wiatem. 

Kolejn  form  przeciwdzia aj c  poczuciu osamotnienia, spo ecznej izolacji 

i zb dno ci, a zarazem wspieraj c  mo liwo ci intelektualne starszych osób s  

kluby seniora69. Synonimiczne okre lenia tego rodzaju placówek to: Klub Eme-

rytów, Klub Rencistów, Klub „Odpocznij Chwilk ”, Klub Trzeciego Wieku, 

Klub Z otego Wieku, Klub Z otej Jesieni70. Pierwszy w Polsce klub seniora 

otwarto w Poznaniu w dzielnicy Stare Miasto w 1924 roku71. Dzi  kluby te s  

placówkami ciesz cymi si  ogromn  popularno ci , lecz dost pne s  dla ludzi 

zdrowych i sprawnych ruchowo niemal wy cznie w miastach. W Polsce wyró -

ni  mo na dwa rodzaje klubów seniora: kluby zak adowe zlokalizowane przy 

zak adach pracy i kluby rodowiskowe, organizowane przy klubach, osiedlach  

i domach kultury, a tak e o rodkach pomocy spo ecznej. Ró nica mi dzy nimi 

polega na tym, e w pierwszych skupiaj  si  emeryci z danego zak adu pracy, 

natomiast w drugich o doborze uczestników decyduje blisko  zamieszkania72. 

W latach 70. i 80. kluby seniora by y prowadzone przede wszystkim przez Pol-

ski Komitet Pomocy Spo ecznej (PKPS), a ich dzia alno  polega a g ównie na 

wiadczeniu opieki. Obecnie patronat nad placówkami rodowiskowymi spra-

wuj  organizacje spo eczne lub samorz dowe, lokalne (np. Polski Zwi zek Eme-

rytów, Rencistów i Inwalidów, gmina, rada miasta, spó dzielnia mieszkaniowa, 

parafia itd.)73. 

Zasadniczym celem klubów seniora jest rekompensacja osobom starszym 

utraty pe nionych dotychczas ról spo ecznych (np. roli zawodowej) oraz stwa-

                                                 
68  B. Zi bi ska, Uniwersytety Trzeciego Wieku jako instytucje przeciwdzia aj ce marginalizacji 

osób starszych, ród o: www.sbc.org.pl [stan z 3.06.2009]. 
69  Z. Szarota, Gerontologia spo eczna i o wiatowa…, s. 75. 
70  A.A. Zych, Leksykon gerontologii, Kraków 2007, s. 82, A. Leszczy ska-Rejchert, op. cit., s. 169. 
71  A.A. Zych, Leksykon gerontologii, s. 82. 
72  Z. Szarota, Gerontologia spo eczna i o wiatowa…, s. 75; B. Szatur-Jaworska, P. B dowski,  

M. Dzi gielewska, op. cit., s. 174. 
73  A. Leszczy ska-Rejchert, op. cit., s. 169; Z. Szarota, Gerontologia spo eczna i o wiatowa…, s. 75. 
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rzanie warunków do pomy lnego przebiegu ich adaptacji do nowej sytuacji y-

ciowej i warunków ycia na emeryturze74. Wa nym celem klubów seniora jest 

równie  mo liwo  przyjemnego sp dzania czasu wolnego, zaspokajania po-

trzeb wy szego rz du (w tym przede wszystkim potrzeby kontaktów towarzy-

skich, wypoczynku, rozrywki, aktywno ci oraz potrzeb kulturalno-o wiatowych), 

kontynuacji lub budzenia zainteresowa . Cele dzia alno ci sprowadzaj  si  do 

organizowania i prowadzenia ró nych form aktywno ci kulturalnej, fizycznej  

i spo ecznej. W ród nich mo na wymieni : ko a zainteresowa  i hobbystyczne, 

prelekcje, odczyty, spotkania z ciekawymi lud mi oraz propagowanie czytelnic-

twa, amatorsk  dzia alno  artystyczn  (sekcje: plastyczna, literacka, teatralna, 

kabaretowa, muzyczna, chór, turystyczna). Ponadto dzia alno  klubowa oferuje 

wspólne ogl danie telewizji, a potem rozmowy i dyskusje, gry towarzyskie, po-

kazy (np. kulinarne), wspólne wyj cie do kina, teatru, czy na koncert. Kluby or-

ganizuj  spotkania wi teczne, wieczorki towarzyskie i taneczne, wycieczki kra-

joznawcze, wypoczynkowe oraz pielgrzymki. Zapewniaj  tak e gimnastyk  

lecznicz  i zachowawcz , propaguj  indywidualne b d  zespo owe czytelnictwo 

czasopism i ksi ek, zach caj  do rozwi zywania krzy ówek, brania udzia u  

w grach stolikowych, s uchania radia, ogl dania telewizji, prowadzenia rozmów 

i pogadanek. Organizuj  równie  rozmaite imprezy i uroczysto ci z okazji wi t 

pa stwowych, mi dzynarodowych, imienin b d  urodzin swoich cz onków.  

W klubie jest tak e mo liwo  zasi gni cia specjalistycznych porad. Poza tym 

cz onkowie klubu pomagaj  sobie wzajemnie, wiadcz c pomoc materialn , fi-

nansow , sprawuj c opiek  nad osobami samotnymi i chorymi75. Cz onkowie 

klubu uczestnicz  w oferowanych formach w miar  swoich si  i ch ci, decyduj  

o kierunkach pracy, ustalaj  terminy spotka , zapraszaj  go ci, organizuj  im-

prezy. Zazwyczaj s  silnie zwi zani ze swoim klubem. Koordynatorem jest kie-

rownik klubu (etatowy ub dzia aj cy spo ecznie). Dzia alno  klubowa mo liwa 

jest dzi ki dotacjom i darom76. 

Podsumowuj c, klub seniora pe ni cztery podstawowe funkcje: kompensa-

cyjn  (uzupe nia kontakty spo eczne), psychoterapeutyczn  (przeciwdzia a stre-

sowi zwi zanemu z procesem starzenia si ), integracyjn  (integruje z grup   

i szersz  spo eczno ci ), adaptacyjn  (przystosowuje do zmian w warunkach y-

cia). S. Kowalik twierdzi, e kluby seniora pe ni  tak e funkcj  grup samopo-

mocowych dla osób w starszym wieku77. 

                                                 
74  A.A. Zych, Leksykon gerontologii…, s. 82. 
75  A. Leszczy ska-Rejchert, op. cit., s. 169–170; B. Szatur-Jaworska, P. B dowski, M. Dzi gie-

lewska, op. cit., s. 174. 
76  Z. Szarota, Gerontologia spo eczna i o wiatowa…, s. 76. 
77  S. Kowalik, Pedagogiczne problemy funkcjonowania i opieki osób w starszym wieku, [w:] Pe-

dagogika specjalna, red. W. Dykcik, Pozna  2006, s. 284; I. Muchnicka-Djakow, Czas wolny  

w klubie seniora, Warszawa 1984, s. 63. 
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W spo ecze stwie polskim, do dzi  maj cym w du ej mierze wiele elemen-

tów charakterystycznych dla spo ecze stw tradycyjnych, instytucja parafii od-

grywa a i odgrywa istotn  rol  w organizacji ycia spo ecznego78. Termin „para-

fia” jest spolszczeniem greckiego s owa paroikia, które z kolei pochodzi od s o-

wa paroikein oznaczaj cego „mieszka  obok”79.  

Parafia w uj ciu czysto empirycznym interesuje socjologów jako przejaw 

lokalnej dzia alno ci Ko cio a katolickiego. Z tego punktu widzenia parafia jest 

elementem organizacji Ko cio a katolickiego, na który jest na o ony szereg za-

da  i od którego oczekuje si  aktywno ci80. 

We wspó czesnej Polsce parafia katolicka dzia a w dwu wymiarach.  

W pierwszym wymiarze, wertykalnym, jest instytucj  Ko cio a katolickiego,  

w drugim, horyzontalnym, jest terytorialnie zakre lon  wspólnot  lokaln  wier-

nych oraz innych osób zamieszkuj cych teren parafii81. 

Jan Pawe  II, gdy odwiedzi  parafi  pw. w. Królowej Jadwigi w Krakowie 

w 1997 roku, powiedzia : „ ycie parafii koncentruje si  w wielu grupach, we 

wspólnotach modlitewnych, liturgicznych, charytatywnych, kulturalnych, spor-

towych. Ka dy mo e w nich znale  miejsce dla rozszerzenia swoich zaintere-

sowa , a tak e dla pog bienia wiary. Ale wszystko, co dzieje si  w parafii, ma 

si  dokonywa  przy o tarzach, ma ku o tarzowi prowadzi . ycie wspólnot dzia-

aj cych w parafii – zarówno tych zwi zanych bezpo rednio z liturgi , katechez  

czy modlitw , jak te  i tych, które promuj  kultur  czy sport – jest prawdziwie 

owocne, buduj ce cz owieka, gdy  w ostatecznym rozrachunku przybli a go do 

Chrystusa”82. 

W nauczaniu Ko cio a katolickiego podkre la si , e ludzie starsi maj  we 

wspólnocie chrze cija skiej swoje miejsce i s  w niej u yteczni. Pozostaj   

w pe ni cz onkami wspólnoty i wezwani s  do wnoszenia swego wk adu w jej 

rozwój poprzez wiadectwo, modlitw , a tak e – w miar  mo liwo ci – dzia al-

no 83. Dzia alno  ta przejawia si  w z zrzeszeniach katolickich, które klasyfi-

kuje si  w zale no ci od przyj tego kryterium. Do najwa niejszych zrzesze  lu-

dzi wieckich w Ko ciele, podejmuj cych apostolstwo, nale : stowarzyszenia, 

ruchy, grupy i wspólnoty. 

Ruchy katolickie powstaj  po to, aby lepiej pozna  Boga i Jego S owo, po-

zwalaj  g biej prze ywa  modlitw , istniej , aby ka dy chrze cijanin móg  

w czy  si  w apostolsk  misj  Ko cio a, korzystaj c z talentów, jakimi zosta  

                                                 
78  S. Mandes, M. Rogaczewska, Parafia rzymskokatolicka w rodowisku lokalnym, [w:] Oblicza 

lokalno ci. Ku nowym formom ycia lokalnego, red. J. Kurczewska, Warszawa 2008, s. 273. 
79  J. Majka, Socjologia parafii. Zarys problematyki, Lublin 1971, s. 11. 
80  S. Mandes, M. Rogaczewska, Parafia rzymskokatolicka…, s. 275. 
81  Ibidem, s. 279. 
82  ród o: http://www.opoka.org.pl/biblioteka/T/TA/TAP/jakapar_takikl.html [stan z 10.12.2010]. 
83  Jan Pawe  II, Cenna rola osób starszych w Ko ciele, „Katecheza” 7 IX 1994, nr 2. 



326 Ma gorzata KU , Magdalena SZWED 

obdarowany84. Z tego wzgl du mamy obecnie tak wiele stowarzysze  chrze ci-

ja skich. 

Grupy parafialne pomagaj  ksi om w organizowaniu ycia w parafii, przy-

gotowuj  czuwania modlitewne, festyny, wycieczki dla dzieci i m odzie y, zaj-

muj  si  zbieraniem pieni dzy na cele charytatywne i pomoc  ludziom potrzebu-

j cym – wszystko zale y od za o e  programowych wspólnoty. Mo na szuka  

we wspólnocie pomocy i zrozumienia, jest to przecie  grupa ludzi, którzy spoty-

kaj  si  regularnie i cz sto zawi zuj  si  tam przyja nie, jednak nie to jest g ów-

nym celem takich stowarzysze . 

Podsumowuj c, nale y podkre li , e grupy i wspólnoty zwi zane z parafi  

maj  za zadanie integrowa  spo eczno , rozwija  zdolno ci nawi zywania pra-

wid owych relacji osobowych, s u y  konkretn  pomoc  w jak najwi kszej ilo-

ci dziedzin ycia spo ecznego, zaspokaja  potrzeb  przebywania w grupach 

rówie niczych lub w grupach reprezentuj cych podobne pogl dy i zaintereso-

wania. Tak ró na specyfika ka dej wspólnoty parafialnej pozwala na dzia anie 

ró nych grup, wspólnot i stowarzysze , które ostatecznie maj  jeden cel: dobro 

duchowe i fizyczne ka dego, kto si  z dan  grup  identyfikuje85. 

W ka dej parafii dzia a kilka wspólnot parafialnych, do najbardziej znanych 

nale : Akcja Katolicka, Ruch „ wiat o ycie”, Zespó  Charytatywny (Caritas), 

Arcybractwo wi tej Rodziny, Wspólnota Mi osierdzia Bo ego, Chór Parafial-

ny, ywy Ró aniec, Zespó  Synodalny, Ruch Rodzin Nazareta skich, Wolonta-

riat Misyjny, Papieskie Dzia a Misyjne, Klub Inteligencji Katolickiej. 

Nast pnymi instytucjami, w których mog  dzia a  ludzie starsi, s  stowarzy-

szenia spo eczne. S  one wa nymi sk adnikami rodowiska lokalnego, pomagaj  

bowiem swoim cz onkom lub sympatykom zaspokaja  okre lone potrzeby, roz-

wija  zainteresowania czy realizowa  konkretne interesy. S  wi c swoist  form  

rozwi zywania spraw, sposobem urzeczywistnienia pragnie  i d e . 

Irena Lepalczyk zauwa a wa n  rol  stowarzysze  w kilku zakresach. We-

d ug niej, stowarzyszenia: 

— wspomagaj  rozwój biologiczny, spo eczny, kulturalny jednostki, 

— wdra aj  cz owieka w odgrywanie ról spo ecznych i zawodowych, 

— wzbogacaj  sfery ycia i aktywno  jednostki, 

— upowszechniaj  wiedz  instrumentaln  i kszta towanie si  okre lonych po-

staw, 

— rozwijaj  i urzeczywistniaj  idee demokracji. 

Stowarzyszenia dzia aj  dla ludzi i przez ludzi. Bardzo wa na jest rola ak-

tywnych cz onków, gdy  to oni uzmys awiaj  warto ci stowarzyszenia, budz  

zainteresowanie stowarzyszeniem, wywo uj  pragnienie realizowania jego za-

                                                 
84  ród o: http://www.teologia.pl/m_k/kkk1si06.htm [stan z 10.08.2010]. 
85  ród o: http://www.swjacek.komernet.pl/grupy.html [stan z 09.08.2010]. 
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da . Dzi ki nim stowarzyszenia staj  si  spo eczn  si , zaspokajaj c  potrzeby 

jednostek i spo ecze stwa. 

Istniej  stowarzyszenia, które skupiaj  osoby starsze b d  pracuj  na rzecz 

tej populacji. Do pierwszego typu zaliczaj  si  stowarzyszenia, które w swoim 

statucie niejako okre laj  wiek cz onków. S  to stowarzyszenia kombatantów, 

cz ciowo mi o ników kresów oraz zwi zek emerytów, zrzeszaj cy równie  

rencistów. Inne stowarzyszenia tej kategorii to stowarzyszenia absolwentów 

szkó  dwudziestolecia mi dzywojennego. Stowarzyszenia, do których statutowo 

nale  ludzie starsi s  nieliczne. Natomiast ludzie starsi mog  nale e  lub wspó -

tworzy  stowarzyszenia skupiaj ce inne kategorie wieku, przy czym procent 

starszych cz onków mo e by  znaczny, zbli aj cy owe stowarzyszenia do kate-

gorii wy ej wymienionych86. 

W zaspokajaniu potrzeb rozwojowych ludzi starszych du  rol  odgrywaj  

równie  specjalistyczne instytucje upowszechniania kultury, których celem jest 

mi dzy innymi pobudzanie i rozwijanie aktywno ci kulturalnej i spo ecznej se-

niorów. W Polsce instytucje tego typu oferuj  rozmaite udogodnienia zwiedza-

j cym, widzom i s uchaczom. Mo na korzysta  z bezp atnych wyst pów do mu-

zeów w wybrane dni tygodnia. Kina i teatry równie  proponuj  ta sze bilety na 

seanse i spektakle w wybranych godzinach i dniach tygodnia. Biblioteki pu-

bliczne nieodp atnie udost pniaj  swoje zbiory, organizuj  spotkania autorskie, 

wyk ady, prelekcje oraz g o ne czytanie87. 

Warto równie  nadmieni , e w wielu miastach Miejski O rodek Pomocy 

Spo ecznej realizuje projekt „Kawiarenka dla Seniora”. Podstawowym za o e-

niem akcji jest umo liwienie osobie starszej pe nego uczestnictwa w yciu spo-

ecznym. Projekt zaczyna cieszy  si  du ym zainteresowaniem w ród seniorów. 

Dzi ki otwarto ci i yczliwo ci restauratorów najstarsi mieszka cy maj  mo li-

wo  sp dzenia czasu w przyjaznej atmosferze i wypicia kawy lub herbaty, 

ufundowanej przez restauratorów za symboliczn  z otówk . Beneficjentami ak-

cji s  mieszka cy danego miasta (kobiety i m czy ni powy ej 60 roku ycia), 

bez wzgl du na wysoko  posiadanych dochodów. W polskich realiach wyj cie 

emeryta do kawiarni czy restauracji jest cz sto nieosi galnym luksusem, dlatego 

sp dzenie czasu w tych miejscach i mo liwo  wypicia kawy b d  herbaty za 1 z  

mo e by  dla seniorów pierwszym krokiem do zniwelowania bierno ci i samot-

no ci osób w podesz ym wieku88.  

Przedstawione przyk ady instytucji aktywizuj cych ludzi starszych licznie 

do nich docieraj , jednak e bardzo wiele spo ród tej grupy wiekowej w dalszym 

ci gu pozostaje na marginesie wydarze  wspó czesno ci. Nie jest to wy cznie 

wina automarginalizacji lub biernego, domocentrycznego stylu ycia. Osoby 

starsze cz sto po prostu nie wiedz , e tu  obok co  wa nego si  dzieje, b d  s  

                                                 
86  B. Szatur-Jaworska, P. B dowski, M. Dzi gielewska, op. cit., s. 174–176. 
87  Z. Szarota, Starzenie si …, s. 156, 157. 
88  ród o: http://www.mops.czestochowa.um.gov.pl/index.php/209-coraz-wiecej-chetnych-na-kawe 

[stan z 10.01.2012]. 
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przekonane, e „w ich wieku to ju  nie wypada”. Nale y oczekiwa  od w adz 

samorz dów terytorialnych i lokalnych mediów upowszechniania informacji  

o prosenioralnych projektach i inicjatywach realizacji polityki wobec staro ci. 

Streszczenie 

Realizacja potrzeb ludzi starszych a zadania samorz du terytorialnego  

Skutkiem braku zaspokajania potrzeb, ale równie  ich wyra ania, jest cz sto poczucie bezsen-

sowno ci i bezcelowo ci ycia. W badaniach dotycz cych sytuacji starych ludzi stosuje si  ró ne 

systematyzacje, maj ce na celu wyeksponowanie potrzeb najbardziej istotnych z punktu widzenia 

organizacji systemu ich zaspokajania. H. Brubaker w nast puj cy sposób grupuje potrzeby star-

szych osób uzale nionych od pomocy innych: potrzeby finansowe, potrzeby fizyczne, potrzeby 

spo eczno-emocjonalne. Ka da z wymienionych grup potrzeb wymaga innego rodzaju dzia ania ze 

strony polityki spo ecznej. Zakres tych dzia a  zosta  opisany w niniejszym artykule. Do zada  po-

lityki spo ecznej wobec osób starszych w pierwszej kolejno ci powinno nale e  zaspokojenie dru-

giej grupy potrzeb, zwi zanych z organizacj  ycia seniorów. Zaspokojenie tych potrzeb, umo li-

wienie w miar  samodzielnego ycia w znanym sobie rodowisku lub w warunkach umo liwiaj -

cych godn  egzystencj , mimo braku zdrowia czy sprawno ci, warunkuje samopoczucie cz owieka. 

G ównym podmiotem odpowiedzialnym za realizacj  polityki lokalnej wobec ludzi starszych 

i staro ci jest gmina. Jej podstawowe znaczenie w tym zakresie wynika ze szczególnej pozycji, ja-

k  gmina zajmuje w strukturach administracji publicznej i uprzywilejowanego miejsca w ród jed-

nostek samorz du terytorialnego. 

Dzia ania pozosta ych szczebli samorz du terytorialnego – powiatu i województwa– maj  

charakter uzupe niaj cy i wspomagaj cy (w perspektywie lokalnej i regionalnej) inicjatywy po-

dejmowane na szczeblu gminy.  

Summary 

Realization of the needs of older people and the tasks of local government 

A result of the lack of satisfaction of needs, but also their expression is often a sense of 

meaninglessness and futility of life. In a study on the situation of old people are used different 

systematization, designed to expose the needs of the most important for the organization of the 

system to satisfy them. H. Brubaker follows groups for needs of the older persons dependent on 

the help of others: financial needs, physical needs, emotional and social needs. Each of these 

groups needs requires a different kind of action on the part of social policy. The scope of these 

activities is described in this article. The tasks of social policy towards the elderly in the first place 

should be left to meet the other group of needs connected with the organization of life of seniors. 

To meet these needs, allowing as an independent life in their familiar environment or under 

conditions that allow a decent existence, despite the lack of health or fitness, conditions the mood 

of the human being. 

The main entity responsible for the implementation of local policy towards the elderly and old 

age is the commune. Its fundamental importance in this regard stems from the special position that 

the commune is in the structures of public administration and privileged place among local 

government units. The activities of other levels of local government – county and province, are 

complementary to and supportive (in the local and regional perspective) initiatives at municipal 

level. 


