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Szanowni Państwo,

Jednym z ważniejszych wyzwań, przed jakimi stają współczesne społeczeństwa, jest zmierzenie się ze 
skutkami procesów demografi cznych i społecznych, które w najbliższych latach coraz bardziej będą 
wpływać na nasze codzienne życie. Postęp medycyny, wydłużanie się średniej długości życia ludzkiego, 
spadek dzietności, migracje osób, zagrożenia chorobami cywilizacyjnymi czy konieczność integracji 
społecznej osób niepełnosprawnych – to tylko niektóre procesy, z których skutkami kraje i regiony 
europejskie muszą zmierzyć się już teraz.

Wyzwania te dotyczą także regionu małopolskiego, w którym mimo znacznego udziału osób młodych, 
wzrasta ilość osób starszych oraz tych w wieku poprodukcyjnym. Tendencja ta ma charakter globalny, 
tak jak globalne są procesy społeczne, które wpływają na rozwój współczesnych regionów.

Odpowiedzią na te wyzwania jest szereg lokalnych i regionalnych inicjatyw, a także działania podejmo-
wane na szczeblu krajowym i unijnym, zmierzające do wypracowania i wdrożenia spójnych rozwiązań. 
Konieczna jest w tym miejscu integracja planowanych i podejmowanych działań, tak by wspólne spoj-
rzenie strategiczne, także na poziomie regionu, mogło zaowocować skutecznymi, długoterminowymi 
rozwiązaniami.

Prezentowane kolejne wydanie Małopolskich Studiów Regionalnych przedstawia Państwu małopolski 
punkt widzenia na zagadnienia zmian społecznych oparty na doświadczeniach instytucjonalnych oraz 
wiedzy eksperckiej. Wśród nich polecam ogólne spojrzenie na ekonomię społeczną jako ekonomię so-
lidarności oraz politykę społeczną prowadzoną przez samorząd wojewódzki. Szczególnym aspektem 
zmian demografi cznych jest proces starzenia się społeczeństwa; z tego też względu cenny jest wgląd 
w dokumenty poświęcone tej tematyce oraz zaprezentowanie sukcesów idei Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku jako pomysłu na aktywizację oraz edukację osób starszych. Z problematyką tej grupy wieko-
wej wiąże się także zagadnienie zdrowia – warto przybliżyć zatem kwestie związane z medycyną na 
odległość oraz opieką telemedyczną – inicjatywami wyrosłymi na gruncie łączącym medycynę i nowo-
czesne techniki informatyczne.

Wspomniana konieczność integracji inicjowanych działań znajduje swe najpełniejsze odzwierciedlenie 
w strategiach rozwojowych krajów i regionów. Z tego też względu prezentowane wydanie Studiów 
przybliża również kwestie aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego, dokumentu 
wyznaczającego wizję rozwoju regionu w horyzoncie najbliższej dekady, także w obszarze szeroko 
defi niowanej polityki społecznej.

Gorąco zachęcam do lektury,

 

Roman Ciepiela 

Wicemarszałek Województwa Małopolskiego
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gionu wiązać należy ze zróżnicowanym poziomem aktywności 
podmiotów z poszczególnych terenów województwa. 

Doświadczenia pierwszej edycji raportu z realizacji obowiązują-
cej Strategii dowodzą jednoznacznie słabości istniejących narzę-
dzi monitorowania tej sfery aktywności i interwencji w regionie, 
którą należałoby wiązać z realizacją strategii jego rozwoju. Sła-
bość systemu zarządzania strategią regionalną może być rów-
nież pochodną braku podzielanego powszechnie przekonania co 
do zakresu powinności oraz granic odpowiedzialności regionu 
w obszarze realizacji Strategii. Innymi słowy, pomimo dekady 
funkcjonowania samorządu województwa nadal otwarte pozo-
staje to, czy strategia opracowywana przez władze regionalne 
powinna odnosić się do całej sfery procesów rozwojowych 
i zjawisk społeczno-gospodarczych zachodzących w przestrzeni 
województwa?

Tocząca się szczególnie intensywnie w ostatnich dwóch latach 
publiczna debata o nowym modelu polityki rozwoju państwa, 
w tym krajowej polityki regionalnej, realnie wpłynęła na zmianę 
postrzegania roli i funkcji regionu. Zmianie uległa też wizja dłu-
gofalowego rozwoju Polski, również w jej wymiarze terytorial-
nym. Ten istotny kontekst zewnętrzny sprzyja ponownej refl ek-
sji na temat istotnych problemów oraz rzeczywistych potrzeb 
rozwojowych Małopolski, ale także jej roli w kompleksowej po-
lityce rozwoju państwa. Dzisiaj wiele wskazuje na to, że dzięki 
nowej strategii rządu w dziedzinie rozwoju regionalnego, rola ta 
ulegnie wyraźnemu wzmocnieniu.

Koncepcja regionu w krajowej polityce rozwoju nie była do-
tychczas przedmiotem utrwalonego konsensusu. W pewnej 
mierze wynika to z braku jednolitej defi nicji regionu. Zgodnie 
z regulacją ustrojową województwo tworzy regionalna wspól-
nota samorządowa zamieszkująca administracyjnie wyznaczone 
terytorium. W rozumieniu potocznym region utożsamiany jest 
z jego władzami – sejmikiem oraz zarządem województwa wraz 
z obsługującą te organy administracją regionalną. W założeniach 
nowej koncepcji polityki regionalnej istota regionu wyraźnie 
wykracza jednak poza ten drugi schemat. Region zyskuje w tej 
koncepcji rolę opartej na współpracy i partnerstwie korporacji 
kompetencji, interesów i wpływów, której udziałowcy funkcjo-
nują w wielopoziomowej strukturze zarządzania. Zasadniczą 
funkcją władz samorządu regionalnego w tym modelu jest koor-
dynowanie, integracja i stymulowanie procesów, dzięki którym 
istotne zasoby pozostające poza jego bezpośrednim wpływem 

2020: Wyzwania dla Małopolski. 
Nowa perspektywa strategiczna dla regionu

OPRACOWANIE: ZESPÓŁ PLANOWANIA I ANALIZ REGIONALNYCH*

* Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Woje-
wództwa Małopolskiego

Rozwój Małopolski jest niewątpliwie pochodną strategii 
postępowania różnych podmiotów oraz instytucji funk-

cjonujących zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. 
Strategie i programy regionalne stanowią na ich tle jedną z waż-
niejszych kategorii instrumentów interwencji publicznej. 

W maju 2009 roku Sejmik Województwa Małopolskiego za-
twierdził opracowane przez Zarząd Województwa zasady, tryb 
i harmonogram prac nad aktualizacją obowiązującej Strategii 
Rozwoju Województwa Małopolskiego. Zgodnie z tymi założe-
niami w ramach półtorarocznego przeglądu strategicznego wy-
pracowany zostanie projekt aktualizacji Strategii dla Małopolski, 
która wyznaczy wizję rozwoju regionu na najbliższą dekadę oraz 
stanie się punktem odniesienia dla konstrukcji założeń progra-
mowych określających kierunki wydatkowania środków euro-
pejskich w kolejnej perspektywie fi nansowej. 

Regiony w nowej koncepcji polityki regionalnej

W cztery lata od fi nalizacji prac nad Strategią dla Małopolski 
do 2013 roku, przyszedł czas na pierwsze podsumowania po-
czątkowego etapu jej realizacji. Analiza stanu realizacji strategii 
przeprowadzona zarówno w oparciu o badanie wskaźników 
makroekonomicznych, jak i przepływów strumieni fi nansowych 
w układzie celów strategicznych, celów pośrednich oraz kierun-
ków polityki rozwoju wykazała, że w latach 2007-2008 rozwój 
województwa przebiegał w sposób zrównoważony, ale także 
w sposób zrównoważony realizowana była polityka fi nansowa-
nia poszczególnych celów strategii. Jednocześnie monitoring 
realizacji strategii na poziomie kierunków polityki rozwoju wy-
kazał znacznie większe dysproporcje – wskazując grupy działań, 
wokół których koncentrowane były wyraźnie większe strumie-
nie fi nansowe. Brak równowagi w fi nansowej realizacji Strategii 
części kierunków polityki obserwowalny był również w zesta-
wieniu z ich przestrzenną alokacją. Należy jednak podkreślić, 
że poza obszarem działań będących bezpośrednią pochodną 
decyzji władz regionu, monitorowanie rzeczowej i fi nansowej 
realizacji Strategii objęło również sferę zadań, których realiza-
cja była funkcją aktywności zewnętrznych wobec administracji 
regionalnej podmiotów i instytucji. Zatem obserwowalną po-
laryzację przedsięwzięć i środków w niektórych częściach re-
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mogą zostać efektywnie zaangażowane w generowanie rozwoju 
regionalnego. 

W każdej z tych koncepcji obszar interwencji regionu ma zróżni-
cowany, jednak względnie ograniczony charakter. Zakres inter-
wencji z poziomu województwa obejmuje w tym ujęciu – poza 
sferą kontroli, wyznaczoną zakresem zadań administracji wo-
jewódzkiej oraz sferą zależności, wyznaczoną zakresem zadań 
instytucji regionalnych, których udziałowcem jest Wojewódz-
two – również sferę możliwego oddziaływania, czyli wpływu 
pośredniego. 

W założeniach nowego modelu polityki regionalnej znaczenia 
nabierają zwłaszcza te funkcje województwa, które związane są 
ze sferą oddziaływania. Aktywne partnerstwo integrujące inicja-
tywy wewnątrzregionalne, konsolidowanie współpracy między-
regionalnej oraz efektywne rzecznictwo na rzecz kluczowych 
interesów regionu, opartych na suwerennej strategii postępo-
wania – tak zakreślona sfera jest dziś realnym wyzwaniem dla 
podlegających emancypacji regionów. 

Ten zasadniczy zwrot w koncepcji regionalnej znajduje potwier-
dzenie w projekcie rządowej strategii rozwoju regionalnego. 
Wydaje się, że regiony mają realną szansę na zerwanie z kon-
sekwentnie utrwalanym w ostatnich latach wizerunkiem pod-
miotu, którego główną funkcją pozostaje zarządzanie wycinko-
wą częścią środków europejskich. Warto przy tym zauważyć, 
że, zgodnie z wynikami zleconej przez Ministerstwo Rozwoju 
Regionalnego oceny wpływu funduszy europejskich na polską 
gospodarkę, dla regionu takiego jak Małopolska prognozowa-

na relacja funduszy europejskich do PKB – jako średnia dla lat 
2004-2015 – wynosi 1,66%1. 

Nasza intuicja zyskuje zatem oparcie w dowodach, co oznacza, 
że plan wykorzystania funduszy europejskich w regionach nie 
może nadal pełnić funkcji substytutu długofalowej strategii ich 
rozwoju. Wydaje się, że w nowej edycji strategii regionalnych 
należałoby myśleć o ich konstrukcji w dwóch płaszczyznach. Po 
pierwsze, w warstwie deklarowanych celów obejmujących za-
równo sferę kontroli, jak i zależności i szerokiego oddziaływania. 
Po drugie, w warstwie instrumentów pozostających w dyspozy-
cji władz regionalnych – precyzyjnie ukierunkowanych, selek-
tywnych i skoncentrowanych na wspieraniu kluczowych działań 
służących realizacji przyjętych celów. Podejście takie szczegól-
nie zyskuje na znaczeniu w perspektywie, w której efektywność 
urastać zaczyna do rangi absolutu.

Aktualizować, czy budować od nowa…

W dziesięcioletniej historii samorządu władze województwa 
przystąpiły w roku bieżącym do prac nad trzecią z kolei Strategią 
Rozwoju dla Małopolski. W trzecim roku realizacji Strategii brak 
jest jednak przesłanek, które uzasadniać mogłyby decyzję o od-
rzuceniu bądź gruntownym zakwestionowaniu przyjętej w tym 
dokumencie wizji rozwoju Małopolski.

1 Źródło: „Ocena postępów Polski w konwergencji z krajami UE oraz 
wpływ funduszy unijnych na gospodarkę w latach 2004-2007”, Mini-
sterstwo Rozwoju Regionalnego, 2008.
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Należy pamiętać, że strategia rozwoju jako nadrzędny doku-
ment samorządu województwa, oddziałujący i wyznaczający 
ramy dla zróżnicowanych inicjatyw podejmowanych przez sze-
reg podmiotów w regionie – stanowiąc także zasadniczy kon-
tekst dla interwencji realizowanych w ramach Małopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego – powinna mieć możli-
wie stabilny i trwały charakter. Warto podkreślić, że Strategia 
została opracowana w szerokim procesie partycypacji społecz-
nej i uzgodnień z partnerami samorządu województwa, w tym 
z samorządami lokalnymi, stanowiąc wyraz konsensusu co do 
strategicznych celów rozwoju województwa w perspektywie 
średniookresowej. 

Obowiązująca Strategia stała się także wyrazem racjonalnego 
wyboru politycznego, opartego na próbie połączenia kierun-
ków oraz instrumentów tradycyjnej prospójnościowej polityki 
inwestycyjnej i społecznej z nowoczesną, proinnowacyjną poli-
tyką właściwą dla gospodarki regionalnej ery poprzemysłowej. 
Jednocześnie w ciągu czterech lat od zakończenia prac nad pro-
jektem Strategii nie zostały zidentyfi kowane tendencje mogące 
uzasadniać zamiar jej gruntownego zakwestionowania bądź 
gruntownej rewizji.

Przesłanki dla przeglądu strategicznego

Racjonalne zarządzanie polityką rozwoju regionalnego niewąt-
pliwie wymaga dokonywanych okresowo przeglądów realizacji 
przyjętych celów. Uznając, że w czasie, który upłynął od zakoń-
czenia prac nad Strategią, zarówno w otoczeniu zewnętrznym, 
jak i w relacjach wewnątrzregionalnych zaszły realne zmiany 
wpływające na rozwój regionu, władze samorządu wojewódz-

twa za zasadne i właściwe uznały przeprowadzenie komplekso-
wej weryfi kacji tego dokumentu. 

W pierwszej grupie przesłanek determinujących decyzję o po-
trzebie aktualizacji Strategii, wskazać należy zachodzące w sfe-
rze realnej procesy, których konsekwencje są i pozostaną w ho-
ryzoncie najbliższej dekady wyzwaniem dla regionów w Polsce, 
ale i dla większej części Europy. Należą do nich niewątpliwie: 
globalizacja gospodarki, migracje prowadzące do wykluczenia, 
zmiany demografi czne, w tym proces starzenia się społeczeń-
stwa, zmiany klimatyczne, bezpieczeństwo energetyczne i su-
rowcowe, a także metropolizacja i rosnąca polaryzacja wzrostu 
wokół ośrodków miejskich.

Obok przesłanek faktycznych, istotny kontekst wyznaczający 
kierunek przeglądu strategicznego stanowią zmiany, jakie zaszły 
w ostatnich latach w otoczeniu regulacyjnym – zarówno w za-
kresie nowych dokumentów strategicznych przygotowywanych 
na poziomie krajowym, jak i związanych z tym zmian formalno-
prawnych w zakresie ustawy o zasadach prowadzenia polityki 
rozwoju, ustawy o samorządzie województwa, ale także inicja-
tyw dotyczących opracowania nowych instrumentów polityki 
miejskiej. 

Koncepcja przeglądu strategicznego oraz dynamika 
procesu

Wychodząc naprzeciw zidentyfi kowanym zmianom, prace nad 
aktualizacją Strategii – w aspekcie zewnętrznym – mają na celu 
zapewnienie spójności pomiędzy strategią regionalną a założe-
niami długookresowej strategii rozwoju kraju oraz celami nowej 
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Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego, a także uwzględnienie 
w strategii regionalnej założeń wynikających z projektu nowej 
Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju. W wy-
miarze regionalnym aktualizacja Strategii prowadzić będzie do 
zintegrowania jej celów z założeniami nowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego województwa, ale również odpowia-
dać będzie na wyraźną potrzebę opracowania funkcjonalnego 
systemu zarządzania Strategią, z uwzględnieniem założeń doty-
czących jej wdrażania, monitorowania oraz oceny. 

Przystępując do przeglądu Strategii, w pierwszym etapie tego 
procesu Zarząd Województwa określił Założenia aktualizacji 
Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego do 2020 
roku. W dokumencie tym ujęte zostały wnioski własne z oceny 
dotychczasowej realizacji Strategii, kierunkowe wnioski z prac 
nad rządowymi dokumentami strategicznymi, a także rekomen-
dacje eksperckie oraz 10 strategicznych wyzwań dla regionu, 
których wstępny wybór został przeprowadzony przez Zarząd 
Województwa we wrześniu br. Nowe wyzwania dla Małopolski 
zaprezentowane zostały publicznie podczas VIII Konferencji Re-
gionalnej wraz z projektem Krajowej Strategii Rozwoju Regio-
nalnego 2010-2020, a następnie poddane strategicznej dyskusji 
z udziałem kluczowych podmiotów oraz instytucji regionalnych 
uczestniczących w realizacji Strategii. Zgodnie z założeniami 
procesu, zweryfi kowane Założenia… stanowią kluczową wy-
tyczną i podstawę do prac nad projektem zmiany Strategii.

W drugim etapie prac, obejmującym pierwszy kwartał 2010 
roku, przewiduje się faktyczne rozpoczęcie przeglądu progra-

mów wojewódzkich – z fi nałem w 2011 roku, po zakończeniu 
przeglądu Strategii. Zastosowanie podejścia zintegrowanego 
i równoległego ma w tym przypadku dwojakie uzasadnienie. 
Po pierwsze, pozwala uwzględnić pierwsze wnioski z dysku-
sji strategicznej w tworzonych obecnie lub aktualizowanych 
strategiach sektorowych i programach regionalnych. Po drugie 
zaś, daje możliwość identyfi kacji defi cytów na poziomie ope-
racyjnym, które mają znaczenie dla planowania strategicznego 
i powinny znaleźć odzwierciedlenie w treści zaktualizowanej 
Strategii. 

Przystępując do przeglądu strategicznego, z inicjatywy Zarządu 
Województwa podjęto prace badawcze obejmujące analizę sze-
regu kluczowych dla polityki rozwoju województwa zagadnień. 
Wśród nich najważniejsze projekty badawcze dotyczą oceny 
kondycji miast w regionie, analizy potencjału rozwojowego ma-
łopolskich uczelni wyższych w Małopolsce, poziomu i struktu-
ry transferów fi nansów publicznych do województwa, a także 
oceny wpływu instrumentów publicznych na rozwój obszarów 
wiejskich w Małopolsce.

Ważnym komponentem podejmowanych działań jest zdiagno-
zowanie potrzeb województwa w zakresie nowych programów 
regionalnych. Na obecnym etapie zaliczyć do nich należy obszar 
związany z konsekwencjami zmian demografi cznych, w tym 
procesu starzejącego się społeczeństwa, a także sferę związaną 
z polityką energetyczną regionu, w zakresie odnoszącym się do 
poprawy wykorzystania odnawialnych źródeł energii. 

Schemat koncepcji organizacyjnej przeglądu strategicznego 
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W celu lepszej komunikacji z partnerami zewnętrznymi w związ-
ku z pracami nad aktualizacją Strategii wdrożona została nowa 
formuła Banku Projektów Regionalnych. Ten wspomagający 
planowanie strategiczne w regionie instrument stanowić ma 
kompleksową bazę wiedzy obejmującą informacje dotyczące 
planowanych do realizacji inwestycji strategicznych w regionie. 
Docelowo w Banku gromadzone będą dane dotyczące przed-
sięwzięć kluczowych dla rozwoju regionu w kontekście prac 
nad aktualizacją Strategii oraz zmianą Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego Województwa. Celem tego instrumentu jest 
również wspieranie dyskusji o strategicznych dla regionu przed-
sięwzięciach, istotnych w kontekście prac nad planami inwesty-
cyjnymi województwa dotyczącymi perspektywy fi nansowej 
2014-2020.

10 wyzwań strategicznych dla Małopolski

Aktualizacja Strategii Rozwoju Małopolski oznacza konieczność 
ponownego spojrzenia na potencjał wewnętrzny województwa 
i przestrzeń regionalną – z perspektywy zmian w otoczeniu ze-
wnętrznym oraz procesów społeczno-gospodarczych zachodzą-
cych w województwie. Aktualizacja Strategii musi w szczegól-
ności prowadzić do redefi nicji podstawowego dylematu polityki 
regionalnej. Wydaje się, że wyzwaniem dla długofalowej polityki 
nie jest już dzisiaj wybór między wspieraniem konkurencyjności 
regionalnej a wyrównywaniem różnic w poziomie rozwoju po-
szczególnych części województwa. 

Zasadniczym dylematem w perspektywie najbliższej 
dekady jest określenie modelu rozwoju województwa, 
dzięki któremu możliwe będzie zapewnienie stabilnego 

i trwałego rozwoju regionu w warunkach względnej rów-
nowagi, przy wykorzystaniu jego kluczowych potencja-
łów i rezerw wzrostu, a także określenie roli władz woje-
wództwa w realizacji tej koncepcji.

Redefi nicja wyzwań rozwojowych w nowej perspektywie wią-
że się z potrzebą sformułowania kluczowych pytań o politykę 
regionu w dotychczasowych obszarach jej interwencji, a więc 
– oznacza wybór nowej Strategii dla Małopolski.

Wyzwanie 1. Model długofalowego rozwoju Małopolski

Aktualizacja strategii rozwoju województwa powinna prowadzić 
do zapewnienia spójności między koncepcją rozwoju Małopolski 
a modelem długookresowej polityki rozwoju państwa. Oznacza 
to, że Strategia powinna służyć wzmacnianiu dynamicznego roz-
woju obszarów decydujących o konkurencyjności Małopolski 
zarówno na poziomie lokalnym, jak i w skali regionu, kraju i Eu-
ropy (obszary wzrostu), przy jednoczesnej dbałości o wzmac-
nianie zdolności pozostałych części województwa do wykorzy-
stywania szans związanych z efektami mnożnikowymi wzrostu 
generowanego przez regionalne bieguny rozwoju (obszary poli-
tyki wyrównawczej). Budowanie szans i aspiracji rozwojowych 
w obszarach o niższym poziomie i dynamice rozwoju nie po-
winno być w przyszłości utożsamiane z polityką równomiernej 
interwencji służącej statystycznemu wyrównywaniu różnic.

Na tle tak zdefi niowanego wyzwania rysują się przed nami 
podstawowe dylematy dotyczące takich czynników jak: kapitał 
intelektualny Małopolski; adaptacyjność, mobilność oraz przed-
siębiorczość mieszkańców regionu; potencjały gospodarki re-

Schemat aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa
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gionalnej szansy; infrastruktura regionalna w relacji do przedsię-
wzięć o znaczeniu lokalnym, kształtowanie ładu przestrzennego 
w województwie – z uwzględnieniem odpowiedniej roli miast 
oraz właściwych funkcji obszarów wiejskich; poziom bezpie-
czeństwa publicznego w regionie, a także system zarządzania 
jego rozwojem.

Wyzwanie 2. Kapitał intelektualny, w tym kapitał 
społeczny

Kapitał intelektualny, w tym kapitał społeczny są ważnymi 
czynnikami sukcesu gospodarki regionalnej i powinny stano-
wić obszar strategicznej interwencji samorządu województwa. 
Kapitał intelektualny rozumiany jest jako ogół niematerialnych 
aktywów mieszkańców regionu, przedsiębiorców oraz instytu-
cji, ale również jako zasoby strukturalne. Kapitał intelektualny 
należy rozumieć jako sumę potencjału ludzkiego, strukturalnego 
i relacyjnego, ale także kapitału społecznego regionu. Potencjał 
intelektualny Małopolski wprost predestynuje region do odgry-
wania kluczowej roli w rozwijaniu społeczeństwa wiedzy i talen-
tów, jednak ten tradycyjny postulat w dalszym ciągu pozostaje 
niezrealizowany. 

Wśród podstawowych dylematów dotyczących tego wyzwa-
nia wskazać należy kwestie związane z budowaniem warunków 
dla rozwoju kapitału intelektualnego, zwiększeniem udziału 
w kształceniu ustawicznym oraz poziomu uczestnictwa miesz-
kańców Małopolski w kulturze, ale także powiązaniem systemu 
kształcenia z potrzebami nowoczesnego rynku pracy, rolą uczel-
ni wyższych jako instytucji kształcących talenty dla gospodarki 
wiedzy i innowacji, a także mechanizmami wzmacniania kapitału 
społecznego w regionie.

Wyzwanie 3. Aktywność zawodowa i przedsiębiorczość

Małopolska jest regionem aktywnym i przedsiębiorczym – jed-
nak ciągle jeszcze w sposób adaptacyjny – bardziej niż moder-
nizacyjny. Wyzwaniem dla polityki rozwoju województwa jest 
budowanie postaw i mechanizmów sprzyjających kreowaniu in-
dywidualnej przedsiębiorczości. Strategia rozwoju wojewódz-
twa powinna w większym stopniu odpowiadać na potrzeby 
dotyczące systemowego rozwijania i upowszechniania postaw 
indywidualnej aktywności, mobilności zawodowej i przedsię-
biorczości.

W kontekście tak sformułowanego założenia pojawiają się dy-
lematy dotyczące w szczególności optymalnego modelu wspar-
cia inwestycyjnego w sektorze przedsiębiorstw, możliwości 
wzmacniania aspiracji rozwojowych mieszkańców Małopolski, 
wpływu na poprawę zdolności kooperacyjnych przedsiębiorstw, 
mechanizmów stymulujących transfer wiedzy i modelowych 
rozwiązań dla kształcenia umiejętności związanych z przedsię-
biorczością, a także wspierania sektora pozarządowego w ani-
mowaniu przedsiębiorczości.

Wyzwanie 4. Potencjały gospodarki regionalnej szansy

Trafne określenie oraz wykorzystanie rezerw kumulowanych 
w specyfi cznych czynnikach wewnętrznych potencjału Mało-
polski jest warunkiem wzmacniania zewnętrznej konkurencyj-

ności regionu, poprawy jego atrakcyjności lokalizacyjnej, a tak-
że większych szans na przyciąganie bezpośrednich inwestycji. 
Gromadzony w Małopolsce potencjał nauki i wiedzy, potencjał 
dla rozwoju przemysłu turystycznego oraz unikalne dziedzictwo 
kulturowe i środowisko przyrodnicze – powinny być przedmio-
tem szczególnej uwagi w dyskusji o strategicznym wsparciu dla 
sektorów gospodarki regionalnej szansy. 

Do najważniejszych dylematów związanych z wyzwaniem do-
tyczącym efektywnego wykorzystania potencjałów gospodarki 
regionalnej szansy zaliczyć należy te, które dotyczą m.in. wa-
runków oraz instrumentów wsparcia dla rozwoju gospodarki 
opartej na wiedzy; barier dla przemysłów czasu wolnego, w tym 
turystyki i kultury; ochrony krajobrazu kulturowego i przyrod-
niczego oraz wykorzystania tych zasobów dla przemysłu tury-
stycznego; wsparcia infrastruktury dla wykorzystania potencja-
łu rezydencjonalnego, a także bezpieczeństwa energetycznego 
regionu.

Wyzwanie 5. Infrastruktura dla dostępności 
komunikacyjnej

Poprawa zewnętrznej i wewnętrznej dostępności komunika-
cyjnej regionu, przyczyniająca się do zwiększenia atrakcyjności 
gospodarczej i spójności terytorialnej Małopolski, powinna sta-
nowić podstawowe kryterium planowania inwestycji własnych 
samorządu województwa, a także uzasadnienie dla lobbingu na 
rzecz korzystnych dla regionu decyzji lokalizacyjnych rządu oraz 
innych inwestycji zewnętrznych.

Wśród kluczowych dylematów związanych z rozwojem infra-
struktury regionalnej niewątpliwie najważniejszy dotyczyć bę-
dzie strategicznego wyboru przedsięwzięć infrastrukturalnych 
dla systemu komunikacyjnego, które powinny być przedmiotem 
długofalowej polityki województwa. Istotne znaczenie mieć 
będzie także sposób powiązania układu komunikacyjnego Ma-
łopolski z siecią krajową, szczególnie z głównymi ośrodkami 
metropolitalnymi oraz z systemami regionów sąsiadujących, 
a ponadto integrowanie regionalnego systemu transportowego 
i komunikacyjnego z systemami lokalnymi.

Wyzwanie 6. Krakowski Obszar Metropolitalny oraz 
inne obszary funkcjonalne 

Aktualizacja Strategii powinna służyć porządkowaniu ładu 
i struktury przestrzennej województwa. Różnorodność teryto-
rialna Małopolski powinna znaleźć odzwierciedlenie w dywersy-
fi kacji polityki województwa wobec obszarów funkcjonalnej in-
tegracji przestrzennej w regionie. Polityka województwa wobec 
obszarów funkcjonalnych powinna z jednej strony prowadzić do 
delimitacji tych obszarów, a z drugiej – do wykreowania instru-
mentów, dzięki którym możliwe będzie mobilizowanie współ-
pracy jednostek i podmiotów tworzących dany układ prze-
strzenny (np. świadczenie usług publicznych, strefy aktywności 
gospodarczej), ale także upowszechnianie alternatywnych do 
źródeł publicznych mechanizmów fi nansowania przedsięwzięć 
inwestycyjnych w obszarach funkcjonalnych.

Na tym tle wśród głównych dylematów związanych z aktualiza-
cją Strategii wskazać należy kwestie dotyczące: wykorzystania 
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potencjału obszarów funkcjonalnych; różnicowania polityki 
oraz instrumentów wsparcia dla poszczególnych subregionów; 
kluczowych przedsięwzięć inwestycyjnych Krakowskiego Ob-
szaru Metropolitalnego oraz kluczowych barier dla jego roz-
woju, a także delimitacji i wyposażenia stref aktywności gospo-
darczej. 

Wyzwanie 7. Rozwój funkcji i potencjału miast

Założenia dotyczące celów, kierunków oraz instrumentów pro-
wadzenia polityki miejskiej województwa powinny znaleźć od-
zwierciedlenie w zaktualizowanej strategii rozwoju wojewódz-
twa jako wynik zindywidualizowanej analizy potencjału, funkcji 
oraz roli poszczególnych ośrodków w zakresie świadczenia 
usług publicznych, a także tworzenia trwałych miejsc pracy.

W kontekście polityki miejskiej na poziomie regionalnym szcze-
gólnego znaczenia nabiera ocena rzeczywistej kondycji i dy-
namiki rozwoju miast w Małopolsce; ocena zdolności małych 
ośrodków miejskich do funkcjonowania jako lokalne centra 
świadczące usługi publiczne oraz zapewniające trwałe miejsca 
pracy – zarówno dla mieszkańców tych ośrodków, jak i miesz-
kańców otaczających je terenów. Polityka miejska regionu wy-
maga strategicznych wyborów związanych z różnicowaniem 
roli miast oraz w konsekwencji z różnicowaniem instrumentów 
wspierania funkcji tych ośrodków. 

Wyzwanie 8. Rozwój funkcji i potencjału obszarów 
wiejskich 

Postępujący proces przekształceń strukturalnych na obszarach 
wiejskich oraz różnicowanie działalności prowadzonej na tych 
terenach w kierunku działalności nierolniczej stawia pytanie 
o wizję i kierunki rozwoju małopolskiej wsi. W założeniach 
długofalowej polityki rozwoju województwa obszary wiejskie 

powinny zyskiwać rolę obszaru podlegającego przestrzennej 
integracji z miastami w celu poprawy warunków i jakości życia 
mieszkańców tych obszarów.

Kluczowe dylematy dotyczące roli obszarów wiejskich w poli-
tyce rozwoju województwa wiążą się z takimi kwestiami jak: 
wspieranie lokalnych systemów współpracy na obszarach wiej-
skich – w celu wiązania zasobów pracy oraz przeciwdziałania 
marginalizacji słabiej rozwiniętych obszarów województwa; 
promocja i wsparcie specjalizacji małopolskiego rolnictwa; oraz 
właściwe wykorzystanie dodatniego salda migracji na terenach 
klasyfi kowanych administracyjnie jako obszary wiejskie. 

Wyzwanie 9. Bezpieczeństwo ekologiczne, zdrowotne 
i społeczne 

W konsekwencji zmian o charakterze globalnym strategia 
rozwoju Małopolski – podobnie jak strategie innych polskich 
województw – powinna weryfi kować dotychczasową politykę 
w dziedzinie szeroko rozumianego bezpieczeństwa publicznego 
w regionie. W celu zwiększenia potencjału adaptacyjnego, ale 
również zdolności do reagowania na sytuacje kryzysowe wyni-
kające z negatywnych skutków zmian cywilizacyjnych, polityka 
rozwoju województwa powinna służyć budowaniu warunków 
zapewniających możliwie wysoki poziom bezpieczeństwa miesz-
kańców Małopolski, koncentrując swe działania w szczególności 
na kwestiach związanych z ekologią, zdrowiem i polityką spo-
łeczną. 

W kontekście zapewnienia strategicznego bezpieczeństwa 
mieszkańcom regionu do istotnych dylematów zaliczyć należy: 
kierunki działań i sposób postępowania wobec negatywnych 
skutków zmian klimatycznych oraz zagrożeń środowiskowych 
takich jak powodzie; możliwość ograniczenia negatywnego 
wpływu procesów cywilizacyjnych związanych ze zmianami de-

Schemat kolejnych Strategii dla Małopolski
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mografi cznymi, a także długofalową politykę w zakresie ochrony 
zdrowia oraz integracji społecznej w regionie. 

Wyzwanie 10. Zarządzanie rozwojem województwa

W nawiązaniu do postępującego wzmacniania roli i zakresu od-
powiedzialności województw, efektywne zarządzanie rozwojem 
regionalnym w coraz większej mierze zależne jest od sprawnego 
zarządzania strategicznego oraz elastycznej koordynacji działań 
kluczowych podmiotów regionalnych. Rozwój regionu rozu-
mianego jako korporacja interesów, kompetencji i wpływów 
różnorodnych podmiotów, wymaga: 

1) sprawnego systemu zarządzania realizacją zadań należących 
do sfery kompetencji samorządu województwa, 

2) sprawnej koordynacji działań oraz animowania współpracy 
podejmowanej przez partnerów samorządu, w szczególno-
ści samorządy lokalne i kluczowe instytucje regionalne oraz 

3) skutecznego oddziaływania na procesy zachodzące w oto-
czeniu zewnętrznym, w tym uczestnictwa w procesie nego-
cjowania określonych decyzji i wyborów podejmowanych 
w ramach polityki regionalnej rządu.

Obecne dylematy związane z zarządzaniem regionalnym doty-
czą w szczególności: efektywnego systemu realizacji Strategii, 
który mógłby angażować zasoby własne województwa, ale tak-
że potencjał kluczowych podmiotów regionalnych i partnerów 
samorządu. Kluczowymi dylematami są dla nas dzisiaj: kontrak-
towa formuła współpracy przy realizacji przedsięwzięć regio-
nalnych; obszary współpracy międzyregionalnej; ale również – 
strategiczny kompromis na rzecz preferencji dla przedsięwzięć 
o znaczeniu regionalnym, a w mniejszym zakresie projektów 
lokalnych.

Wybór Strategii dla Małopolski 

Proces rocznego przeglądu Strategii Rozwoju Województwa, 
którego fi nałem będzie przyjęcie zaktualizowanego dokumentu 
w końcu 2010 roku, jest w praktyce pierwszym etapem realiza-
cji kompleksowego pakietu planowania strategicznego dla Ma-
łopolski. Zweryfi kowana Strategia będzie zasadniczym punktem 
odniesienia zarówno dla kształtu nowego Planu Zagospodaro-
wania Przestrzennego dla Województwa, jak i nowych doku-
mentów programowych służących realokacji środków europej-
skich na poziomie regionalnym po 2013 roku. Dziś nie wiemy 
jeszcze, czy będzie to jeden program regionalny, w kształcie 
zbliżonym do obecnej formuły, czy też może – trzy programy 
realokujące środki przeznaczone dla regionu na wsparcie roz-
woju inwestycji regionalnych, kapitału ludzkiego oraz obszarów 
wiejskich. 

Kwestia adekwatnych instrumentów oraz źródeł fi nansowania 
– choć niezmiernie istotna w warstwie operacyjnej – nie może 
przesłaniać ani ograniczać strategicznych wyborów na rzecz 
długofalowego rozwoju Małopolski. I taka właśnie świadomość 
towarzyszy procesowi budowania Strategii umożliwiającej wła-
dzom regionalnym przejęcie większej odpowiedzialności za 
sprawy województwa. 
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Polityka społeczna w Województwie 
Małopolskim wobec starzenia się 
społeczeństwa

MARTYNA FELIKS*

Przemiany demografi czne w krajach Unii 
Europejskiej

W edług raportu Banku Światowego do roku 2025 ludność 
krajów europejskich oraz byłego Związku Radzieckiego 

będzie jedną z najstarszych na świecie. Szacuje się, że łączna licz-
ba ludności w tym regionie w ciągu najbliższych dwudziestu lat 
spadnie o 24 miliony. W samej Rosji należy się spodziewać utra-
ty 17 milionów mieszkańców1. W przypadku Polski, prognozy 
też nie są optymistyczne. Liczba ludności Polski zmniejszy 
się z 38,1 mln do 36 mln Polaków w 2035 roku. Z danych 
GUS wynika, że do 2035 roku liczba osób w wieku poproduk-
cyjnym zwiększy się o 3,54 mln, co daje 64,4% wzrost2. Do tego 
mamy do czynienia ze zwiększeniem się średniej długości życia. 
Przeciętne dalsze trwanie życia u osób w wieku 60 lat już teraz 
wynosi dla kobiet 22,9 lat, a dla mężczyzn 17,7 lat. Starzenie 
się społeczeństw dotknie także inne kraje. Do roku 2025, od 
20 do 25% społeczeństw dziewięciu krajów Europy Wschodniej 
i byłego Związku Radzieckiego – od Azerbejdżanu po Słowację – 
będą stanowiły osoby w wielu 65 lat lub więcej. 

Te przeobrażenia przede wszystkim będą odczuwalne w gospo-
darce wyżej wymienionych krajów. Wzrost wydatków na wypła-
canie emerytur oraz opiekę medyczną, opiekę długoterminową 
czy na świadczenia dla bezrobotnych wydaje się dla wielu państw 
nie do uniesienia. Zgodnie ze sprawozdaniem Rady ECOFIN 
i Komitetu Polityki Gospodarczej, przewiduje się wzrost wy-
datków o 3,4 punktu procentowego PKB, jeżeli polityka tych 
krajów się nie zmieni. 

Co należałoby zrobić, aby nie dopuścić do załamania gospo-
darczego? Przede wszystkim uwzględniać przy opracowywaniu 

* Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.
1 From Red to Gray: The “Third Transition” of Aging Populations in East-

ern Europe and the Former Soviet Union: The World Bank Report
2 P. Szukalski, Starzenie się ludności – wyzwanie XXI wieku [w:] P. Szu-

kalski (red.), Przygotowanie do starości. Polacy wobec starzenia się, 
Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2009, s. 23-24.

Źródło: Komisja Europejska (2006), „Wpływ starzenia się społeczeń-
stwa na wydatki publiczne: prognozy dla 25 państw członkowskich UE 
odnośnie systemów emerytalnych, opieki zdrowotnej, opieki długoter-
minowej, edukacji i pomocy dla bezrobotnych (2004- 2005)” Europe-
an Economy. Raport Specjalny nr 1, 2006, s. 7

Piramida wieku dla ludności 25 Państw UE w 2004 r. i 2050 r. (z lewej 
– mężczyźni, z prawej – kobiety)
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strategii regionalnych kwestie starzenia się ludności i nadać zna-
czącą rangę następującym zagadnieniom:

zwiększenie wkładu osób starszych w rozwój gospodarki; 

zrozumienie potrzeb i umożliwienie samodzielności oso- 
bom starszym;

rozeznanie wśród wzorców konsumpcyjnych osób star- 
szych i dostosowanie do tej grupy oferty usług;

zachęcanie osób starszych do udziału we władzach regio- 
nalnych;

podjęcie problemu ubóstwa i wykluczenia społecznego  
wśród osób starszych3.

Zgodnie ze wspomnianym już raportem Banku Światowego na-
leży zwiększyć produktywność siły roboczej oraz podwyższyć 
wiek emerytalny i wprowadzić elastyczne formy zatrudnie-
nia i inne udogodnienia, w taki sposób, aby jak najwięcej osób 
starszych utrzymywać dłużej na rynku pracy. Niestety zgodnie 
z badaniami przeprowadzonymi dla Ministerstwa Pracy i Polityki 
Społecznej jak do tej pory Polacy w wieku 54-60 lat chcą prze-
chodzić na emeryturę jak najszybciej. Podobna sytuacja ma miej-
sce w Hiszpanii. Głównymi przyczynami takiego stanu rzeczy są 
przede wszystkim:

zmęczenie pracą, wynikające głównie z nieodpowiedniego  
zarządzania wiekiem w fi rmach. Osoby przez wiele lat wy-
konują te same zadania, na tych samych stanowiskach;

z powodu złego stanu zdrowia, chociaż jak pokazują bada- 
nia, na emeryturę przechodzą ci uprawnieni, którzy czują 
się najlepiej;

3 Martin Ferry, Richard Baker Strategie Regionalne a starzenie się spo-
łeczeństwa, UE – Komitet Regionów, Age Concern England, 2006, 
s.10-13.

z powodu konkurencji młodszych pracowników, szybkiego  
tempa rozwoju technologicznego i pojawienia się nowych 
wymagań;

z powodu presji pracodawców, którzy wolą zatrudniać mło- 
dych wykwalifi kowanych pracowników, mających mniejsze 
wymagania fi nansowe, niż inwestować w podniesienie kwa-
lifi kacji starszych pracowników;

z powodu konieczności sprawowania opieki nad wnukami,  
partnerem, krewnymi itd.;

z powodu niepełnosprawności 4.

Rząd próbuje zaradzić tym problemom i wprowadza nowe roz-
wiązania przez propagowanie polityki aktywizującej osoby star-
sze i niepełnosprawne do zatrudnienia oraz przez zmniejszanie 
kosztów pracy związanych z zatrudnianiem pracowników po 50 
roku życia. Ale czy te działania są wystarczające?

Z badań GUS wynika, iż cały czas zmienia się stosunek osób 
pracujących do osób pobierających świadczenia rentowe i eme-
rytalne. Stosunek osób w wieku poprodukcyjnym do osób 
w wieku produkcyjnym zwiększy się w ciągu najbliższych dwu-
dziestu lat z 24,8 do 46,4 co oznacza, że na każde 100 osób 
pracujących będzie przypadało ponad 46 emerytów i rencistów. 
Takie zmiany, oprócz sporych konsekwencji gospodarczych, czy 
związanych z opieką zdrowotną, spowodują również zamiesza-
nie w relacjach międzypokoleniowych. Z jednej strony widzimy 
dowartościowanie osób starszych, np. jako potencjalnych wy-
borców czy zasobnych konsumentów, zachęcanie ich do udziału 
w życiu publicznym, kulturalnym, zawodowym, z drugiej strony 
można zaobserwować rozprzestrzenianie się ideologii ageizmu, 
czyli dyskryminacji ze względu na wiek, która wynika głównie ze 
wzrostu obciążeń podatkowych jako konsekwencji wzrostu licz-
by osób starszych, kultu młodości, niedostosowania seniorów 
do szybkiego tempa zmian technologicznych oraz postrzegania 

4 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, „Solidarność pokoleń – dzia-
łania dla zwiększenia aktywności zawodowej osób w wieku 50+”.

Współczynnik obciążenia ekonomicznego ogółem i według kategorii wieku nieprodukcyjnego w Polsce w latach 2007-2035 
(według prognozy GUS z 2008 roku).
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aktywnych zawodowo osób po 60 roku życia jako zabierających 
miejsca pracy bezrobotnej młodzieży5.

Polityka społeczna a starzenie się społeczeństwa 
polskiego

W Polsce rodzina nadal jest dla osób w starszym wieku najważ-
niejszą przestrzenią życiową, a kontakty rodzinne i międzypo-
koleniowe stanowią główny gwarant bezpieczeństwa socjalnego 
oraz psychicznego. Problemem jest jednak to, że coraz częściej 
rodzina nie jest w stanie zapewnić opieki osobom starszym, co 
powoduje przeniesienie odpowiedzialności ze środowiska ro-
dzinnego, tego najbliższego, na państwo. Państwo niestety nie 
jest w stanie zapewnić wszystkim należytego bytu i dąży się do 
tego, zresztą słusznie, aby utrzymywać tę opiekę w najbliższym 
środowisku. Niestety nie zawsze jest to możliwe. Sporym pro-
blemem jest samotność i bezradność wśród osób starszych 
i to właśnie te wymienione wyżej problemy powinny w sposób 
szczególny znajdować się w obrębie zainteresowań polityki spo-
łecznej. 

Konsekwencji starzenia się społeczeństwa jest zdecydowanie 
więcej, nas jednak będzie interesował przede wszystkim ten 
społeczny aspekt i na nim skupimy się w niniejszym artykule.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, jednost-
ka organizacyjna Województwa Małopolskiego, praktycznie od 
początku swojego istnienia podejmuje zadania aktywizujące spo-
łeczność osób starszych. Zostaliśmy powołani do realizacji za-
dań zlecanych przez Zarząd Województwa w 1999 roku, a na-
szym wyznacznikiem w działaniach jest Ustawa z dnia 12 marca 
2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 
593 z późniejszymi zmianami).

Już w roku 2000 opracowano i zrealizowano pierwszy pilo-
tażowy program na rzecz osób starszych. W latach kolejnych 
realizowano dwa Wojewódzkie Programy Polityki i Pomocy 
Społecznej wobec Starości, pierwszy na lata 2001-2003 i dru-
gi na lata 2004-2006, który był kontynuowany do 2008 roku. 
Wymienione programy zostały wpisane do Krajowego Progra-
mu Zabezpieczenia Społecznego i Integracji Społecznej na lata 
2008-2010 jako przykład dobrej współpracy samorządu z or-
ganizacjami pozarządowymi w zakresie działań na rzecz osób 
w podeszłym wieku. Celem nadrzędnym tychże programów 
było głównie ograniczenie zjawiska społecznego wykluczenia 
osób starszych, natomiast cele operacyjne zostały określone 
w następujący sposób: 

diagnoza problemu i monitoring działań podejmowanych  
w województwie na rzecz osób starszych;

efektywnie funkcjonujący system współpracy  realizatorów 
polityki społecznej na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu 
społecznemu osób starszych;

5 P. Szukalski, Starzenie się ludności – wyzwanie XXI wieku [w:] P. Szu-
kalski (red.), Przygotowanie do starości. Polacy wobec starzenia się, 
Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2009, s. 23-24.

nowe rozwiązania w zakresie pomocy seniorom i przeciw- 
działania ich społecznemu wykluczeniu;

profesjonalna kadra pracowników jednostek pomocy spo- 
łecznej i organizacji pozarządowych na rzecz osób starszych.

ROPS już dziewiąty rok wprowadza nowe rozwiązania w zakre-
sie wspierania seniorów. Nasze działania głównie skupiają się 
na promowaniu i pokazywaniu, jak być aktywnym emerytem; 
wspieraniu osób pracujących z osobami starszymi poprzez orga-
nizowane szkolenia; wspieraniu pracowników pomocy społecz-
nej; informowaniu osób starszych o przysługujących im prawach 
i ulgach oraz o możliwościach, z których mogą korzystać. Przez 
9 lat udało nam się zainicjować wiele działań, które stały się roz-
poznawalne na terenie województwa. 

Trzykrotnie realizowaliśmy Konkurs Literacki Ludzie znają 
mnie tylko z jednej, jesiennej strony, dzięki któremu osoby mogły 
dzielić się swoimi doświadczeniami na temat sposobu spędzania 
czasu na emeryturze. Konkurs cieszył się dużą popularnością, 
a przedstawiane historie często były poruszające i zaskakujące, 
i co najważniejsze, przełamywały stereotyp biernego dziadka 
czy babci, którego jedynym zajęciem jest opieka nad swoimi 
wnukami. Prace były publikowane w naszych wydawnictwach, 
gdyż w ten sposób mieliśmy możliwość pokazania, jak inaczej 
można spędzić jesień życia. 
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W 2007 roku powstał pomysł, aby nagradzać osoby wciąż ak-
tywnie działające i promować je na terenie województwa. Plebi-
scyt Poza Stereotypem – Senior Roku również był już trzykrot-
nie realizowany i co ważne, jest jedyną taką inicjatywą w kraju. 
Co roku wybieraliśmy spośród zgłaszanych do nas kandydatów, 
seniorów zaangażowanych w działalność społeczną, kulturalną, 
artystyczną, turystyczną. Dla tych osób, jak mogliśmy się niejed-
nokrotnie przekonać, jest to bardzo znaczące wyróżnienie, a po-
nieważ ranga konkursu ciągle wzrasta, tym bardziej tytuł seniora 
roku jest odbierany jako nobilitujący. Dzięki naszym patronom 
medialnym plebiscyt jest szeroko promowany w mediach, co 
pozwala czytelnikom „Dziennika Polskiego”, słuchaczom Radia 
Kraków czy widzom Pory dla seniora uświadomić sobie, że dzięki 
wolnemu czasowi, jaki posiada się, będąc na emeryturze, można 
bardzo wiele zdziałać. Można żyć dla innych, dzieląc się z nimi 
wiedzą, pomagać ubogim i chorym, opiekować się zagrożoną 
wykluczeniem młodzieżą, krzewić lokalną kulturę, organizować 
czas dla innych i zarażać ich swoimi pasjami. Naszym celem było 
przełamanie stereotypu biernego seniora i pokazanie go z zu-
pełnie innej, często nieznanej strony. Powoli ten cel udaje nam 
się osiągać. Plebiscyt z pewnością będzie nadal organizowany, 
gdyż trzy poprzednie edycje pokazały, że warto. Jednocześnie 
mogliśmy uhonorować tych, którzy naprawdę wiele poświęcają 
dla innych.

Regionalny Ośrodek od wielu lat wydaje liczne publikacje po-
święcone tematyce osób starszych. Staramy się, aby przynaj-
mniej raz do roku wydać bezpłatny informator dla seniorów, 
z którego mogliby zaczerpnąć wiadomości na temat uprawnień, 
usług, różnych możliwości spędzania wolnego czasu, kształcenia 

i wielu innych. Często sami zainteresowani zgłaszają nam zapo-
trzebowanie na konkretne tematy. Staramy się wychodzić tym 
prośbom naprzeciw. Do tej pory wydaliśmy już osiem pozycji, 
z czego ostatnia Mapa pomocy osobom 50+ i ich rodzinom jest 
zbiorem informacji o uprawnieniach, ulgach i usługach przysłu-
gujących starszym osobom. Ponadto tradycyjnie trzeci numer 
naszego kwartalnika „es.O.es”, który wydawany jest na przeło-
mie września i października, poświęcany jest tematyce senioral-
nej, w którym zazwyczaj prezentujemy dobre praktyki działań 
różnych organizacji i instytucji. Obserwujemy, że coraz więcej 
osób zna nasze wydawnictwa i z nich korzysta, co dodatkowo 
motywuje nas do wydawania kolejnych pozycji. 

Aby ułatwić dostęp do informacji na naszej stronie internetowej 
www.rops.krakow.pl, funkcjonuje katalog przydatnych informa-
cji, w którym zamieszczane są bazy teleadresowe takich miejsc 
jak: domy pomocy społecznej, ośrodki wsparcia dziennego, 
uniwersytety trzeciego wieku, kluby seniora, oddziały Polskiego 
Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów oraz innych organi-
zacji pozarządowych działających na rzecz seniorów. Baza jest 
na bieżąco aktualizowana, jedyną przeszkodą często jest brak 
dostępu do internetu lub brak umiejętności posługiwania się nim 
wśród samych zainteresowanych. Na szczęście coraz więcej se-
niorów może korzystać z kursów komputerowych i zapoznać 
się z możliwościami, jakie dają nowoczesne technologie. 

Kolejnym obszarem naszych działań jest doskonalenie zawodo-
we kadr pomocy społecznej, czyli naszych bezpośrednich od-
biorców. Przede wszystkim staramy się propagować zagadnienia 
dotyczące pracy z seniorami, specyfi ki wieku podeszłego, ko-
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nieczności nowego spojrzenia na tę grupę społeczną. W ostat-
nich latach organizowaliśmy czterodniowe kursy z inicjowania 
działań na rzecz osób starszych w środowisku lokalnym. Obec-
nie organizujemy szkolenia wraz z Polskim Stowarzyszeniem 
Pedagogów i Animatorów KLANZA, które prowadzi warsztaty 
z wzmacniania aktywności osób starszych – Dodać życia do lat. 
W następnym roku będą odbywały się szkolenia dla pracowni-
ków socjalnych ośrodków pomocy społecznej z realizacji pro-
jektów seniorskich w gminach. Niestety ze smutkiem obser-
wujemy, że w wielu małych gminach nie są realizowane żadne 
projekty, nie funkcjonują kluby seniora ani nie są podejmowane 
żadne inne działania poza realizacją usług opiekuńczych, które 
są jednym z zadań ośrodków pomocy społecznej. Naszym ce-
lem na najbliższych kilka lat jest poruszenie tych miejsc, w któ-
rych niewiele się dzieje, pokazanie, że można samemu ubiegać 
się o dotację i realizować dobre projekty – znamy wiele miejsc, 
gdzie to się udało. Niestety często pracownicy socjalni spotyka-
ją się z oporem lub niechęcią swoich przełożonych do nowych 
rozwiązań, często zbyt obciążeni pracą nie mają czasu na inicjo-
wanie kolejnych działań. Są to tylko nieliczne problemy, z jakimi 
można spotkać się w gminach. 

Brak dostatecznej wiedzy na temat pozyskiwania środków unij-
nych na realizację zadań jest bardzo dużą przeszkodą, ale też 
szansą dla nas na podjęcie próby zmiany tego stanu. Mimo wielu 
luk na mapie naszego województwa obserwujemy wzrost podej-
mowanych działań na rzecz osób starszych i na pewno obecnie 
mamy o wiele więcej organizacji, UTW i akcji, które aktywizują 
osoby starsze z naszego regionu, niż kilka lat temu. Najwięk-
szym zainteresowaniem zdecydowanie cieszą się Uniwersytety 
Trzeciego Wieku – mamy ich w województwie małopolskim 
już prawie 20, przy czym najstarszy UTW jest na Uniwersyte-
cie Jagiellońskim w Krakowie (od 1982 r.). W Krakowie także 
prężnie działa Stowarzyszenie Akademia Pełni Życia i od tego 
roku akademickiego nowy UTW w Wyższej Szkole Filozofi cz-
no-Pedagogicznej „Ignatianum”. 

Więcej UTW działa na terenie województwa. Prawie w każdym 
powiatowym mieście funkcjonuje przynajmniej jeden uniwersy-
tet. UTW istnieją już w: Brzesku, Tarnowie (2), Chrzanowie, 
Wolbromiu, Olkuszu, Andrychowie, Nowym Sączu, Zakopa-
nem, Nowym Targu, Rabce, Miechowie, a ostatnio w Suchej Be-
skidzkiej. UTW powstają także w małych miejscowościach, jak 
np. Klucze. Małopolskie uniwersytety coraz częściej są wspiera-
ne przez samorządy lokalne, samorząd Województwa Małopol-
skiego, uczelnie wyższe oraz instytucje i organizacje, jak również 
media lokalne, a w szczególności „Dziennik Polski” – „Dziennik 
Seniora”. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej również moc-
no angażuje się w promowanie i wspieranie istniejących i nowo 
powstających uniwersytetów. Stale współpracujemy z kilkoma 
z nich, między innymi: z Sądeckim UTW, Akademią Pełni Życia 
czy z Ogólnopolską Federacją Uniwersytetów Trzeciego Wie-
ku. Ponadto przy ROPS zawiązał się zespół składający się ze spe-
cjalistów i osób zainteresowanych tą tematyką, który w swo-
im założeniu ma szeroko promować ideę UTW, propagować 
ją wśród władz uczelni wyższych, podjąć próbę ujednolicenia 
założeń i celów UTW oraz określenia, czym ten uniwersytet 
powinien być i jakie zadania spełniać.

Z badań ankietowych przeprowadzonych niedawno na Uniwer-
sytecie Śląskim przez panią dr Beatę Ziębińską na grupie 600 
osób wynika, iż słuchacze UTW:

przede wszystkim czerpią więcej radości i zadowolenia • 
z życia ( 71 %);

czują się lepiej rozumiani przez otoczenie;• 

są bardziej szanowani, a wnuki traktują ich jak autorytet, • 
doceniając ich wiedzę;

czują się bardziej potrzebni, lepiej rozumieją współczesny • 
świat;

a także czują się bardziej dowartościowani, zdrowsi, mają • 
więcej energii i rzadziej odczuwają smutek.

Te wyniki jasno pokazują, jak wiele osobom starszym daje 
uczestnictwo w tego typu kształceniu. To daje nam potwierdze-
nie, że warto kontynuować rozpoczęte działania i dążyć do tego, 
aby takich miejsc na mapie województwa małopolskiego było 
jak najwięcej.

Jedną z form pomocy, jaką możemy udzielić uniwersytetom, jest 
dotacja, o którą można ubiegać się co roku. Od początku istnie-
nia ROPS organizujemy konkursy dotacyjne, w których jednym 
z priorytetów jest przeciwdziałanie społecznemu wykluczeniu 
osób starszych. O dotacje od nas ubiegają się przede wszystkim 
związki emerytów, organizacje pozarządowe i właśnie wspo-
mniane UTW głównie na działania edukacyjne, integracyjne czy 
promocję amatorskiej twórczości. Dzięki temu konkursowi 
często zawiązujemy nowe współprace, które owocują wspól-
nymi inicjatywami, wymianą doświadczeń, zawiązywaniem zna-
jomości będących często pierwszym krokiem do powstawania 
nowych pomysłów.
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Jednym z takich pomysłów, który zrodził się ze wspólnych spo-
tkań i kontaktów, było utworzenie internetowej bazy projek-
tów, których adresatami są małopolscy seniorzy – Małopolski 
Katalog Inicjatyw na rzecz Seniorów My seniorzy – jest do-
stępny w internecie na stronie ROPS i na stronie Małopolskiego 
Informatora Społecznego. Projekt polegał na zebraniu w całość 
i udostępnieniu wszystkim zainteresowanym opisów najciekaw-
szych projektów z różnych dziedzin. Dzięki współpracy z wie-
loma instytucjami udało się wybrać kilkadziesiąt najciekawszych 
inicjatyw prowadzonych przez organizacje pozarządowe, jed-
nostki pomocy społecznej, instytucje kultury. Chcieliśmy w ten 
sposób stworzyć pewnego rodzaju ściągę dla osób działających 
w tym środowisku i zaprezentować dobre praktyki działań na 
rzecz osób starszych. Strona internetowa jest często odwiedza-
na przez zainteresowane osoby i zachęca do kontaktów z nami. 
Nie jest to nasz autorski pomysł, prekursorem w tym zakresie 
była warszawska Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce.

ROPS w swoich działaniach pragnie skupiać się głównie na bu-
dzeniu do aktywności osoby starsze poprzez zachęcanie osób 
pracujących z nimi w środowisku, do podejmowania przede 
wszystkim działań aktywizujących i edukacyjnych na rzecz tej 
grupy odbiorców. Sytuacja, w której się znajdujemy, zmusza nas 
do opracowania nowych koncepcji i nowego podejścia do osób 
starszych. Niestety pozostawanie biernym nie jest możliwe 

w dzisiejszych czasach. Osoby po 60 roku życia, żeby być jak 
najdłużej samodzielnymi, muszą potrafi ć odnaleźć się w nowo-
czesnym świecie, dlatego tak ważne jest, aby powstawało coraz 
więcej inicjatyw pozwalających tym osobom na naukę. Kursy 
komputerowe, obsługa telefonów komórkowych, bankomatów 
czy chociaż automatów biletowych to podstawowa obecnie 
wiedza, do której każda osoba powinna mieć dostęp. Nie mo-
żemy doprowadzić do sytuacji, w której za niedługo ¼ społe-
czeństwa nie będzie umiała się komunikować za pośrednictwem 
telefonów czy internetu, zwłaszcza że technologia ciągle idzie 
do przodu i coraz więcej osób zostaje daleko w tyle. Niedługo 
większość spraw urzędowych będzie można załatwić przez in-
ternet. Już teraz można w ten sposób kupować leki w aptekach 
bez wychodzenia z domu, co osobom, które są niedołężne, bar-
dzo mogłoby ułatwić życie – niestety nie ułatwi, jeśli edukacja 
z tego zakresu nie będzie się odbywać na szeroką skalę i nie tyl-
ko w dużych aglomeracjach. Ponadto musimy zacząć dbać o to, 
by pozostać samodzielnymi jak najdłużej. Pokolenie osób, które 
obecnie jest na początkowej drodze zawodowej, nie może już 
teraz liczyć, że w wieku 60 czy 65 lat otrzyma pewną i stałą 
emeryturę. Takie podejście należy już zacząć zmieniać i zachę-
cać osoby do jak najdłuższego pozostawania na rynku pracy, do 
ciągłej aktywności, do ustawicznego kształcenia, dzięki któremu 
nie wypadniemy z tego rozpędzonego pociągu postępu cywili-
zacyjnego. 
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Zakres problematyki

Proces starzenia można uchwycić poprzez ocenę udziału osób 
starszych (seniorów) wśród całej populacji kraju1. Osoby star-
sze są defi niowane z reguły jako „zbiorowość społeczna składa-
jącą się z osób, które przekroczyły konwencjonalnie określony 
próg starości (tzw. produkcyjny, tj. 60 lat dla kobiet, 65 lat dla 
mężczyzn w Polsce) lub są emerytami bądź rencistami lub należą 
do gospodarstw domowych rencistów i emerytów”2. 

Jeśli popatrzymy na udział ludności w wieku poprodukcyjnym 
Polski i województwa małopolskiego w latach 2002-2030 (jako 
% ludności ogółem), to widać, że generalnie w Małopolsce jest 
mniej osób starszych niż w innych regionach, stąd w porów-
naniu do wartości dla Polski ogółem, ten udział jest mniejszy 
(por. Tabela 1). Jednak z roku na rok – według prognoz – tak 
jak dla Polski ogółem, także w Małopolsce – systematycznie ro-
śnie udział osób starszych, osiągając już w 2020 roku wartość 
powyżej 20%.

Według demografów3 proces starzenia będzie podlegać silne-
mu zróżnicowaniu przestrzennemu, a więc też problemy, któ-
re będą się pojawiać w związku z tym procesem, będą musiały 
być rozwiązywane na poziomie regionalnym, a nawet lokalnym. 
Istotne jest tutaj także to, że większy wzrost seniorów będzie 
obserwowany w miastach niż na terenach wiejskich (por. Tabe-
la 2).

Gdyby spojrzeć jeszcze na zróżnicowanie przestrzenne wg po-
wiatów w Małopolsce, to przykładowo w 2006 roku powiat 
miechowski osiągnął najwyższy, bo 19,7% udział osób w wieku 

* Uniwersytet Jagielloński, Instytut Socjologii
1 Szukalski P., (2008), Polscy seniorzy w przyszłości, w: Polska w obliczu 

starzenia się społeczeństwa. Diagnoza i program działania, Komitet 
Prognoz „Polska 2000 Plus” przy Prezydium PAN, Warszawa. 

2 Bednarski M., Szatur-Jaworska B., (1999), Wskaźniki społeczne jako 
narzędzie pomiaru skuteczności i efektywności polityki społecznej, 
IPISS, Warszawa.

3 M.in. Kowaleski J. T., Szukalski P., 2008, materiały z Konferencji 
„Pomyślne starzenie się jednostek i zbiorowości”, Łódź, czerwiec 
2008.

Starzenie się i starość w Małopolsce – 
charakterystyka, dokumenty, możliwości

DR JOLANTA PEREK-BIAŁAS*

poprodukcyjnym ze wszystkich powiatów województwa, a osób 
65+ w tym powiecie było 17,1%4 (por. Wykres 1). 

W pokazaniu specyfi ki procesu starzenia i starości można także 
wykorzystać wskaźnik obciążenia przez osoby starsze potencja-
łu produkcyjnego regionu (por. Wykres 2). Wskaźnik określa ile 
osób w wieku poprodukcyjnym przypada na 100 osób w wieku 
produkcyjnym. Podobnie jak wyżej widać, że powiat miechow-
ski osiągnął tutaj najwyższą wartość.

O ile w 2003 roku w Województwie Małopolskim mieszkało 
blisko 500 tysięcy osób w wieku emerytalnym (kobiet powyżej 
60 roku życia i mężczyzn powyżej 65 roku życia), co stanowi-
ło 15,1% ogółu ludności województwa, to na podstawie badań 
„Małopolski system monitorowania wykluczenia społecznego 

4 Kowaleski, J. T., Szukalski P., 2008, Starzenie się ludności Polski. Mię-
dzy demografi ą a gerontologią społeczną, Wydawnictwo Uniwersy-
tetu Łódzkiego, 2008.

Wykres 1. Wskaźniki struktury wiekowej w regionie (poprodukcyjny) 
wg powiatów (2005).

Źródło: Dane z Małopolskiego Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji 
na podstawie danych GUS 2005.
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i rynku pracy”5 możemy wskazać, że w Małopolsce w 2007 roku 
udział osób w wieku 60+ do ogółu osób w badanych gospodar-
stwach domowych wynosił 20%, a jeśli przyjmiemy rozróżnienie 
wg wieku poprodukcyjnego (na kobiety powyżej 60 roku życia 
i mężczyzn powyżej 65 roku życia), to według naszych danych 
w Małopolsce w 2007 roku ten odsetek wyniósł 17,4%. 

Jak potwierdzają różne analizy, m.in. Diagnoza Programu wobec 
Starości, wiele osób w wieku 65 lat i więcej oraz 75 lat i więcej 
jest w samym mieście Krakowie, co wskazuje, że także dla stoli-
cy województwa powinny się znaleźć odpowiednie propozycje 
dotyczące nie tylko ich aktywności, ale też zapobiegania wyklu-
czeniu tych osób.

Nie jest też zaskoczeniem, że wśród osób starszych mamy 
więcej kobiet niż mężczyzn (por. Tabela 3). Jest to też często 

5 Na podstawie informacji o wszystkich 7815 osobach we wszystkich 
badanych 2499 gospodarstwach. Więcej na stronie: www.rynekpra-
cy.msap.pl.

podkreślane w literaturze6, że problemy dotykające środowisko 
osób starszych to przede wszystkim problemy kobiet, stanowią-
cych liczebną większość tej grupy (feminizacja starości). 

Z jednej strony mamy więc do czynienia z feminizacją polskiej 
starości (nadreprezentacja kobiet w starszych grupach wieko-
wych), a jednocześnie z coraz częstszą „singularyzacją”, czyli 
samotnymi gospodarstwami osób starych, często nawet poza 
obrębem najbliższej rodziny, i w związku z tym mamy stosunko-
wo dużą liczbę jednoosobowych gospodarstw domowych osób 
starszych. Według wyników Narodowego Spisu Powszechnego 
z 2002 roku blisko 19% ogółu polskich gospodarstw domo-
wych to gospodarstwa osób starszych powyżej 60 roku życia. 

6 Szatur-Jaworska B., 2000, Ludzie starzy i starość w polityce społecz-
nej, Instytut Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego, War-
szawa oraz Kluzowa K., Slany K., Rodzina polska w świetle wyników 
NSP 2002, Studia Socjologiczne 2004 nr 1, s. 47-63, oraz Obraz 
polskiej starości w świetle wyników Narodowego Spisu Powszechnego 
2002, Seniorzy w społeczeństwie XXI wieku (red. M. Krobicki. Z. Sza-
rota), Kraków 2004, Krakowska Szkoła Wyższa im. A. Frycza Mo-
drzewskiego, s. 109-119),. http://www-is.phils.uj.edu.pl/publikacje/
publikacje.html. 

Tabela 1. Udział ludności w wieku poprodukcyjnym w Polsce i w Małopolsce w latach 2002-2030 (jako % ludności ogółem).

2002 2005 2010 2015 2020 2030

Polska 15,0 15,4 17,0 19,8 22,9 26,9

Małopolska 15,0 15,5 16,7 18,8 21,3 25,3

Źródło: GUS, 2004 oraz Szukalski 2008.

Tabela 2. Udział ludności w wieku poprodukcyjnym w Polsce i w Małopolsce w podziale na miasto-wieś w latach 2002-2030 
(jako % ludności ogółem).

2002 2010 2020

Miasto Wieś Miasto Wieś Miasto Wieś

Polska 14,8 15,6 17,8 15,7 25,4 19,3

Małopolska 15,4 14,8 18,4 15,0 25,0 18,0

Źródło: GUS, 2004 oraz Szukalski 2008.

Tabela 3. Odsetek osób w wieku 60 lat i więcej (według szczegółowych podziałów wieku) oraz według płci w województwie małopolskim 
w 2007 roku.

Wyszczególnienie Ogółem Małopolska
w tym kobiet 

(% danej kategorii wieku)

60-64 5,4% 50,5%

65-69 4,5% 53,9%

70-74 3,7% 55,8%

75-79 3,2% 58,1%

80 lat i więcej 3,2% 63,2%

Źródło: obliczenia własne na podstawie badań.
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W przypadku Małopolski na podstawie naszych badań może-
my wskazać, że wśród wszystkich badanych jednoosobowych 
gospodarstw domowych w 2007 roku odsetek osób, które 
prowadziły takie gospodarstwo i były powyżej 60 roku życia 
wyniósł 65%, a wśród wszystkich osób powyżej 60 roku życia 
w naszym badaniu aż 17,6% tworzyło jednoosobowe gospodar-
stwa domowe. 

2. Uwarunkowania regionalne – charakterystyka 
osób starszych w Małopolsce7

Informacje przedstawione powyżej są jedynie tłem do bardziej 
szczegółowej prezentacji sytuacji osób starszych w regionie. 
Na podstawie badań sondażowych gospodarstw domowych 
i mieszkańców Małopolski z roku 2007 można spróbować po-
kazać „typową” osobę starszą w regionie. 

Przede wszystkim trzeba zaznaczyć, że obecnie osoby starsze 
są gorzej wykształcone niż osoby młodsze. Przykładowo powy-
żej 60 roku życia mniej niż gimnazjalne wykształcenie (podsta-
wowe) ma aż 45,3% osób w badanych gospodarstwach, a już 
w grupie 75+ – 58,6%. Osób po 60 roku życia, które posiadają 
wykształcenie wyższe, najwięcej jest w Krakowie (22,1%), a naj-
mniej osób starszych z wykształceniem wyższym jest w powia-
tach: brzeskim, tarnowskim i dąbrowskim.

Z procesem starzenia ściśle wiąże się kwestia zdrowia. Ocenia-
jąc sytuację zdrowotną starszych Małopolan, trzeba wskazać, że 
w grupie osób 50 lat i więcej aż 61,8% wskazało, że ma pro-
blemy ze zdrowiem. Co zrozumiałe, wraz z wiekiem odsetek 
takich odpowiedzi rośnie, by dla grupy osób 75 lat i więcej osią-
gnąć wielkość 81,3%! Większość osób po 60 roku życia, prawie 
dwukrotnie więcej niż w wieku 50-59 lat, ocenia swoje zdrowie 
źle lub bardzo źle. 

7 Na podstawie Perek-Białas J., 2007.

Jednak osoby starsze o wiele lepiej oceniają funkcjonowanie każ-
dego rodzaju opieki zdrowotnej w Małopolsce niż osoby młod-
sze (około 32% osób do 49 roku życia oceniło jakość publicznej 
podstawowej opieki zdrowotnej w Małopolsce jako bardzo złą 
lub złą, podczas gdy tylko około 20% osób w wieku 60 lat i wię-
cej tak wskazało).

Jeśli chodzi o aktywność zawodową starszych mieszkańców Ma-
łopolski, to wyniki warto prezentować już dla osób po 50 roku 
życia. Do posiadania pracy i wykonywania jakiejkolwiek pracy 
przynoszącej zarobek lub dochód w grupie osób od 50 do 59 lat 
przyznało się aż 53,2% badanych, ale już w grupie osób w wieku 
60 lat i więcej tylko 11,8%. Przykładowo odsetek osób w wieku 
55 lat i więcej aktywnych zawodowo w Małopolsce na początku 
2007 roku wyniósł tylko 17,6%. 

Inny rodzaj aktywności, który jest ważny w zapobieganiu wy-
kluczenia osób starszych, to edukacja. Na podstawie naszych 
badań można powiedzieć, że w grupie osób 50-59 lat 14,1% 
wskazało, że uczestniczyło w systemie edukacji pozaszkolnej, 
ale już w grupie powyżej 60+ tylko 3,5%, co oznacza, że jeszcze 
w niewielkim stopniu osoby starsze są aktywne w sferze edu-
kacyjnej. I co jest niezbyt optymistyczne, że tylko 6,1% osób 
starszych chciałoby uczestniczyć w działaniach edukacyjnych 
w przyszłości; gdy w porównaniu aż 18,4% w grupie 50-59 lat 
chciałoby mieć możliwości dodatkowego kształcenia. To też 
może być wskazówka do myślenia o planach działań w tym ob-
szarze w Małopolsce.

Oczywiście w pokazywaniu profi lu i sytuacji osoby starszej 
w Małopolsce nie może zabraknąć jej sytuacji fi nansowej. I tak 
na podstawie wspomnianych badań, odnotowano także większy 
odsetek osób po 50 roku życia w porównaniu z osobami przed 
49 rokiem życia (wraz z wiekiem zwiększający się) żyjących 
w gospodarstwach domowych, w których brakowało pieniędzy 
w ciągu ostatnich 12 miesięcy na lekarstwa (w grupie od 75 lat 
i więcej prawie 37%) oraz na zabiegi i wizyty lekarskie (w tej sa-
mej grupie wiekowej około 28%). 20% starszych respondentów 
musiało zrezygnować z wizyty u lekarza mimo potrzeby wyko-
nania badań lub leczenia w ciągu ostatnich 12 miesięcy. W przy-
padku grup młodszych respondentów, tj. do 49 roku życia, ana-
logiczna sytuacja zdarzyła się przede wszystkim z powodu braku 
czasu (36,7%), ale już grupie respondentów od 50 do 59 lat jak 

Wykres 2. Wskaźnik obciążenia przez osoby starsze potencjału pro-
dukcyjnego regionu wg powiatów w 2005.

Źródło: Dane z Małopolskiego Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji 
na podstawie danych GUS 2005.
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i od 60 lat i więcej, głównie z powodu braku pieniędzy (odpo-
wiednio około 43% i 45%).

Także gospodarstwa z osobami w starszych grupach wiekowych 
mają trudniej z pokryciem nieoczekiwanego wydatku w wyso-
kości 500 zł niż gospodarstwa, w których są osoby do 49 lat. 
Jednak wraz z wiekiem maleje zagrożenie ubóstwem (8% osób 
o niskim dochodzie w grupie wiekowej powyżej 75 lat jest poni-
żej progu 60% mediany dochodów ekwiwalentnych gospodar-
stwa), co jest porównywalne ze wskaźnikami krajowymi.

Sama aktywność społeczna osób starszych w Małopolsce nie 
jest jeszcze duża. Chociaż nie ma porównywalnych badań dla 
innych regionów, to wydaje się, że jest większa niż w pozosta-
łych województwach, patrząc chociażby na wiele inicjatyw i pro-
jektów różnych instytucji publicznych jak i prywatnych, w tym 
organizacji pozarządowych. 

Podobnie ma się kwestia podtrzymywania więzi społecznych 
z krewnymi i przyjaciółmi niemieszkającymi wspólnie. Codzien-
ne kontakty zadeklarowało tylko około 13% osób w wieku 60 
lat i więcej, podczas gdy prawie 30% osób w grupie wiekowej 
do 49 roku codziennie może liczyć na takie kontakty. I aż 13% 
osób w wieku 60 lat i więcej nie ma nikogo, na kogo może liczyć 
(wśród krewnych, przyjaciół, sąsiadów), podczas gdy tylko oko-
ło 6% osób z młodszych grup wiekowych nie ma takiej osoby. 
Oznacza to, że istnieje realne zagrożenie wykluczeniem (w tym 
poczuciem samotności czy osamotnienia) starszych osób. 

3. Starzenie się społeczeństwa w wybranych 
dokumentach krajowych i regionalnych

Aby pokazać, jakie możliwości ma region i co można zrobić 
w przygotowaniu się do starości, warto spojrzeć na przygoto-

wywane programy polityk publicznych nie tylko w regionie, ale 
także w Polsce, aby zobaczyć, czy uwzględniają proces starzenia 
się społeczeństwa i jego konsekwencje? Tym samym podjęta 
będzie próba określenia kilku działań, które są możliwe do pod-
jęcia, a które stwarza rosnący udział osób starszych.

Na poziomie krajowym warto wymienić KRAJOWY PRO-
GRAM „ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE I INTEGRACJA SPO-
ŁECZNA NA LATA 2008-2010” przygotowany w ubiegłym 
roku przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w związ-
ku z wymaganiami Komisji Europejskiej dla wszystkich krajów 
członkowskich. Sam dokument nie wyróżnia bezpośrednio 
osób starszych, ale „Krajowa Strategia Emerytalna” w nim za-
warta określa wszystkie kwestie związane z zabezpieczeniem 
emerytur w przyszłości, odwołując się do wielu planów zmian 
w systemie emerytalnym, które powinny być wprowadzone, 
aby zapewnić adekwatność, stabilność systemu emerytalnego 
w Polsce, wraz z modernizacją tych elementów, które wymagają 
zmian systemowych. Jednak w tym dokumencie jest mowa nie 
tylko o emeryturach, ale także znalazł się rozdział poświęcony 
opiece zdrowotnej i opiece długoterminowej m.in. z propozy-
cją ubezpieczeń pielęgnacyjnych. Warto nadmienić, że jedynym 
województwem, które zostało wymienione w tym dokumencie 
(jako tzw. „best practice”), jest województwo małopolskie, ze 
względu na Wojewódzki Program Polityki i Pomocy Społecznej 
wobec Starości, o czym więcej dalej. 

Z kolei w Narodowym Planie Rozwoju na lata 2007-20138 są 
wymienione kluczowe obszary, w które wpisują się cele strate-

8 http://www.npr.gov.pl. Warto także zajrzeć do innych dokumen-
tów, które dotyczą starzejącego się społeczeństwa. M.in. 1/ Strate-
gia Polityki Społecznej na Lata 2007-2013, m.in. dokument można 
znaleźć na stronie: http://www.politykaspoleczna.obserwatorium.
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giczne kraju, jak m.in. wiedza i kompetencje, zatrudnienie, 
aktywizacja i mobilność oraz integracja społeczna. Te prio-
rytety odnoszą się bezpośrednio do kierunków polityki społecz-
nej wobec osób starszych i tak powinny być one analizowane. 
Dodatkowo możemy znaleźć wiele kierunków działań dotyczą-
cych osób starszych, przykładowo w tym samym dokumencie 
możemy znaleźć cel, który mówi, że trzeba budować system 
wsparcia dla osób starszych i wymagających opieki poprzez :

–  rozwój systemu opieki pielęgnacyjnej, której celem jest zbu-
dowanie środowiskowego modelu integracji osób starszych 
i wymagających pomocy;

–  specjalizację stacjonarnej opieki;

–  oraz aktywizację, integrację i wykorzystanie potencjału osób 
starszych w środowisku lokalnym.

Faktycznie Małopolska jest nielicznym przykładem regionu, 
gdzie opracowano Wojewódzki Program wobec Starości9. Pro-
gram Polityki i Pomocy Społecznej wobec Starości na lata 2004-
2006 – koordynowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Spo-
łecznej w Krakowie – był dokumentem wyznaczającym kierunki 
działań naszego województwa wobec starości i ludzi starych na 
okres trzech kolejnych lat. Program zapobiegający marginaliza-
cji seniorów – mieszkańców naszego regionu – stanowił więc 
rozwinięcie Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na 
lata 2004-2006, która wśród osób zagrożonych wykluczeniem 
wskazywała osoby stare i niedołężne, samo wykluczenie defi -
niując jako „utrudnienie korzystania z praw obywatelskich, słaby 
dostęp do usług publicznych oraz załamanie się relacji społecz-
nych”10. 

Jednak już do „Strategii woj. małopolskiego na lata 2007-2013”11 
nie ma oddzielnego dokumentu, który dokładnie wyodrębnia 
wojewódzkie kwestie podejścia do osób starszych. Jedynie 
w obszarze V, czyli tzw. spójności wewnątrzregionalnej jest pro-
ponowanych kilka kierunków, które dotyczą osób starszych, 
a mianowicie: 5.1 Rozwój profi laktyki i promocji zdrowia, gdzie 
proponowanymi działaniami jest poprawa dostępu do opieki 
długoterminowej i opieki nad osobami starszymi oraz 5.2 – In-
tegrująca polityka społeczna, gdzie proponowanymi działaniami 
jest rozwój systemu opieki oraz tworzenie warunków do inte-
gracji i aktywności osób starszych. Te obszary jednak nie są je-
dynymi, w których może znaleźć się miejsce dla osób 50-letnich 

 malopolska.pl/pl/biblioteka/szukaj-publikacji.html,1:src,1:vw:223, 
szczególnie Priorytet 4 oraz 2/ Narodowa Strategia Integracji Spo-
łecznej http://www.politykaspoleczna.obserwatorium.malopolska.
pl/pl/biblioteka/szukaj-publikacji.html,1:src,1:vw:933.

9 Wojewódzki Program wobec Starości, Regionalny Ośrodek Polity-
ki Społecznej, Kraków, por. www.rops.krakow.pl oraz Uchwała Nr 
XIX/271/04 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 kwiet-
nia 2004 r. w sprawie przyjęcia Wojewódzkiego Programu Polityki 
i Pomocy Społecznej wobec Starości na lata 2004-2006. Załącznik 
nr 1 do Uchwały Nr XIX /271/04, tj. Wojewódzki Program Polity-
ki i Pomocy Społecznej wobec Starości na lata 2004-2006, Sejmik 
Województwa Małopolskiego, Kwiecień 2004, ROPS. Wcześniej był 
podobny Program na lata 2001-2003.

10 Por. Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2004-
2006.

11 http://www.malopolskie.pl/RozwojRegionalny/Malopolska2015.

i starszych, gdyż mamy też kierunki działań dotyczące pośred-
nio tychże osób, a obejmujące poprawę kondycji rodziny mało-
polskiej, poprawę bezpieczeństwa czy rozwój sieci ośrodków 
usług publicznych. Jednak istotne jest w ramach prowadzonej 
analizy pytanie, czy tak określone kierunki są wystarczające, by 
faktycznie sprawy osób starszych w regionie były odpowiednio 
w programowaniu regionalnych polityk publicznych uwzględnia-
ne przez decydentów? 

Trzeba dodać, że głównie dzięki funduszom strukturalnym (m.in. 
Europejskiemu Funduszowi Społecznemu12, obecnie PO KL) 
także w naszym regionie została dostrzeżona sprawa osób 50+ 
(głównie osób bezrobotnych) i dlatego odpowiednio przygoto-
wano możliwości wsparcia, które miało poprawić ich pozycję 
na rynku pracy, a tym samym zapobiegać wykluczeniu społecz-
nemu. Dlatego instytucje rynku pracy w Małopolsce w ostatnich 
latach wykazywały zwiększone zainteresowanie osobami po 50 
roku życia (por. Program 50+13 czy kolejna wersja „Solidarność 
Pokoleń”14). 

Dodatkowo instytucje nie tylko związane z rynkiem pracy z Ma-
łopolski są aktywne w organizowaniu różnego rodzaju działań na 
rzecz seniorów15 (przykładem jest Akademia Pełni Życia, Uni-
wersytety Trzeciego Wieku, Wojewódzka Biblioteka Publiczna 
czy organizacje pozarządowe, które organizują różnego rodzaju 
kursy komputerowe, językowe, projekty społeczne i aktywizu-
jące seniorów). Na pewno warto wskazać, że formuła dodatku 
do Dziennika Polskiego dla seniorów się sprawdza, ale też nie 
należy zapominać, że lokalne gazety poświęcają coraz więcej 
miejsca na sprawy osób starszych (np. Przełom z Chrzanowa). 

Na koniec warto przypomnieć, że w ciągu ostatnich lat pojawiły 
się raporty, w których można znaleźć bezpośrednio odwołania 
dotyczące osób starszych. 

Między innymi stanem przestrzegania praw osób starszych 
w Polsce zajął się zespół ekspertów pod kierunkiem prof. Barba-
ry Szatur-Jaworskiej na zlecenie Biura Rzecznika Praw Obywa-

12 Tutaj warto wymienić projekty, gdzie przykładowo: 1) benefi cjenta-
mi Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach programu 
„Wsparcie na rzecz zatrudnienia osób, które ukończyły pięćdziesiąty 
rok życia” z woj. małopolskiego były: Fundacja Progress and Business 
oraz Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, obie z Krakowa, oraz 
Wyższa Szkoła Biznesu National Louis University z Nowego Sącza, 
2) w ramach projektów Ministerstwa Pracy i Gospodarki w latach 
2005-2006 Powiatowy Urząd Pracy w Krakowie realizował projekt 
„50 PLUS”, 3) szereg projektów z EQUAL-a, 4) oraz fi nansowany 
z SPO RZL, Działanie 1.5 projekt Akademii Rozwoju Filantropii 
w Polsce.

13 Program 50 PLUS, Ministerstwo Gospodarki i Pracy, 2004, 50 PLUS 
Program na rzecz zatrudnienia osób powyżej 50 roku życia, War-
szawa, dostępny na stronie: http://www.praca.gov.pl/index.php?pa-
ge=publications.

14 Program „Solidarność Pokoleń”, MPIPS, Warszawa, 2008. Doku-
ment ten łatwo można znaleźć m.in. w Bibliotece Małopolskiego 
Obserwatorium Polityki Społecznej – Program „Solidarność poko-
leń. Działania dla zwiększenia aktywności zawodowej osób w wieku 
50+”, http://www.politykaspoleczna.obserwatorium.malopolska.pl/
pl/biblioteka/szukaj-publikacji.html,1:src,1:vw:978.

15 Aktywnie korzystają także z funduszy GRUNDTVIGA organizacje 
i instytucje z Małopolski. Więcej na stronie: http://grundtvig.org.pl/
index.php/ida/31.
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telskich. Analizy i rekomendacje działań w tym zakresie można 
znaleźć w publikacji wydanej w ramach projektu16. Jest w tym 
dokumencie wiele rozwiązań, ale warto wymienić jedno z nich, 
które mówi, że należałoby rzetelne informować seniorów w ży-
wotnych dla nich sprawach oraz szczególnie w mediach pu-
blicznych realizować programy przeciwdziałające tworzeniu się 
i utrwalaniu negatywnych stereotypów ludzi starych i starości 
(por. s.163 tego raportu).

W kolejnym raporcie – „Kapitał intelektualny Polski” także 
z 2008 roku pojawił się cały rozdział, który był zarówno dia-
gnozą sytuacji jak i spisem rekomendacji dla tej grupy wieko-
wej. Najważniejsze wnioski z tych analiz to: „wzrost aktywno-
ści ekonomicznej seniorów można osiągnąć jedynie poprzez 
zastosowanie odpowiedniego zestawu polityk, które z jednej 
strony nie będą zachęcały osób starszych do przedwczesnego 
wychodzenia z rynku pracy, a jednocześnie będą umożliwiały im 
konkurowanie na tym rynku pracy i zabezpieczały przed dyskry-
minacją”17. Zaznaczono dodatkowo, że aktywność edukacyjna, 
gotowość do podejmowania pracy zależy od zdrowia, a to się 
wiąże z poprawą dostępności i jakości leczenia, ale też profi lak-
tyki i promocji zdrowego stylu życia. Jednak także poprawa sa-
mooceny i poczucie własnej wartości jest ważne, aby zapobiegać 
wykluczeniu i dlatego też trzeba wspierać udział osób starszych 
w życiu kulturalnym i społecznym.

Innym dokumentem, który też wyznacza pewne kierunki działań 
w tym temacie, jest „Polska 2030”, w której proces starzenia 
został dość dokładnie przedstawiony, szczególnie w kontekście 
zabezpieczenia systemu emerytalnego w przyszłości. I tutaj war-
to wskazać, że kluczowymi dylematami w tym dokumencie to:

–  wykorzystanie potencjału wynikającego ze zwiększania się 
długości trwania życia,

–  kosztowne społeczno-ekonomiczne skutki zmian w sferze 
struktury wieku.

Niewątpliwie system emerytalny powinien mieć odpowiednie 
mechanizmy, które będą niwelować negatywne skutki tych pro-
cesów (jak m.in. zachęty do pozostawania na rynku pracy jak 
najdłużej). Jednak autorzy sami przyznają, że dużym stopniem 
niepewności jest określenie poziomu przyszłych wydatków na 
opiekę zdrowotną i długookresową, gdyż w perspektywie czasu 
te wydatki będą rosły, nie tylko z powodu większej liczby osób 
starszych, ale większego poziomu dobrobytu, zmian technolo-
gicznych, które są kosztowne. Dodatkowo, o ile nadal istnieje 
obecnie dominacja rodzinnego modelu opieki, przy niewystar-
czającej skali opieki instytucjonalnej, to raczej w przyszłości 
będziemy zmierzać do urynkowienia opieki nad osobą starszą, 
co także powinno być brane pod uwagę przy wyznaczaniu kie-
runków działań na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, 
które będą odpowiedzią na skutki starzenia się społeczeństwa.

16 Stan przestrzegania praw osób starszych w Polsce. Analiza i reko-
mendacja działań. http://www.politykaspoleczna.obserwatorium.
malopolska.pl/pl/biblioteka/szukaj-publikacji.html,1:src,1:vw:835.

17 Kapitał Intelektualny Polski, 2008, s. 147.
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Wprowadzenie 

Współczesny świat podlega wielkim zmianom demografi cznym. 
Zdecydowanie rośnie liczba osób starszych, które często okre-
śla się mianem ludzi trzeciego wieku. W odczuciu społecznym 
starość zaczyna się z przejściem na emeryturę i z zakończeniem 
etapu pracy zawodowej. Badania naukowe dowodzą jednak, że 
początek starzenia się jest nieuchwytny. To proces biologiczny, 
psychologiczny i społeczny, mający charakter indywidualny i nie 
podlegający generalizacji.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) przyjmuje, że dolną 
granicą starości jest 60 rok życia, a Unia Europejska swoje pro-
gramy dla seniorów oferuje już osobom, które przekroczyły 50 
lub 55 rok życia1.

Faza starzenia się w ostatnich dziesięcioleciach w istotny sposób 
ulega wydłużeniu dzięki dynamicznemu postępowi w naukach 
medycznych oraz poprawie warunków życia. Polscy seniorzy są 
najmłodszymi seniorami w Europie; wiek wychodzenia z rynku 
pracy w naszym kraju to 58 lat, co plasuje nas na ostatnim miej-
scu w Unii Europejskiej2.

Według najnowszej projekcji demografi cznej Eurostatu3 liczba 
osób w wieku powyżej 65 lat w obecnych krajach Unii Europej-
skiej wzrośnie w latach 2010-2050 o 70%, przy jednoczesnym 
spadku liczby osób w wieku 15-64 lat o 12%. W efekcie, relacja 
liczby osób w wieku powyżej 65 lat do liczby osób w wieku 15-
64 lat podwoi się z obecnych 25 do ponad 50%. Proces starze-

* Prezes Zarządu Stowarzyszenia Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wie-
ku; Prezes Zarządu Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW.

1 Europa seniorom – seniorzy Europie, Fundacja Rozwoju Systemu 
Edukacji, NAP „Uczenie się przez cale życie” – Program Grundtvig, 
2009.

2 Raport o Kapitale Intelektualnym Polski Zespół Doradców Strate-
gicznych Premiera pod kier. Ministra dr M. Boni, Warszawa 2008, 
www.innowacyjnagospodarka.pl.

3 Źródło: Eurostat.

Edukacja osób starszych
Rola i znaczenie Uniwersytetów 
Trzeciego Wieku

WIESŁAWA BORCZYK*

nia się społeczeństw nie ominie także Polski. Do 2050 r. liczba 
osób w wieku 15-64 lat zmniejszy się w Polsce o ponad 30%. 

Przygotowania do zmian demografi cznych

Nowa sytuacja demografi czna w perspektywie kolejnych dzie-
sięcioleci przyniesie głębokie zmiany w życiu społeczno-ekono-
micznym wielu krajów europejskich, w tym także Polski. Proces 
starzenia się społeczeństwa wiąże się z wieloma nowymi, trud-
nymi do przezwyciężenia problemami wynikającymi ze stanu 
zdrowia, zabezpieczenia społecznego, ograniczeń dostępu do 
usług rynkowych oraz nieustannymi zmianami cywilizacyjnymi 
(np. reformy społeczne i gospodarcze, globalizacja, nowocze-
sne technologie itp.). W zmieniających się warunkach funkcjo-
nowania w społeczeństwie maleje u osób starszych umiejętność 
adaptacji. Technologie, bez których nie potrafi  się obyć młode 
pokolenie, stanowią dość istotną barierę, która wydaje się star-
szym nie do pokonania. Odnotowuje się częste przypadki wy-
kluczenia społecznego, dyskryminacji i marginalizacji ze względu 
na wiek.

Obecnie, tak jak i w minionych epokach, funkcjonują stereoty-
py i uprzedzenia dotyczące starości i osób starszych. W dysku-
sjach na temat dyskryminacji ze względu na wiek często używa 
się określenia ageizm (ang. ageism, age = wiek) oznaczającego 
postawy i przekonania skierowane przeciwko ludziom starszym, 
którym łatwo przypisuje się szereg cech pejoratywnych najczę-
ściej kojarzących się z brakiem atrakcyjności, zaradności, nie-
zdolności do pracy zawodowej i społecznej, łatwowierności czy 
wręcz naiwności.

Rosnąca liczba osób starszych w skali globalnej jest ogrom-
nym wyzwaniem w każdym wymiarze. Zmiany w strukturze 
demografi cznej na świecie stały się przedmiotem zaintereso-
wania państw i organizacji międzynarodowych. Rekomendacje 
pożądanych kierunków rozwoju polityki społecznej wobec 
osób starszych zostały sformułowane przez Organizację Na-
rodów Zjednoczonych, która od roku 1990 ustanowiła dzień 
1 października Międzynarodowym Dniem Osób Starszych, zaś 
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w 1993 r. Zgromadzenie Narodowe ONZ proklamowało ob-
chody Międzynarodowego Roku Seniorów w 1999 r.

Także Unia Europejska zajmowała się niejednokrotnie proble-
mami osób starszych. Komunikat Komisji Europejskiej z 1990 r. 
w sprawie osób w wieku podeszłym stworzył podwaliny pro-
gramów wspólnotowych w tym zakresie, opartych na zasadzie 
pomocniczości. Rok 1993 ogłoszono Europejskim Rokiem 
Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej. Utworzona 
została przez Komisję Europejską Grupa Łącznikowa ds. Osób 
Starszych, która zajmuje się ochroną interesów osób starszych 
przez wspieranie dialogu na płaszczyźnie europejskiej z orga-
nizacjami reprezentującymi je w poszczególnych państwach 
członkowskich. W kwietniu 2009 organizacje pozarządowe ob-
chodziły 29 rocznicę Europejskiego Dnia Solidarności pomiędzy 
Pokoleniami. Rok 2010 został ogłoszony Europejskim Rokiem 
Walki z Biedą i Wykluczeniem Społecznym oraz Dyskryminacją. 
Zaplanowano na 2012 rok obchody Europejskiego Roku Ak-
tywnego Starzenia się i Solidarności pomiędzy Pokoleniami.

W Polsce 25 czerwca 2008 r. powołany został Parlamentarny 
Zespół ds. Osób Starszych. Skupia on zarówno posłów, jak i se-
natorów z wszystkich opcji reprezentowanych w Parlamencie. 
Zespół w swojej działalności chce być odpowiedzią na wyzwa-
nia, jakie niesie ze sobą starzenie się społeczeństwa polskiego. 
Widzi potrzebę opracowania w Polsce długookresowej strategii 
na rzecz wykorzystania i wzmacniania kapitału ludzkiego osób 
starszych i zapewnienia wsparcia tych seniorów, którzy są nie-
pełnosprawni lub niesamodzielni. Strategia ma zapewniać party-
cypację osób starszych w podejmowaniu decyzji ich dotyczących 
w samorządach i innych organach władzy publicznej4.

Inicjatywą godną odnotowania jest powołanie przez Rzecznika 
Praw Obywatelskich Zespołu eksperckiego do spraw osób star-
szych, który opracował raport „Stan przestrzegania praw osób 
starszych w Polsce. Analiza i rekomendacje działań” pod redak-
cją naukową prof. dr hab. Barbary Szatur-Jaworskiej. W rapor-
cie zidentyfi kowano obszary i praktyki dyskryminacji ze względu 
na wiek oraz sformułowano postulaty działań – w szczególności 
organów władzy publicznej, ale także podmiotów i osób prywat-
nych, służące wyeliminowaniu negatywnych zjawisk i poprawie 

4 Parlamentarny Zespół ds. Osób Sstarszych – www.senat.gov.pl.

obecnej sytuacji, nie w pełni zadowalającej, w niektórych dzie-
dzinach5.

Wiele osób starszych, wkraczając w wiek emerytalny, nie godzi 
się na wpisywanie ich w ustalone, stereotypowe role „babci” – 
„dziadka” i podejmuje osobiste wyzwania, mające na celu po-
szukiwanie dróg rozwoju i sposobów samorealizacji. Dysponują 
one jeszcze znacznym zasobem sił fi zycznych i umysłowych, po-
tencjałem wiedzy i doświadczeń, które chcą wykorzystać dla po-
prawy jakości swojego życia, a także w działalności publicznej.

Ogromnym wyzwaniem XXI wieku staje się więc przygotowa-
nie ludzi starszych do aktywnego uczestnictwa w szeroko rozu-
mianej sferze publicznej. Dotyczy to rożnych dziedzin, jak np. 
aktywności w strukturach politycznych (reprezentacja w parla-
mencie i samorządzie terytorialnym), w strukturach społeczeń-
stwa obywatelskiego (działalność na rzecz środowiska lokalne-
go, otwartość na problemy innych ludzi), obecności w mediach, 
w tzw. przestrzeni publicznej. Bardzo ważne jest także kształ-
towanie nowej świadomości indywidualnej odpowiedzialności 
za własne życie, za wybór stylu życia w starości. Realizacja idei 
uczenia się przez całe życie staje się w tej sytuacji szczególnie 
istotna. Niezbędne w tym celu są inicjatywy i działania eduka-
cyjne, a także powstawanie i rozwój infrastruktury w postaci 
instytucji, placówek i środowisk oferujących programy eduka-
cyjno-aktywizujące dla seniorów. Nie tylko dobrobyt materialny 
świadczy o jakości życia osób starszych; utrzymanie dobrej kon-
dycji psychofi zycznej ściśle wiąże się z możliwością zaspokajania 
potrzeb aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym, procesie 
uczenia się, poznawania nowych rzeczy, korzystania z nowocze-
snych środków komunikacji społecznej.

Powstanie pierwszego Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku 

Jedną z najbardziej popularnych form edukacji seniorów stały się 
w Europie Uniwersytety Trzeciego Wieku ( UTW), które prze-
żywają w ostatnich latach swoiste „oblężenie”. Pomysłodawcą 
i twórcą pierwszego UTW był naukowiec, francuski profesor 

5 Stan przestrzegania praw osób starszych w Polsce. Analiza i rekomen-
dacje działań, red. naukowa prof. dr hab. Babara Szatur-Jaworska, 
Wyd. Biuletyn RPO Nr 65, Warszawa 2008.

Wykres 1. Relacja liczby osób w wieku 65 i więcej do liczby osób w wieku 15-64 lat w latach 2010-2050. (Źródło: Eurostat.)
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prawa i nauk społecznych na Uniwersytecie w Tuluzie (Francja)6, 
Pierre Vellas (ur. 1924), blisko związany z rodzicami i dziadkami. 
Vellas, dostrzegając ich żywotność, radość i pracowitość, do-
szedł do wniosku, że również w starszym wieku można być ak-
tywnym. Bliskość z osobami starszymi pomogła mu zrozumieć 
także ich problemy. Przekonał się, jak ważną rolę odgrywają wię-
zy rodzinne i kontakty w środowisku lokalnym. Jego doświad-
czenia przerodziły się w chęć zorganizowania instytucji eduka-
cyjnej, która podtrzymywałaby kondycję umysłową i fi zyczną 
osób starszych. Realizację swojego zamierzenia rozpoczął od 
zapoznania się z dostępną wiedzą z dziedziny gerontologii, sta-
nowiącej interdyscyplinarny splot biologii, medycyny, kulturo-
znawstwa, psychologii, socjologii, polityki społecznej, demogra-
fi i, ekonomii, pedagogiki i antropologii kulturowej, w kontekście 
procesu starzenia się człowieka. Integralnymi jej częściami są: 
gerontologia społeczna, geragogika i gerontopedagogika. 

Uzasadniając utworzenie UTW, wskazał m.in. na potrzebę za-
gospodarowania wolnego czasu emerytów poprzez umożliwie-
nie kształcenia ustawicznego, rozwijania zainteresowań, prze-
ciwdziałanie samotności ludzi starszych, nobilitację seniorów 
korzystających z oferty UTW, chęć samorealizacji. Prof. Vellas 
zauważył również, że w realizacji tego celu niezbędne będzie 
kształcenie studentów w zakresie gerontologii społecznej, przy-
gotowanie odpowiedniej kadry specjalistów pracujących dla 
ludzi starszych, prowadzenie badań dotyczących problemów 
medycznych, prawnych i psychospołecznych wieku starszego. 
Przekonał do swojej koncepcji władze Uniwersytetu w Tulu-
zie. Bazą dla pierwszego UTW był budynek i infrastruktura tej 
uczelni. W ten sposób w 1973 r. we Francji, na Uniwersytecie 
w Tuluzie powstał pierwszy na świecie Uniwersytet Trzeciego 
Wieku. 

Prof. Pierre Vellas był również twórcą i pierwszym przewod-
niczącym Międzynarodowego Stowarzyszenia Uniwersytetów 
Trzeciego Wieku – AIUTA (fr. Association Internationale des 
Universités du Troisième Âge) powołanego w 1975 r. Cele 
AIUTA w początkach działalności to m.in. współpraca między 
Uniwersytetami Trzeciego Wieku na świecie oraz innymi insty-
tucjami edukacyjnymi na poziomie wyższym dla osób starszych 
i instytucjami gerontologicznymi. Aktualne cele AIUTA to m.in. 
organizacja kongresów, seminariów, warsztatów, umożliwianie 
wymiany kadrze naukowej i słuchaczom oraz merytoryczny 
i organizacyjny nadzór nad badaniami dotyczącymi zagadnień 
gerontologicznych7.

Polskie Uniwersytety Trzeciego Wieku

W latach 1973-1975 powstawały kolejne Uniwersytety Trzecie-
go Wieku na uczelniach francuskich, a także w Belgii, Szwajcarii, 
Hiszpanii i we Włoszech. W 1975 r. powstaje w Warszawie 
pierwszy UTW w Polsce, jednocześnie pierwszy UTW w tzw. 
krajach demokracji ludowej, założycielką którego była prof. dr 
medycyny Halina Szwarc, kierownik Zakładu Gerontologii przy 
Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego. Jej inspira-
torem był również prof. Pierre Vellas, który w czasie spotkania 

6 Starzenie się społeczeństw, praca zbiorowa pod red. Stanisława Steu-
dena i Mieczysława Marczuka, Wyd. KUL, Lublin 2006.

7 AIUTA – http ://pl.wikipedia.org.

na międzynarodowej konferencji w Mediolanie zapewnił pomoc 
organizacyjną i metodyczną. Prof. Halina Szwarc aktywnie zaan-
gażowała się w tworzenie kolejnych UTW w kraju, i tak w 1976 
powstaje UTW we Wrocławiu, w 1977 w Opolu, w 1978 
w Szczecinie, a także kolejno w Łodzi i innych większych mia-
stach.

Kilka lat później zostaje utworzony pierwszy UTW w Mało-
polsce na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie i przyjmuje 
nazwę: Jagielloński Uniwersytet Trzeciego Wieku. Jako między-
uczelniane studium powołany został w 1982 roku decyzją Se-
natów Uniwersytetu Jagiellońskiego i ówczesnej Akademii Me-
dycznej, którego celem jest propagowanie wiedzy wśród ludzi 
starszych oraz profi laktyka procesu starzenia się studentów i ich 
bliskich. Zalążkiem tego eksperymentu UJ w zakresie edukacji 
dorosłych były badania potrzeb psychicznych ludzi starszych, 
ich zależność od możliwości edukacyjnych i wpływ na zdrowie 
psychosomatyczne (prowadzone w latach siedemdziesiątych 
i osiemdziesiątych przez Helenę Więckowską w Instytucie Psy-
chologii UJ pod kierunkiem prof. dr hab. Marii Susułowskiej oraz 
prof. dr hab. W. Szewczuka). Wyniki badań ułatwiły stworzenie 
nowatorskiego programu edukacji seniorów8.

Uniwersytety Trzeciego Wieku zaczęto także organizować poza 
strukturami uczelni wyższych. Pierwsza w kraju taka placówka 
powstała w Lublinie, w ramach Towarzystwa Wolnej Wszech-
nicy Polskiej, stowarzyszenia społeczno-naukowego w latach 

8 www.uj.edu.pl.
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1981-1984. Procedura utworzenia Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku w takim przypadku jest całkowicie odmienna niż utwo-
rzenie UTW w uczelni wyższej, która zapewnia bazę lokalową, 
kadrę pedagogiczną i administracyjną oraz inne niezbędne wa-
runki. Na ogół stowarzyszenia prowadzące działalność UTW 
nie mają ani odpowiedniej bazy lokalowej, kadrowej, ani wystar-
czających środków fi nansowych, które zapewniałyby możliwość 
realizowania szerokiej oferty edukacyjnej dla osób starszych. 
Pomimo trudności organizują edukację dla seniorów i podej-
mują współpracę z uczelniami, instytucjami samorządowymi, 
osobami prywatnymi, wypełniając puste miejsca na mapie edu-
kacyjnej dla seniorów.

Powstanie samorządu terytorialnego, szczególnie na poziomie 
lokalnym, wzbogaciło środowisko UTW o nowe formy, które 
w ramach domów/ośrodków kultury, bibliotek, ośrodków po-
mocy społecznej, centrum kształcenia ustawicznego prowadzą 
działalność edukacyjno-aktywizującą dla starszych mieszkańców. 
Ograniczone możliwości dofi nansowania z budżetu jednostki 
samorządowej nie pozwalają na przyjęcie do UTW wszystkich 
chętnych seniorów.

Wg danych Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW, 
obecnie istnieje w Polsce 250 UTW, a w zajęciach edukacyjno-
aktywizujących uczestniczy prawie 100 tys. słuchaczy, głownie 
emerytów, rencistów i starszych osób bezrobotnych9. Z roku 
na rok powstają nowe UTW nie tylko w miastach akademickich, 
ale również w mniejszych miejscowościach. Nie są w stanie 
przyjąć wszystkich zainteresowanych. Na listach rezerwowych 
kandydaci na słuchaczy czekają nawet po kilka lat. 

Kształcący się seniorzy to polski fenomen początku XXI.

9 Źródło – dane Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW Sekre-
tariat w Nowym Sączu.

Pod koniec pierwszej dekady XXI wieku w Polsce istnieją trzy 
typy UTW:

• stanowiące integralną część uczelni, kierowane najczęściej 
przez pełnomocnika rektora (np. w Uniwersytecie Jagielloń-
skim, w Uniwersytecie Gdańskim); uczelnia zapewnia zaple-
cze dydaktyczne, sale wykładowe, pomoc administracyjną, 

• utworzone przez stowarzyszenia i fundacje, posiadające oso-
bowość prawną, prowadzące działalność popularnonaukową 
oraz kulturalno-rekreacyjną, często pod patronatem uczelni 
wyższych i w oparciu o porozumienia z władzami lokalnymi,

• utworzone z inicjatywy władz lokalnych, w strukturach sa-
morządowych domów/ośrodków kultury, centrach kształce-
nia ustawicznego, bibliotekach, ośrodkach pomocy społecz-
nej, współpracujące z wykładowcami wyższych uczelni.

Obok uczelnianych najpopularniejszą formą są UTW działające 
jako stowarzyszenia. Przy zapisach do UTW wnoszone są opła-
ty, zwane czesnym lub składki członkowskie, a ich wysokość jest 
dość zróżnicowana w skali kraju i wynosi od 20 do 200 zł za 
semestr10. Jest to jednak kropla w morzu potrzeb, biorąc pod 
uwagę szerokie zainteresowania słuchaczy i chęć uczestnictwa 
w różnorodnych zajęciach, których koszty organizacji i zreali-
zowania przekraczają uzyskane z wpłat środki fi nansowe. Orga-
nizatorzy UTW występują o dotacje do samorządów lokalnych 
i regionalnych, poszukują sponsorów. Pewnych szans upatruje 
się w funduszach europejskich, jednak znaczna ich część zakłada 
realizację projektów przywracających osoby powyżej 55 roku 
życia na rynek pracy, co nie koresponduje bezpośrednio z cela-
mi UTW. Dotychczas Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności 
jako jedyna realizowała program adresowany do UTW11 w la-
tach 2005-2008, w ramach którego zrealizowano trzy edycje 
konkursów grantowych oraz cykl konferencji ogólnopolskich, 
w czasie których przedstawiciele UTW mieli okazję do wymia-
ny doświadczeń i wzajemnego poznania. Bardzo ważną rolę 
w UTW spełnia wolontariat słuchaczy i bez tego elementu wiele 
UTW nie mogłoby w ogóle funkcjonować. Bezinteresowna pra-
ca słuchaczy w zarządzie stowarzyszenia, w samorządzie stano-
wi nieoceniony wkład wielu aktywnych osób rozumiejących sens 
pracy dla drugiego człowieka. Pomimo ponad trzydziestoletniej 
działalności UTW nie doczekały się systemowych rozwiązań 
wprowadzających zmiany w ustawie o szkolnictwie wyższym, 
które zapewniałyby im wymierną pomoc dydaktyczną, fi nanso-
wą i logistyczną. Postulaty zgłaszane przez środowisko UTW nie 
zyskały aprobaty władz państwowych.

Organizacja zajęć w UTW

Rok akademicki w UTW trwa, podobnie jak w szkołach wyż-
szych, od października do połowy czerwca. Zajęcia odbywają 
w cyklach semestralnych. Podstawową i na ogół wysoko oce-
nianą przez słuchaczy formą zajęć są wykłady prowadzone na 
ogół przez profesorów i innych wykładowców akademickich, 
a także specjalistów z rożnych dziedzin, jak np. prawników, le-
karzy, psychologów, artystów różnego rodzaju sztuk pięknych. 

10 „Wyższe szkoły życia”, Ilona Majewska, http://interia.360.pl/artykul.
11 Polsko Amerykańska Fundacja Wolności – www.pafw.pl.
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W zależności od warunków lokalowych i możliwości korzysta-
nia z sal wykładowych organizowane są wykłady audytoryjne dla 
wszystkich słuchaczy albo wykłady specjalistyczne w sekcjach. 
Rodzaje sekcji są uzależnione od zainteresowań słuchaczy, a tak-
że od możliwości pozyskania wykładowców z danej dziedziny. 
Popularne sekcje to np. kulturoznawstwo, nauki medyczne 
i profi laktyka zdrowia, psychologiczne, przyrodnicze itp.

Oprócz wykładów słuchacze mogą korzystać z zajęć w grupach 
zainteresowań, np. organizowane są sekcje/zespoły malarskie, 
plastyczne, fotografi czne, literackie, pamiętnikarskie i wiele, 
wiele innych. Niektóre UTW organizują warsztaty zdrowia, 
warsztaty psychologiczne, dziennikarstwa obywatelskiego. Te 
formy zajęć charakteryzują się dużą aktywnością słuchaczy, inte-
gracją uczestników, którzy tworzą np. grupy samopomocowe, 
wspierające się w trudnych sytuacjach życiowych.

Również bardzo popularne są lektoraty języków obcych: an-
gielskiego, rosyjskiego, włoskiego, hiszpańskiego, esperanto, 
niemieckiego, japońskiego i innych. Dobra współpraca z uczel-
niami wyższymi daje niektórym UTW możliwość korzystania 
z pracowni językowych, wyposażonych w najnowsze urządzenia 
do nauki języka obcego. Często lektorami są studenci kierun-
kowych wydziałów fi lologicznych, instytutów języków obcych. 
Te zajęcia są świetnym ćwiczeniem pamięci i koncentracji, ale 

także spełniają funkcje poznawczą innych kultur. Słuchacze pod-
kreślają także ich znaczenie ze względów praktycznych, jak np. 
pewniejsze samopoczucie w czasie wyjazdów zagranicznych.

Wielu chętnych zapisuje się na zajęcia komputerowe, na których 
można nauczyć się korzystania z komputera, z poczty elektro-
nicznej czy z internetu, a nawet Skype’a. Z roku na rok przy-
ciągają coraz większą grupę osób chcących poznać nowoczesne 
technologie informacyjne i komunikacyjne. Zajęcia kompute-
rowe to ogromna szansa dla starszego pokolenia, które może 
przekroczyć barierę jaką jest dziś nowoczesna technologia za-
stosowana w komunikacji społecznej, w wymiarze globalnym. 
Starszy człowiek umiejący korzystać z komputera może kontak-
tować się z ludźmi na całym globie. W ten właśnie sposób, nawet 
nie wychodząc z mieszkania, ma odczucie, że jest „obywatelem 
świata”, a świat staje się autentycznie „globalną wioską”. Pozna-
nie nowoczesnych urządzeń i instrumentów, z jakimi spotykamy 
się co dzień – jak np. bankomaty i karty bankomatowe, parkome-
try, możliwość zakupu usług i towarów przez internet, załatwia-
nie spraw np. w urzędach, bankach, sądach z wykorzystaniem 
komputera i internetu – to nowe możliwości ułatwiające życie 
osobom starszym. 

W wielu UTW bardzo interesujące są programy aktywności fi -
zycznej. Organizowane zajęcia na sali gimnastycznej i na basenie, 
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a również w terenie – nordic walking, wyjazdy turystyczne i re-
kreacyjne, rajdy, spartakiady, a nawet olimpiada słuchaczy UTW, 
kształtują nową świadomość dbania o kondycję fi zyczną. Róż-
norodność tych zajęć ma sprawić, że słuchacze mogą wybrać 
odpowiedni dla siebie ich rodzaj w zależności od stanu zdrowia 
i samopoczucia.

Programy edukacyjne UTW i harmonogramy zajęć mają na 
ogół charakter autorski i przygotowywane są przez słuchaczy 
zarządzających we współpracy z samorządem i radami progra-
mowymi. Często UTW konsultuje je z uczelniami patronackimi. 
W UTW w zasadzie nie prowadzi się stresujących egzaminów 
czy kolokwiów, a indeksy i dyplomy mają raczej symboliczny 
charakter nawiązujący do studiów w uczelni wyższej. Ludzie 
starsi uczą się inaczej niż młodzież, ale z takim samym efektem. 
Mogą przyswajać wiedzę w tempie, jakie dla nich jest odpowied-
nie, dlatego lepiej uczyć się w grupie rówieśników. Mają także 
czas, aby nową wiedzę utrwalać. Najważniejsze, że dzięki edu-
kacji poszerzają swoje horyzonty, ćwiczą umysł i nie pozwalają 
mu zgnuśnieć.

Robią to już nie dla kariery zawodowej, ale dla siebie, dla własnej 
satysfakcji. 

Od kilku lat w środowisku toczy się dyskusja na temat standar-
dów edukacyjnych w UTW. Stawiane są pytania o poziom edu-
kacji, a także wyrażane obawy o deprecjację nazwy Uniwersytet 
Trzeciego Wieku12. Na jednym biegunie jest masowość, w któ-
rej wiele klubów seniora chciałoby też nazywać się uniwersy-

12 Artykuł „Forum III Wieku pokazało siłę osób starszych w Polsce”, 
red. Ewa Piłat, „Dziennik Polski” – „Dziennik Seniora”, 19.09.2009.

tetem trzeciego wieku, a na drugim elitarność, która może za-
mknąć dostęp do kształcenia dla wielu chętnych, nawet dobrze 
wykształconych seniorów mieszkających w małych miastach.

UTW w Małopolsce

Na terenie województwa małopolskiego, w tym miasta Krako-
wa, działa 20 UTW, przy czym najstarszy UTW jest w Uniwer-
sytecie Jagiellońskim w Krakowie (1982 r.). W Krakowie także 
prężnie działa Akademia Pełni Życia, szczególnie zaangażowana 
w edukacji komputerowej seniorów. W tym roku akademickim 
uruchomiono nowy UTW w Wyższej Szkole Filozofi czno-Peda-
gogicznej „Ignatianum”. Na miasto akademickie, jakim jest Kra-
ków, trzy UTW to niewiele. Jest nadzieja, że dzięki inicjatywie 
„Dziennika Polskiego” i pani redaktor Ewy Piłat, po rozmowach 
z rektorami krakowskich uczelni wyższych, można się spodzie-
wać powstania w nieodległym czasie nowych UTW dla starszych 
mieszkańców Krakowa i jego najbliższej okolicy13.

Więcej UTW działa na terenie województwa, jest ju prawie 
w każdym większym mieście. I tak swoje UTW mają: Andry-
chów, Brzesko, Chrzanów, Gorlice, Miechów, Nowy Sącz, 
Nowy Targ, Olkusz, Oświęcim, Rabka, Wolbrom, Tarnów (2), 
Zakopane, a ostatnio Sucha Beskidzka. Trwają prace organiza-
cyjne nad utworzeniem UTW w Limanowej. UTW także działa 
w gminie miejscowości Klucze.

13 Artykuł „Seniorzy chcą się uczyć, ale w Krakowie mają bardzo małe 
szanse” SPOŁECZEŃSTWO. Uczelnie będą tworzyć uniwersytety III 
wieku, red. Ewa Piłat, „Dziennik Polski” 18.07.2009.

Schemat: Opracowanie własne autora.
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Zdecydowana większość UTW w Małopolsce ma status stowa-
rzyszenia lub fundacji. Pozostałe – w ramach samorządowych 
jednostek kultury i pomocy społecznej. Dbając o standardy 
edukacyjne, posiadają lub starają się o patronat naukowy uczelni 
wyższych, nawiązują współpracę z wykładowcami uczelni wyż-
szych działających w ich siedzibie, a także w Krakowie. 

Szczególnie w latach 2004-2008 dało się zauważyć duże zain-
teresowanie środowisk lokalnych do tworzenia UTW jako pla-
cówek edukacyjno-aktywizujących dla osób starszych. To okres 
realizacji programu grantowego dla UTW Polsko-Amerykań-
skiej Fundacji Wolności.

Liczbę słuchaczy – studentów UTW w Małopolsce szacuje się na 
ok. 5 tys. osób. Jest duże zainteresowanie udziałem w zajęciach 
UTW, ale przeszkodą są warunki lokalowe, fi nansowe, dlatego 
wiele osób starszych zapisuje się na listy rezerwowe z powodu 
braku możliwości przyjęcia.

Mimo iż małopolskie UTW coraz częściej są wspierane przez 
samorządy lokalne, samorząd Województwa Małopolskiego, 
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, uczelnie wyższe oraz 
instytucje lokalne, to jednak pomoc ta w stosunku do potrzeb 
jest niewystarczająca. Wśród bolączek liderzy UTW wymieniają 
np. brak sal wykładowych, pomieszczeń na sekretariat, kadry 
wykładowców, trudności w dostępie do sal komputerowych, 
brak środków fi nansowych.

Starsi ludzie na ogół, niestety, nie potrafi ą przygotować samo-
dzielnie oferty o dofi nansowanie działalności zgodnie z obowią-
zującymi standardami, szczególnie UE, co ogranicza zakres oferty 
UTW. Jest niezbędna pomoc młodego pokolenia, a w szczegól-
ności studentów i absolwentów uczelni wyższych.

Niezbędna jest także umiejętność zarządzania organizacją, od-
powiednie kompetencje. Potrzeba więc organizacji szkoleń dla 
liderów UTW i wyposażania ich w wiedzę.

Małopolskie UTW mają dobre relacje z mediami lokalnymi. 
Szczególnie „Dziennik Polski” – „Dziennik Seniora”, cotygodnio-
wy dodatek dla starszych mieszkańców naszego regionu i pro-
gramy dla seniorów w Regionalnej TV Kraków przyczyniają się 
do popularyzowania edukacji dla seniorów. Niestety UTW nie 
posiadają środków na promocję swoich działań.

Z inicjatywy Prezesa Sądeckiego UTW została utworzona 
w grudniu 2007 r. w Krakowie Ogólnopolska Federacja Stowa-
rzyszeń UTW, której członkami są także małopolskie uniwersy-
tety. Ma ona na celu konsolidację środowiska UTW, reprezen-
towanie ich interesów w kontaktach z władzami, instytucjami 
krajowymi, a także na forum międzynarodowym. Spektakular-
nym działaniem Federacji była organizacja VI Ogólnopolskiej 
Konferencji UTW – Forum III Wieku, w dniach 10-13 września 
w Nowym Sączu i Krynicy Zdroju14. Po raz pierwszy na Forum 
Ekonomicznym w Krynicy UTW zorganizowały panel dyskusyj-
ny „Kapitał intelektualny seniorów – szanse jego wykorzystania” 
z udziałem przedstawicieli świata polityki, biznesu oraz nauki. 
Ponad 200 liderów UTW z kraju oraz polskojęzycznych UTW 

14 www.federacjautw.pl.

z Ukrainy, Białorusi, Mołdawii, a także ze Słowacji uczestniczy-
ło w uroczystej sesji w WSB-NLU w Nowym Sączu, z udziałem 
władz samorządowych, rektorów uczelni sądeckich, przedstawi-
cieli świata nauki z Krakowa, Warszawy, Katowic. Uczestnikom 
Konferencji przesłał gratulacje prof. Jerzy Buzek Przewodniczą-
cy Parlamentu Europejskiego, przyjaciel i członek honorowy 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Gliwicach. Przedsięwzięcie 
dofi nansowała Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności. 

W latach 2009-2013, na podstawie zawartego porozumienia 
z organizatorem Forum Ekonomicznego, Federacja i Sądecki 
UTW organizować będą Forum III Wieku jako konferencję to-
warzyszącą, podobnie jak Forum Młodych Liderów czy Forum 
Regionów. Problemy seniorów mają bowiem wymiar między-
narodowy. 

Zakończenie

Edukacja przez cale życie jest wyzwaniem XXI wieku, tak 
w skali globalnej, jak regionalnej czy lokalnej. Również coraz 
więcej osób starszych dostrzega wartość w rożnego rodzaju 
aktywnościach edukacyjnych, niekoniecznie związanych z roz-
wojem zawodowym. Wszystkie działania przyczyniające się do 
zdrowszego, ciekawszego, satysfakcjonującego życia, wzmac-
niające pewność siebie i odporność na stres, rozwijające różne 
formy solidarności i współpracy międzypokoleniowej zasługują 
na uwzględnienie w planach i strategiach rozwoju społecznego 
i gospodarczego. W tym celu niezbędne jest także zagwaran-
towanie odpowiednich funduszy oraz tworzenie warunków do 
zwiększenia dostępności inicjatyw edukacyjnych dla seniorów 
na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym. Uniwersytety 
Trzeciego Wieku z nadzieją będą wypatrywać zmian, w wyni-
ku których uzyskają istotne wsparcie w prowadzonej od ponad 
trzydziestu lat działalności edukacyjnej osób starszych.
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Telemedycyna w Małopolsce 
E-zdrowie i samodzielność pacjenta

JERZY HADUCH *

* Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II

1. Usługi medyczne oraz opieka medyczna 
i społeczna na odległość

Telemedycyna staje się przedmiotem coraz większego zainte-
resowania w środowiskach medycznych i informatycznych. 

Jest to względnie nowa technologia skupiająca się na efektyw-
nym wykorzystaniu istniejących rozwiązań teleinformatycznych 
w medycynie i opiece medycznej.

Dzięki nieustającemu postępowi nauki i techniki część usług 
zdrowotnych oraz społecznych może być świadczona na odle-
głość. W tych procesach wykorzystuje się osiągnięcia z dziedzi-
ny medycyny, informatyki, telekomunikacji, elektroniki i fi zyki 
medycznej oraz inżynierii biomedycznej. Badania, przetwarza-
nie i gromadzenie danych medycznych, zarządzanie usługami 
medycznymi, nauka oraz monitorowanie stanu zdrowia, opie-
ka nad osobami chorymi lub nie w pełni samodzielnymi mogą 
być wykonywane z ośrodka oddalonego o wiele kilometrów od 
miejsca, w którym przebywa pacjent. Ogół tak świadczonych 
usług można zdefi niować jako medycynę oraz opiekę me-
dyczną na odległość lub, stosując angielskie nazwy, odpowied-
nio: TeleHealth i TeleCare.

1.1. Medycyna na odległość – TeleHealth

Zgodnie z polską encyklopedyczną defi nicją telemedycyna 
stanowi kierunek medycyny, który powstał dzięki rozwojowi 
i adaptacji dla jego potrzeb technik telekomunikacyjnych i infor-
matycznych. Jest świadczeniem usług medycznych na odległość 
– stąd też często nazywa się ją „medycyną na odległość”. Szer-
szą defi nicję określa jednak międzynarodowe pojęcie TeleHealth 
wprowadzone w krajach anglojęzycznych. Dziedzina ta wiąże się 
ze świadczeniem usług medycznych zdalnie (telemedycyna) za 
pośrednictwem łączy telefonicznych, internetowych lub sateli-
tarnych z wykorzystaniem cyfrowych technik transmisji, prze-
twarzania i składowania informacji takich jak dane pacjenta, jego 
stan zdrowia (monitorowanie parametrów biomedycznych, 
słowny opis, wyniki pomiarów) oraz ze zdalnym zarządzaniem 
usługami medycznymi, edukacją i profi laktyką (TeleHealth/tele-
zdrowie – jest więc pojęciem bardziej ogólnym niż telemedycyna 
w języku angielskim).

1.2. Opieka telemedyczna (Teleopieka) – TeleCare

Mianem opieki telemedycznej – TeleCare – określa się zdalną 
opiekę świadczoną przez ośrodki zdrowia lub ośrodki pomocy 
społecznej dla ludzi starszych, niepełnosprawnych lub choru-
jących na przewlekłe schorzenia (np. demencje, chorobę Alz-
heimera, cukrzycę, POCHP) mieszkających samotnie, które 
monitorowane indywidualnie z ośrodków zdrowia, mogą być 
„hospitalizowane” w domach, a dzięki temu mogą prowadzić 
niemal normalne życie. Istotą tego systemu jest kontrolowa-
nie stanu podopiecznych za pomocą różnego rodzaju urządzeń 
i sensorów przekazujących informacje do centrum monitoro-
wania, jak również alarmujących i informujących o zagrożeniach 
i nieprawidłowościach (w tym np. przypominających o zażyciu 
leków, zgaszeniu światła itp.). Pozwala to na zwiększenie nieza-
leżności i samodzielności tych osób oraz oddziałuje pozytywnie 
na sferę psychologiczną pacjentów objętych opieką telemedycz-
ną poprzez świadomość nieustannego czuwania przez centrum 
monitoringu nad ich samopoczuciem i stanem zdrowia.

Urządzenia i czujniki wchodzące w skład systemu opieki tele-
medycznej pozwalają na weryfi kację stanu pacjenta (np. poło-
żenie) oraz sytuacji w jego domu (czujniki dymu, zalania, gazu, 
czujniki ruchu). Umożliwia to podjęcie odpowiednich kroków 
i uruchomienie procedur, np.: wezwanie pomocy sąsiedzkiej, 
wysłanie karetki, wizytę lekarza rodzinnego lub pielęgniarki śro-
dowiskowej. Jest to więc system reakcyjny, a nie prewencyjny 
czy profi laktyczny.

2. Telemedycyna w Małopolsce

W różnych regionach Polski telemedycyna zaczyna się dopiero 
rozwijać. W Małopolsce obecnie znajdujemy się na etapie two-
rzenia i opracowywania procedur oraz adaptowania współcze-
snych technologii telekomunikacyjnych i multimedialnych do jej 
potrzeb. Istotnym problemem w dynamice i skuteczności roz-
woju „medycyny na odległość” w Polsce jest lokalny charakter 
inicjatyw podejmowanych w tym kierunku prawie wyłącznie 
przez duże ośrodki medyczne, często „walczące ze sobą o pa-
cjenta”. Ta hermetyzacja oraz częste konkurowanie zamiast 
współpracy stanowią istotny problem w dążeniu do stworzenia 
zintegrowanego, sprawnie działającego systemu telemedyczne-
go. Konieczne jest wyciągnięcie wniosków z dotychczasowych 
działań, wymiana doświadczeń w celu opracowania własne-
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go know-how, przyczyniając się do stworzenia koherentnego 
i sprawnego systemu oraz obniżenia kosztów jego działania.

Obecnie realizowanych jest kilkanaście projektów związanych 
z telemedycyną, infrastrukturą teleinformatyczną.

2.1. Specyfi kacja regionalna: dane demografi czne, 
placówki medyczne, uczelnie wyższe

Małopolskę zamieszkuje ponad 3,2 mln mieszkańców na obsza-
rze ponad 15 tys. km2 (gęstość zaludnienia 217 os./km2), z cze-
go 18,2% (ok. 0,5 mln) Małopolan to osoby niepełnosprawne. 
Dodatkowo tendencja starzenia się społeczeństw europejskich 
(prognoza dla Polski na rok 2015 – 60 os. w wieku poproduk-
cyjnym przypadająca na 100 osób w wieku produkcyjnym, na 
rok 2030 – 70 os.) pozwala na przewidywanie coraz większego 
zapotrzebowania na opiekę medyczną dla ludności. Potwier-
dzeniem tego jest również wzrost liczby hospitalizacji między 
latami 2006 a 2007 o 1%. Opisana wyżej populacja będzie mo-
gła stanowić głównych odbiorców m.in. usług telemedycznych, 
w tym teleopieki medycznej. W ramach stacjonarnej opieki 
zdrowotnej w regionie funkcjonowało 17 jednostek wojewódz-
kich, 2 jednostki świadczące opiekę długoterminową, 21 szpitali 
powiatowych oraz 8 szpitali resortowych (stan na koniec 2007 
roku). Ponadto w województwie małopolskim funkcjonuje 
16 państwowych szkół wyższych i 19 niepaństwowych uczelni 
wyższych, co sprawia, że Małopolska ma ogromny potencjał, je-
śli chodzi o zaplecze naukowo-medyczne.

Powyższe dane dowodzą, że Małopolska wykazuje duże zapo-
trzebowanie na podnoszenie jakości i unowocześnianie standar-
dów opieki medycznej.

2.2. Infrastruktura telekomunikacyjna i informatyczna

Do prawidłowego i sprawnego korzystania z usług telemedycz-
nych konieczna jest odpowiednia infrastruktura telekomunika-
cyjna i informatyczna. Podstawowym medium dla świadczenia 
usług telemedycznych jest internet. Dostęp do niego zarówno 
placówek służby zdrowia, szpitali, podstawowej opieki zdro-
wotnej i opieki socjalnej, jak i dla pacjentów oraz podopiecz-
nych korzystających z ich usług jest warunkiem koniecznym 
i krytycznym. Aby umożliwić przeprowadzanie telekonsultacji 
i przesyłanie obrazów diagnostycznych pomiędzy ośrodkami 
medycznymi, konieczny jest dostęp do internetu szerokopa-
smowego w celu zminimalizowania czasu przesyłania informacji. 
Z tego względu ważna jest inicjatywa „Małopolskiej Sieci Sze-
rokopasmowej” – budowa infrastruktury telekomunikacyjnej 
w regionie, która za cel stawia sobie osiągnięcie do 2011 roku 
zapewnienia dostępu do szerokopasmowego internetu 90% go-
spodarstwom domowym oraz 100% przedsiębiorstw sektora 
prywatnego i publicznego. Sporadycznie może też być koniecz-
ne zapewnienie transmisji drogą satelitarną.

2.3. Nauka i medycyna

Technologie informatyczne i telekomunikacyjne wykorzystywa-
ne przez telemedycynę wymagają również wsparcia ze strony 
uczelni i ośrodków naukowych. Zapewnienie współpracy po-

między nimi a medycyną jest kluczowe w opracowaniu, wdro-
żeniu i utrzymaniu usług telemedycznych na wysokim poziomie. 
Wsparcie przede wszystkim Akademii Górniczo-Hutniczej im. 
S. Staszica w Krakowie, Uniwersytetu Jagiellońskiego i Politech-
niki Krakowskiej oraz innych uczelni w regionie, a w szczegól-
ności wydziałów o profi lu informatycznym, elektronicznym, 
telekomunikacyjnym, mechanicznym i bioinżynieryjnym, oraz 
Collegium Medicum UJ na pewno będzie sprzyjało rozwojowi 
telemedycyny w naszym regionie. Należy jednak zapewnić wy-
mianę informacji pomiędzy sektorem medycznym a naukowo-
technicznym tak, aby możliwe stało się opracowanie i wdroże-
nie niezbędnych technologii, procesów oraz oprogramowania 
stosowanego w codziennej praktyce.

Istotnym elementem wprowadzenia usług telemedycznych bę-
dzie również edukacja potencjalnych pacjentów i osób obję-
tych opieką telemedyczną. Uwzględnić należy możliwe kłopoty 
w korzystaniu z nich przez osoby starsze i niepełnosprawne. 
Barierą konieczną do pokonania może stać się również obsługa 
komputerów oraz terminali czy urządzeń umożliwiających kon-
takt pacjentów z centrami monitorowania lub centrami teleme-
dycznymi przez te osoby. Aby dotrzeć do jak największej liczby 
odbiorców, konieczne będzie wsparcie mediów – regionalnej 
prasy, radia, serwisów internetowych oraz telewizji w propago-
waniu informacji dotyczących telemedycyny (na czym polega, ja-
kie niesie korzyści, jakich nakładów fi nansowych wymaga, czego 
koszty pozwala obniżyć i jak może poprawić komfort życia lub 
jakość usług medycznych).

2.4. Stosowane usługi z dziedziny telemedycyny 
i opieki telemedycznej

W ramach różnych projektów w naszym województwie z po-
wodzeniem funkcjonują niektóre usługi z zakresu telemedy-
cyny. 

2.4.1. Telekonsultacje – system TeleDICOM

TeleDICOM to system zdalnych konsultacji medycznych, który 
wyspecjalizował się w dziedzinie angiografi i. Został on wdrożony 
w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II. Dane 
z ośrodków lokalnych przesyłane są do centrum referencyjnego 
w Szpitalu celem konsultacji w czasie rzeczywistym przez grupę 
zarejestrowanych lekarzy w sesjach konsultacyjnych. System 
umożliwia przesyłanie poprzez sieć szczegółowych opisów oraz 
dowolnych obrazów diagnostycznych i fi lmów w formie plików. 
W sesji konsultacyjnej możliwe jest równoczesne oglądanie 
nawet do kilku fi lmów jednocześnie, wykonywanie pomiarów 
i szczegółowych pokazów przez zalogowanych do systemu le-
karzy. Uczestnicy konsultacji mogą się porozumiewać głosowo 
oraz w formie tekstowej (chat). TeleDICOM jest rozwijany i te-
stowany we współpracy ze szpitalem im. Jana Pawła II w Kra-
kowie. Mimo znacznego stopnia zaawansowania, jego twórcy 
z AGH w Krakowie ciągle wprowadzają kolejne rozszerzenia 
funkcjonalności i udoskonalenia programu. Poprzednikiem tego 
rozwiązania był system KONSUL. Od 2005 roku w Szpitalu 
przeprowadzono ponad 5000 konsultacji angiografi cznych przy 
użyciu KONSUL-a i jego następcy – TeleDICOM.
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2.4.2. Tele-EKG

Tele-EKG to system ciągłego, zdalnego monitoringu pacjen tów 
kardiologicznych. Pacjenci objęci usługą otrzymują przenośne, 
zminiaturyzowane aparaty EKG. Aparaty prowadzą ciągłą reje-
strację zapisu elektrokardiografi cznego, a na żądanie pacjenta 
(naciśnięcie przycisku) wykonują zapis wybranego tym samym 
kilkunastosekundowego fragmentu EKG do pamięci podręcznej 
(nagrany zostaje również krótki sygnał z czasu sprzed, jak i po 
naciśnięciu przycisku). Zwiększa to prawdopodobieństwo za-
rejestrowania zdarzenia, które odczuł pacjent. Z urządzeniem 
zintegrowany jest telefon komórkowy, za pomocą którego moż-
na wysłać zarejestrowany pomiar do centrali w Szpitalu, gdzie 
następuje ich automatyczny zapis. Przesłany elektrokardiogram 
może być natychmiast odczytany przez lekarza dyżurnego co 
umożliwi podjęcie odpowiednich procedur postępowania z pa-
cjentem. Możliwy jest też kontakt telefoniczny z chorym.

Utworzenie analogicznego systemu planowane jest przez Szpi-
tal przy współpracy z Krakowskim Pogotowiem Ratunkowym 
(KPR). Zainteresowani wyrażają chęć zintegrowania do takiego 
systemu defi brylatorów różnych fi rm, które stanowią wyposa-
żenie ambulansów w KPR oraz innych pogotowiach ratunko-
wych Województwa.

2.4.3. Informatyczne systemy w szpitalach: HIS, RIS, 
PACS

Szpitalne systemy informacyjne HIS (z ang. Hospital Information 
System), np. wykorzystywany w Krakowskim Szpitalu Specjali-
stycznym im. Jana Pawła II system InfoMedica fi rmy ABG (daw-
niej Computerland), pozwalają na zdalne zlecanie usług i proce-
dur medycznych przez oddziały szpitalne. Lekarz podczas wizyty 
pacjenta na oddziale lub w poradni może ze swojego gabinetu 
zlecić wykonanie określonej procedury/badania w konkretnej 
komórce Szpitala. W ten sposób może zostać zlecone wyko-
nanie obrazowego badania diagnostycznego (w innym budynku 
Szpitala). Zlecenie może zostać przyjęte dzięki wymianie infor-
macji zgodnie ze standardami HL7 (z ang. Health Layer Seven) 
oraz DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine), 
przez system radiologiczny RIS (z ang. Radiology Information Sys-
tem). W Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II 
systemem tym jest NetRAAD fi rmy UHC. Zlecenie wykonania 
badania zostaje przesłane do docelowej pracowni na określony 
aparat. Po wykonaniu badania obraz przesyłany jest do systemu 
PACS (z ang. Picture Archiving and Communication System) i sko-
jarzony ze zleceniem badania na podstawie numeru identyfi ka-
cyjnego nadanego w momencie rejestracji badania w systemie. 
Radiolog po zalogowaniu się do systemu odszukuje badanie na 
podstawie skierowania i dokonuje opisu. Opis przesyłany jest 
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do systemu HIS, skąd może być odczytany przez lekarza kierują-
cego, a często możliwe jest również przeglądnięcie wykonanych 
obrazów. Konstrukcja systemu umożliwia autoryzowany dostęp 
jednostek zewnętrznych (jak PPOZ) do systemu celem zlecania 
badań dla pacjentów i pobierania wyników (po spełnieniu odpo-
wiednich warunków technicznych i formalnych).

Na rynku dostępne są kompleksowe rozwiązania integrujące 
w sobie zaprezentowane systemy HIS, RIS, PACS (np. CliniNET 
fi rmy UHC, Alteris, SIEMENS, AGFA i inne), a także obsługę 
laboratoriów oraz magazynów i administracji.

2.4.4. Telekonferencje

Rynek rozwiązań telekomunikacyjnych udostępnia urządzenia 
i technologie pozwalające na przeprowadzenie telekonferencji 
w czasie rzeczywistym. Polega to na transmisji obrazu i dźwięku 
pomiędzy uczestnikami poprzez internet, linie ISDN (6 linii jed-
nocześnie dla zapewnienia odpowiedniej jakości przekazu) lub 
łącza satelitarne. Transmisja może być uzupełniona np. o pre-
zentację PowerPoint na osobnym monitorze – równoległy prze-
kaz osoby prezentującej i prezentacji – tak jakby prelegent był 
na sali konferencyjnej. Takie telekonferencje mogą być również 
przeprowadzane z sal operacyjnych podczas operacji i zabie-
gów. Technika ta umożliwia przeprowadzenie konsultacji w cza-
sie przebiegu operacji.

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II dysponuje 
urządzeniami fi rmy PolyCom do przeprowadzania telekonferen-
cji. Takie teletransmisje zostały już kilkakrotnie przeprowadzo-
ne bezpośrednio z sal operacyjnych. Pierwsza transmisja przy 
użyciu tego sprzętu miała miejsce w czasie II Międzynarodowego 
Sympozjum „Obrazowanie, Postępowanie & Badania Kliniczne” 
w maju 2006 roku. W sali Collegium Maius przeprowadzono 
wówczas teletransmisję z Bostonu oraz Nowego Yorku w Sta-
nach Zjednoczonych Ameryki Północnej (wykłady).

2.4.5. System Wspomagania Dowodzenia 
dla Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego

Krakowskie Pogotowie Ratunkowe stosuje zintegrowany sys-
tem informatyczny zarządzania KPR i zespołami wyjazdowymi 
wykorzystujący system satelitarnej nawigacji GPS. Centrum 
dyspozytorskie zostało połączone poprzez internet z 11 od-
działami wyjazdowymi zlokalizowanymi na obszarze działania 
KPR. Spójny system informatyczny służy również do gromadze-
nia dokumentacji medycznej, umożliwiając integrację i wymianę 
informacji z systemami innych służb (ratowniczych, zarządzania 
kryzysowego). Celem monitorowania pozycji zespołów wyjaz-
dowych, zarządzania i sprawnej komunikacji z nimi wyposażono 
27 karetek pogotowia w odbiorniki GPS, moduły komunikacji 
GSM/GPRS, terminale statusów oraz drukarki termiczne.

2.4.6. Regionalne Forum Telemedycyny (RTF)

Jest to projekt UE, którego celem jest stworzenie sieci regio-
nów europejskich posiadających doświadczenie w planowaniu 
i wdrażaniu rozwiązań telemedycznych. Region małopolski stał 
się członkiem tego forum. Cele i korzyści tego projektu to:

• zebranie i analiza dobrych praktyk z zakresu telemedycyny,

• umożliwienie regionom wiodącym w zakresie wdrażania 
usług telemedycznych dialogu, wymiany dobrych praktyk, 
doświadczeń i know-how dla szerszego zastosowania tele-
medycyny – dostęp do dobrych praktyk poprzez platformę 
Regionalne Forum Telemedycyny,

• identyfi kacja i analiza skutecznych regionalnych metod roz-
woju rynku dla małych i średnich przedsiębiorstw (SMEs) 
w odniesieniu do telemedycyny,

• korzystanie z rekomendacji innych regionów w zakresie 
wdrażania regionalnej polityki i strategii telemedycznej.

Poprzez stymulowanie rozwoju ekonomicznego z wykorzy-
staniem usług telemedycznych (co stanowi cel Społeczeństwa 
Informatycznego), RTF ma ułatwić osiągnięcie celów Strategii 
Lizbońskiej, a tym samym celów programu Interreg IVC: pro-
mować rozwój i zastosowanie usług oraz produktów teleme-
dycznych oraz pomóc w tworzeniu połączeń telemedycznych 
pomiędzy regionami europejskimi.

3. Analiza możliwości rozwoju telemedycyny i opieki 
telemedycznej w Małopolsce

W oparciu o materiały dostarczone przez Urząd Marszałkowski 
oraz o materiały z konferencji PEOPLE w dniach 7-9.09.2009 
można dokonać analizy słabych i mocnych stron oraz możliwo-
ści i zagrożeń związanych z wdrażaniem technologii telemedycz-
nych w Małopolsce w kontekście Obszaru Tematycznego nr 2 
PEOPLE pn. „E-zdrowie i samodzielność pacjenta”, w ramach 
projektu PEOPLE „Innowacje dla zmian społecznych” oraz na 
tle osiągnięć innych regionów partnerskich.

3.1. Silne strony

Zalety regionu małopolskiego – cechy sprzyjające rozwojowi 
telemedycyny:

• Region o dużym potencjale innowacyjności.

• Małopolskie projekty dotyczące telemedycyny i opieki tele-
medycznej zrealizowane lub w trakcie realizacji.

• Realizacja projektów związanych z infrastrukturą i technolo-
giami wykorzystywanymi w telemedycynie, np. „Małopolska 
Sieć Szerokopasmowa – budowa infrastruktury telekomuni-
kacyjnej w regionie”.

• Lokalizacja silnych i nowoczesnych ośrodków naukowych, 
a w szczególności: Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Sta-
szica w Krakowie, Politechnika Krakowska, Uniwersytet Ja-
gielloński, Instytut Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie.

• Obecność w regionie fi rm, których produkty bądź techno-
logie mogą być wykorzystane w „medycynie na odległość” 
m.in. Aspel, Motorola, IBM, Ericpol, ComArch i inne.

• Ok. 90% szpitali posiada dostęp do internetu.
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• Współpraca i wymiana doświadczeń z innymi regionami 
państw Unii Europejskiej w dziedzinie e-zdrowia i samodziel-
ności pacjenta (telemedycyna i opieka telemedyczna), w tym 
udział w Regionalnym Forum Telemedycyny.

3.2. Słabe strony 

Wady regionu małopolskiego – cechy mogące negatywnie i ha-
mująco wpłynąć na rozwój telemedycyny:

• Konieczne duże nakłady fi nansowe na rozwój technologii 
telemedycznych, poprawę infrastruktury telekomunikacyjnej 
(telefonia, telefonia cyfrowa, internet przewodowy i bez-
przewodowy), integracja dotychczas wdrożonych różnych 
rozwiązań telemedycznych.

• Ok. 25% przychodni nie ma dostępu do internetu.

• Konieczne nakłady fi nansowe na doposażenie lub moder-
nizację komputerów dla spełnienia niezbędnych wymogów 
technicznych (zarówno gospodarstwa domowe jak i przed-
siębiorstwa państwowe i prywatne, w tym ośrodki służby 
zdrowia).

• Niewystarczający i nierównomierny dostęp do internetu 
mieszkańców wsi oraz mniejszych miast – tzw. wykluczenie 
cyfrowe zagraża co trzeciemu małopolskiemu gospodarstwu 
domowemu.

• Niska świadomość społeczna na temat telemedycyny i tech-
nologii w niej wykorzystywanych.

• Brak wprowadzonego powszechnie elektronicznego pod-
pisu i znaku czasu – utrudniona walidacja i posługiwanie się 
autoryzowanymi dokumentami elektronicznymi – koniecz-
ność równoległej dokumentacji w formie papierowej (moc 
prawna).

• Brak jednolitej i wspólnej polityki rozwoju telemedycyny 
i technologii informatycznych w służbach medycznych – róż ne 
systemy w różnych ośrodkach – problem niekompatybilności 
i konieczności żmudnego integrowania tych systemów.

• U osób starszych lub niepełnosprawnych mogą istnieć pro-
blemy z korzystaniem z komputera i wykorzystaniem innych 
technologii telekomunikacyjnych.

3.3. Możliwości

Możliwości dla regionu małopolskiego, jakie niesie ze sobą 
wdrażanie telemedycyny i opieki telemedycznej:

• Wdrożenie i wypracowanie innowacyjnych oraz nowocze-
snych rozwiązań medycznych, logistycznych i technicznych.

• Po wdrożeniu technologie i usługi medyczne mogą zreduko-
wać koszty opieki medycznej.

• Zwiększenie efektywności świadczonych usług medycznych 
i opieki medycznej (socjalnej).

• Zaimplementowanie telemedycyny pozwoli zaoszczędzić 
czas i pieniądze poświęcane na konsultacje (w tym specjali-
styczne w ośrodkach referencyjnych) pomiędzy ośrodkami 
znacznie odległymi od siebie (mniejsze nakłady związane 
z przesyłaniem dokumentów, obrazów i wyników badań 
przesyłkami kurierskimi, ograniczenie niepotrzebnego trans-
portu pacjenta, w tym pacjenta ciężko chorego).

• Wprowadzenie scentralizowanego systemu recept (e-re-
cepty, zlecanie wykupienia leków, wydawanie leków) pozwo-
lą zredukować straty fi nansowe aptek w rozliczaniu recept 
(brak problemu nieczytelnych recept, zminimalizowanie po-
myłek leków) – lekarz zlecający będzie miał możliwość wery-
fi kacji czy pacjent zrealizował receptę i wykupił lek.

• Polepszenie usług medycznych świadczonych w mniejszych 
miastach oraz w regionach wiejskich poprzez możliwość te-
lekonsultacji.

• Zwiększenie samodzielności osób starszych i niepełnospraw-
nych. Telemedycyna i opieka telemedyczna mogą również 
oddziaływać w sferze psychologicznej na polepszenie samo-
poczucia pacjentów – świadomość stałej opieki i możliwości 
interwencji/pomocy.

• Przy ścisłej współpracy z ośrodkami naukowymi oraz regio-
nalnymi przedsiębiorstwami możliwe będzie ciągłe dosko-
nalenie technologii telemedycznych i jakości usług świad-
czonych tą drogą – praktyczna realizacja i wdrożenie badań 
naukowych prowadzonych na uczelniach oraz polepszenie 
kształcenia w tej dziedzinie.

• Przy zachowaniu lub wypracowaniu odpowiednich standar-
dów możliwa będzie współpraca w dziedzinie telemedycyny 
i świadczenia usług telemedycznych na szczeblu krajowym 
oraz międzynarodowym.

• Pozyskanie tzw. know-how innych regionów (w Polsce oraz 
zagranicznych regionów partnerskich w ramach wspólnych 
projektów) w zakresie tworzenia, wdrażania i rozwoju tele-
medycyny oraz wzajemna wymiana doświadczeń.

RRwM 1_16_2009.indd   43 2010-01-15   12:33:31



MAŁOPOLSKIE STUDIA REGIONALNE
NR 2 (17) 2009

- 44 -

• Tworzenie konsorcjów, w których partnerami będą ośrod-
ki medyczne, naukowe oraz przedsiębiorstwa (sektor pry-
watny) wspomaganych przez sprawną administrację i urzędy 
może sprzyjać rozwojowi telemedycyny oraz przyczynić się 
do obniżenia kosztów jej wdrażania, optymalizacji i użytko-
wania.

• Stymulowanie gospodarki poprzez rozwój rynku dla małych 
i średnich fi rm.

3.4. Zagrożenia

W podrozdziale tym przedstawiono okoliczności, które mogą 
zagrażać sprawnemu i szybkiemu stosowaniu telemedycyny 
w regionie małopolskim:

• Opór ze strony producentów technologii informatycznych 
i oprogramowania w stosunku do ujednolicania standardów 
i tworzenia otwartych interfejsów wymiany danych cyfro-
wych – różna interpretacja standardów i ich hermetyzacja 
(HL7, SSL, DICOM), tendencje monopolistyczne.

• Niedostateczne dofi nansowanie przychodni, ośrodków zdro-
wia i szpitali w celu uruchomienia usług telemedycznych.

• Problemy (prawne, administracyjne, techniczne i technolo-
giczne) związane z rozbudową infrastruktury telekomunika-
cyjnej w regionie.

• Problemy związane z niekompatybilnością rozwiązań zasto-
sowanych w różnych projektach dotyczących telemedycyny.

• Wdrożenie i zapewnienie bezpieczeństwa oraz poufności 
danych gromadzonych w zaangażowanych jednostkach oraz 
przesyłanych pomiędzy nimi, a także pacjentem (e-rejestracja, 
zdalny dostęp do wyników, przesyłanie wyników badań, 
w tym cyfrowych obrazów diagnostycznych) – protokoły 
szyfrowania danych, sieci VPN. Istotnym problemem może 
być walidacja danych przy braku wprowadzonego podpisu 
elektronicznego i znaku czasu.

• Problemy (głównie administracyjno-prawne) z adaptowa-
niem dobrych praktyk telemedycznych i know-how związane 
z różnicami pomiędzy systemami opieki zdrowotnej i so-
cjalnej między Polską a krajami członkowskimi UE będącymi 
partnerami w projektach.

• Niewielka popularyzacja telemedycyny przez media (słaba 
edukacja i świadomość społeczna w tym kierunku) mogą 
spowodować niechęć społeczną i problemy z wdrożeniem 
(problemy z fi nansowaniem).

3.5. Czy projekt PEOPLE jest w stanie przyczynić 
się do rozwoju telemedycyny i poprawy jej sytuacji 
w Małopolsce?

Projekt PEOPLE i projekty podobne lub pokrewne mogą przy-
czynić się do zredukowania lub wyeliminowania zagrożeń, jakie 
towarzyszą rozwojowi telemedycyny w małopolskim regionie 
oraz pozwolą na wzmocnienie słabych punktów wymienionych 

wcześniej. Warunkiem sukcesu projektów będzie ich dobra 
i sprawna administracja oraz współpraca pomiędzy sektorem 
naukowym i medycznym z uwzględnieniem wymagań i potrzeb 
ludności korzystających lub chcących korzystać z usług tele-
medycznych. Istotnym elementem może stać się transfer do-
brych praktyk i rozwiązań z regionów partnerskich programu 
PEOPLE. Należy jednak kłaść nacisk na stymulowanie rozwoju 
małych i średnich fi rm w naszym regionie związanych z tech-
nologiami teleinformatycznymi, unikając kosztownego impor-
towania technologii i urządzeń zza granicy, skupiając się raczej 
na transferze wiedzy i know-how oraz wymianie doświadczeń 
(procedury, unikanie błędów).

4. Podsumowanie

Region małopolski posiada znaczny potencjał społeczny i gospo-
darczy, który można skutecznie wykorzystać z pożytkiem dla wo-
jewództwa, a także kraju, podnosząc jakość życia społecznego, 
a w szczególności poziom opieki zdrowotnej. Dzięki udziałowi 
Małopolski w licznych innowacyjnych projektach fi nansowanych 
z funduszy Unii Europejskiej możliwy jest szybki rozwój między 
innymi telemedycyny i opieki telemedycznej.

Aby można było wprowadzić i stosować telemedycynę w re-
gionie małopolskim, konieczne jest zapewnienie odpowiedniej 
infrastruktury teleinformatycznej, a przede wszystkim popra-
wienie dostępności do sieci internet w mniejszych miastach i na 
wsi oraz do szerokopasmowego internetu przez ośrodki służby 
zdrowa, a także małe i średnie przedsiębiorstwa.

Oprócz środków fi nansowych, które pozwalają na opracowa-
nie i wprowadzenie nowoczesnych technologii telemedycznych, 
istotnym, a nawet kluczowym elementem jest wiedza obejmu-
jąca zarówno aspekt technologiczny, jak i administracyjny zwią-
zany z realizacją oraz wdrożeniem wypracowanych procedur, 
standardów i usług. Sprzyjającym faktem jest zlokalizowanie 
w województwie uczelni wyższych, które zajmują się badaniami 
naukowymi pokrewnymi telemedycynie. Umożliwia to również 
łatwą wymianę doświadczeń w tej dziedzinie pomiędzy regiona-
mi w kraju oraz regionami partnerskimi biorącymi udział w pro-
jektach międzynarodowych, takich jak wspomniany już projekt 
PEOPLE. Kluczem do sukcesu jest niewątpliwie współpraca, 
wzajemna pomoc i wymiana informacji sektora medycznego, 
naukowego, małych i średnich przedsiębiorstw oraz administra-
cji wspierana przez media (telewizja, radio, internet), co udo-
wodniono m.in. na konferencji w Guildford w Wielkiej Brytanii. 
Skutecznemu wdrożeniu technologii telemedycznych niewątpli-
wie sprzyja tworzenie konsorcjów naukowo-wdrożeniowych, 
w których partycypują przedstawiciele wszystkich wyżej wy-
mienionych sektorów obecnych w Małopolsce (np. na wzór 
angielskiego stowarzyszenia SEHTA – South England Health 
Technologies Alliance założonego przez SEEDA – South East 
England Development Agnecy). Wzajemnym kontaktom oraz 
przepływowi informacji pomiędzy różnymi sektorami zaanga-
żowanymi w telemedycynę niewątpliwie pomaga organizowa-
nie konferencji, seminariów i sympozjów. Pozwalają one lepiej 
poznać technologie dostępne i opracowane przez naukowców 
w regionie, określić potrzeby sektora medycznego oraz pacjen-
tów, a także ukierunkować małe i średnie przedsiębiorstwa na 
produkty, które mogą być wykorzystywane w systemach tele-
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zdrowia i opieki telemedycznej. Są one również dobrą okazją do 
wymiany doświadczeń i know-how także na szczeblu międzynaro-
dowym. Problem w przepływie informacji i stanie infrastruktury 
teleinformatycznej został potwierdzony już w fazie tworzenia 
tej analizy. Na maila z zapytaniem o stan infrastruktury, dostępne 
łącza internetowe oraz chęć korzystania z technologii teleme-
dycznych odpowiedziały zaledwie 2 szpitale z 15 placówek, do 
których mail został skierowany.

Kolejnym istotnym punktem jest edukacja społeczeństwa i po-
szerzanie jego świadomości na temat usług telemedycznych 
i związanych z nimi zaletami, jak i wadami oraz przedstawianie 
sposobów ich eliminowania. Ciekawym i udanym pomysłem 
była publiczna debata, podczas konferencji w Guildford w ra-
mach Brytyjskiego Festiwalu Nauki, prowadzona przez dzienni-
karza BBC, poświęcona opiece telemedycznej (TeleCare). W tej 
otwartej dla publiczności debacie oprócz naukowców z SEHTA 
i przedstawicieli przemysłu związanego z telemedycyną wzięli 
też udział pacjenci objęci systemem teleopieki. Przedstawili oni 
wady i zalety systemu z ich punktu widzenia. Branie pod uwagę 
opinii użytkowników zarówno pod względem administracyj-

no-prawnym, jak i technologicznym (dostępność technologii, 
łatwość w korzystaniu z niej) jest niezbędne dla sprawnego za-
implementowania i rozwoju technik telemedycznych. Myślę, że 
taka dyskusja powinna być zorganizowana również w naszym 
województwie, np. w ramach konferencji poświęconej teleme-
dycynie.

Ważnym czynnikiem pozwalającym na efektywne wdroże-
nie technologii telemedycznych i teleinformatycznych będzie 
wsparcie ze strony administracji i urzędów oraz koordynowanie 
przez nich projektów, pozwalając pozostałym sektorom skupiać 
się na sprawach dla nich najważniejszych dla osiągnięcia wspól-
nego celu.

W mojej opinii spełnienie powyższych warunków (o ile już 
nie realizowane) jest możliwe, a wspólny wysiłek wszystkich 
wspomnianych sektorów oparty na wzajemnej, krajowej i mię-
dzynarodowej współpracy może pozwolić na sprawne wdroże-
nie telemedycyny w Małopolsce oraz podnieść standard życia 
i poziom usług medycznych w województwie, przyczyniając się 
również do zdynamizowania gospodarki.
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E konomia społeczna defi niowana jest w krajach europejskich 
w zróżnicowany i charakterystyczny dla tych krajów sposób. 

Spotkać się zatem można z takimi pojęciami, jak: gospodarka 
społeczna, gospodarka solidarna, ekonomia solidarności, eko-
nomia społeczności lokalnej, gospodarka obywatelska. Każde 
z tych pojęć stawia akcent na nieco inne zagadnienie (solidar-
ność społeczna, lokalność, obywatelskość), jednakże wszystkie 
dotyczą tej samej sfery aktywności obywatelskiej. Jest nią taka 
działalność społeczna, która realizowana zgodnie z regułami go-
spodarczymi pozwala poszerzać sferę działalności rynkowej lub 
też ją uzupełniać w tych obszarach, które bliższe są realizacji 
polityki społecznej niż liberalnie pojmowanej polityce gospo-
darczej. Najczęściej w literaturze przedmiotu, prawodawstwie 
europejskim i praktyce spotykamy się z pojęciem ekonomia 
społeczna. Wśród różnych defi nicji ekonomia społeczna jawi 
się jako: 

taka sfera działalności gospodarczej, która stawia prymat ce- 
lów społecznych nad maksymalizacją zysków,

realizuje cele społeczne poprzez realizację celów gospodar- 
czych (czyli za pośrednictwem instrumentów charaktery-
stycznych dla sfery gospodarczej, jednakże dostosowanych 
do szczególnych celów społecznych).

Wspomniane wyżej cele społeczne dotyczą jedynie określonego 
zbioru celów, zadań i interesów społecznych dotyczących okre-
ślonych grup społecznych, których cechą charakterystyczną 
jest ograniczona możliwość lub wręcz brak możliwości pełnego 
uczestnictwa w życiu publicznym, a w szczególności w rynku 
pracy. Chodzi tu tylko o takie sytuacje, jak brak lub ograniczenie 
możliwości świadczenia oraz podjęcia pracy ze względu np. na 
cechy psychofi zyczne (np. niepełnosprawność, trwała choroba, 
niedostosowanie społeczne, w tym kulturalne i etniczne) albo 
też w konsekwencji zmian strukturalnych na rynku pracy, jakie 
zaszły w okresach przeszłych (strukturalne bezrobocie, brak 

Ekonomia społeczna a rozwój społeczny 
i gospodarczy wspólnot lokalnych 
i regionalnych

JACEK KWIATKOWSKI*

ofert pracy, niedostosowanie kwalifi kacji zawodowych do po-
trzeb rynku pracy itp.).

W rozważaniach o ekonomii społecznej, jej roli, funkcjach, 
spodziewanych efektach i jej wpływie na rozwój społeczno-go-
spodarczy (lokalny i regionalny) należy zwrócić uwagę na kilka 
czynników wyznaczających obszar interwencji, jaką instrumenty 
ekonomii społecznej powinny stosować (wpisywać się w nie). 
Wyznaczniki te to:

• rozwój lokalny (społeczny i gospodarczy),

• rozwój kapitału społecznego,

• partnerstwo lokalne.

Punktem wyjścia rozważań nad ekonomią społeczną jest pro-
blematyka wykluczenia społecznego, czyli kategoria związana 
z polityką społeczną. Jednakże istnienie, a szczególnie rozwój 
tego zjawiska, ma bardzo wymierne konsekwencje ekonomicz-
ne (wzrost bezrobocia, wzrost transferów socjalnych, obniżanie 
wartości kwalifi kacji zawodowych, społecznych itp.). Nie da się 
wobec tego ukryć, że obie te sfery – polityka społeczna i poli-
tyka gospodarcza – przeplatają się wzajemnie. Istotne jest tylko 
rozróżnienie, w ramach jakiej polityki ekonomia społeczna ma 
być realizowana przez wspólnotę lokalną, czyli jakim celom ma 
służyć. Postawienie tej kwestii na początku rozważań o ekono-
mii społecznej ma zasadnicze znaczenie dla efektów prowadzo-
nych działań w tym obszarze aktywności. 

W defi niowaniu ekonomii społecznej istnieją przynajmniej dwie 
szkoły. Dla uproszczenia można powiedzieć, że zgodnie z jedną 
z nich problemy wykluczenia społecznego obserwuje się przez 
pryzmat rozwiązywania problemów społecznych i realizowania 
pomocy społecznej. Druga szkoła koncentruje się bardziej na 
wykorzystaniu potencjałów lokalnych, w tym ludzkich, i wyko-
rzystywaniu ich do kreowania oraz intensyfi kacji rozwoju gospo-
darczego. W pierwszym rozumieniu ekonomia społeczna jest 
inną formą transferów socjalnych do osób nie radzących sobie 

* Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej – Małopolski Instytut Samo-
rządu Terytorialnego i Administracji
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na rynku pracy; w drugim – jest długofalowym działaniem skie-
rowanym na obniżanie i wreszcie eliminację transferów socjal-
nych do tych osób, które mają indywidualne zasoby pozwalające 
im na podjęcie pracy i przynoszenie dochodów. Jest zatem dzia-
łaniem motywującym ludzi do utrzymywania i świadczenia pra-
cy. W pierwszym przypadku instrumenty ekonomii społecznej 
będą wymagały stałego zasilania fi nansowego (w postaci dotacji 
czy też ulg podatkowych), natomiast w drugim przypadku – za-
silenia te będą konieczne tylko w początkowym etapie, kiedy to 
wskazane jest uzyskanie stabilności funkcjonowania podmiotów 
tworzonych w ramach ekonomii społecznej, późniejsze ich dzia-
łanie jest poddane regułom rynkowym, choć z pewnymi ustalo-
nymi wcześniej odstępstwami wynikającymi ze specyfi ki i stop-
nia skomplikowania problemów społecznych określonych grup 
objętych lub też wymagających wsparcia. Różnica pomiędzy 
tymi szkołami dotyczy również i tego, że w pierwszym przypad-
ku transfery fi nansowe kierowane są na pojedyncze jednostki, 
w drugim zaś – na system rozwiązań prawno-organizacyjnych 
regulujących funkcjonowanie podmiotów ekonomii społecznej 
(przedsiębiorstw i ich specyfi cznego otoczenia).

Nigdy nie jest jednak tak, aby jedna ze szkół mogła mieć monopol 
na słuszność stosowanych rozwiązań. Najczęściej rzeczywistość 
jest bogatsza niż rozważania teoretyczne, dlatego też konieczne 
jest umiejętne reagowanie na nią przy wykorzystaniu dobrych 
stron każdej ze szkół i unikanie ich słabości. Najlepszym z punk-
tu widzenia każdej wspólnoty (czy to lokalnej, czy to regional-
nej) jest to, którego dominantą jest rozwój lokalny – zarówno 
społeczny, jak i gospodarczy – wykorzystujący lokalne zasoby, 
realizowany w partnerstwie lokalnym i skierowany na generalny 
(globalny) wzrost jakości kapitału społecznego danej wspólnoty. 
Koncentracja wysiłków przy tym musi dotyczyć przeciwdziała-
nia zjawiskom wykluczenia społecznego na rynku pracy i zapo-
biegania ich skutkom poprzez aktywne działania edukacyjne oraz 
dostarczania bogatego i zróżnicowanego instrumentarium do 
wykorzystania przy przywracaniu na rynek pracy osób z niego 

wykluczonych. Warunkiem podstawowym takiego działania jest 
stosowanie głównych zasad demokracji lokalnej, czyli aktywno-
ści obywatelskiej, współdziałania (synergii), odpowiedzialności 
oraz społecznego zaufania.

Takie podejście plasuje ekonomię społeczną na styku pomiędzy 
polityką społeczną a polityką gospodarczą. Jeśli tak, to powin-
na być ona traktowana jako element (instrumentarium) i jeden 
z obszarów zarazem lokalnego rozwoju każdej społeczności. Nie 
można bowiem mówić o zrównoważonym i trwałym rozwoju 
bez zapewnienia wysokiej jakości kapitału społecznego (wiedza, 
umiejętności, kwalifi kacje, mobilność, innowacyjność, unikanie 
zjawisk ryzyka społecznego itp.). Nie jest przy tym ekonomia 
społeczna rozumiana tożsamo (synonimicznie) z lokalnym roz-
wojem społeczno-ekonomicznym. Takie jej traktowanie byłoby 
błędne. Jest jednak ona ważnym obszarem tegoż rozwoju i ze-
stawem istotnych narzędzi dla niego. W związku z tym jest za-
tem ekonomia społeczna tym obszarem rozważań i aktywności, 
który leży w gestii wspólnoty lokalnej (regionalnej), gdyż spraw 
tejże wspólnoty dotyczą kwestie, jakimi ekonomia społeczna się 
zajmuje, nawet gdy tylko zawężana jest do obszaru związanego 
z przeciwdziałaniem wykluczeniu społecznemu.

Patrząc na obszary rozwoju lokalnego, trzeba stwierdzić, że 
w każdym z nich znajduje się miejsce dla ekonomii społecznej. 
Obszary te to1:

• infrastruktura lokalna – techniczna i społeczna,

• lokalny biznes (tworzony również przez osoby bezrobot-
ne np. w postaci indywidualnej działalności gospodarczej, 
czyli tzw. mikro fi rm oraz stosunkowo już często w formie 
spółdzielni socjalnych) i inwestycje zewnętrzne (muszą być 
związane z ideą społecznej odpowiedzialności biznesu, po-

1 E. Blakley, Planing local economic development, SAGE, 1989.
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legającej w tym przypadku na tworzeniu miejsc pracy dla 
osób defaworyzowanych na rynku pracy lub też na tworze-
niu instrumentów wsparcia dla różnorodnych inicjatyw spo-
łecznych, gospodarczych i obywatelskich, szczególnie tych 
zmniejszających zakres patologizacji i wykluczenia społecz-
nego, jednakże realizowanych nie w sposób charytatywny, 
lecz ekonomicznie uzasadniony),

• rozwój kapitału ludzkiego i społecznego (edukacja, wzrost 
aktywności i odpowiedzialności społecznej członków wspól-
noty, samoorganizacja społeczna i gospodarcza itp.),

• promowanie przedsięwzięć w skali sub-lokalnej (sąsiedzkiej) 
– rozwój społeczeństwa obywatelskiego, współuczestnictwa 
w życiu publicznym, inicjatyw gospodarczych itp.

Przed tak określonym rozwojem lokalnym stawia się następu-
jące cele2:

• wspieranie zatrudnienia – wspieranie nowych oraz rozwój 
istniejących miejsc pracy,

• uzyskiwanie rynkowej konkurencji (pozycji konkurencyjnej) 
– stawanie się atrakcyjnym miejscem dla mieszkańców i in-
westorów,

• harmonizacja rozwoju (równoważenie: celów gospodar-
czych i społecznych; inwestycji i ochrony środowiska natu-
ralnego, w tym dziedzictwa przyrodniczego i kulturalnego; 
wzrostu gospodarczego i jakości życia mieszkańców, gdyż 
często bardzo silny wzrost gospodarczy przynosi w efekcie 
poważne dysproporcje społeczne, obniżenie jakości życia, 
patologizację życia społecznego itp.),

• pełne wykorzystanie zasobów (zarówno lokalnych, jak i re-
gionalnych) – ludzkich, technicznych, organizacyjnych, wie-
dzy, innych z jednoczesnym poszanowaniem zasobów natu-
ralnych,

• wykorzystanie możliwości zewnętrznych, jakie daje m.in. po-
łożenie geografi czne, geopolityczne, prawodawstwo, atrak-
cyjność miejsca itp.

Realizacja takich celów musi odbywać się z pełną świadomością 
możliwych skutków, w tym tych ubocznych, które mogą w dal-
szej perspektywie przyczynić się do zwolnienia lub zahamowania 
tempa rozwoju. Konieczne zatem jest ciągłe dążenie do równo-
wagi pomiędzy celami i efektami oraz interesami społecznymi 
i czysto ekonomicznymi. Trudno wobec tego wyobrazić sobie 
brak wykorzystania do tego takiego instrumentarium, które 
równoważy cele społeczne i gospodarcze, albo inaczej – realizu-
je cele społeczne poprzez cele gospodarcze. Takim instrumen-
tarium jest właśnie ekonomia społeczna. Jak już widać z powyż-
szych rozważań, jest ona w swej istocie taką sferą aktywności, 
która realizuje cele społeczne poprzez realizację celów ekono-
micznych. Zatem jest ona realizacją celów o społecznym cha-
rakterze (wymiarze) najczęściej związanych z jakimiś formami 

2 Instytucje rozwoju lokalnego, praca zbiorowa pod red. G. Gęsickiej, 
Wyd. Śląsk, Katowice 1996. 

marginalizacji, defaworyzacji lub wręcz wykluczenia społeczne-
go (już w przypadkach zagrożenia tymi zjawiskami, a nie tylko 
łagodzenia skutków ich występowania) przy zastosowaniu in-
strumentarium charakterystycznego dla sfery aktywności go-
spodarczej (biznesu). Ekonomia społeczna, a dokładniej – pod-
mioty ekonomii społecznej – to zatem taka sfera działań, która 
stawia prymat celów społecznych nad celami ekonomicznymi, 
nie umniejszając ani roli, ani znaczenia tych drugich.

Tak rozumiana ekonomia społeczna charakteryzuje się określo-
nymi cechami. Różne są podejścia w tej kwestii, gdyż różne są 
doświadczenia krajów w kreowaniu rozwoju, a głębiej sięgając 
– różne są doświadczenia demokratyczne i państwotwórcze. 
W zależności od tradycji społeczno-gospodarczych społe-
czeństw wyróżnia się kilka modeli ekonomii społecznej. Wśród 
najsilniej reprezentowanych wyróżnić można następujące mo-
dele:

• anglosaski – oparty na realizacji idei liberalizmu gospodarcze-
go (głównie reprezentowany w Wielkiej Brytanii),

• skandynawski – oparty na realizacji idei państwa opiekuńcze-
go (głównie reprezentowany w Szwecji),

• śródziemnomorski – oparty na realizacji idei demokracji 
lokalnej, społeczeństwa obywatelskiego, stowarzyszeniach, 
wspólnotach i zrzeszeniach (głównie reprezentowany we 
Włoszech).

W każdym z tych trzech wymienionych modeli różnice doty-
czą sposobu podejścia do ekonomii społecznej oraz relacji pań-
stwo – podmioty ekonomii społecznej. Przyglądając się jednak 
dokładniej doświadczeniom tych krajów, trzeba powiedzieć, że 
cechy charakteryzujące ekonomię społeczną bez względu na 
sposób podejścia są w miarę jednakowe. Wśród podstawowych 
cech charakteryzujących ekonomię społeczną należy wymienić 
następujące3:

• prymat celów społecznych i indywidualnych nad kapita-
łem i zyskiem – nie maksymalizacja zysku i kapitał są celami 

3 Na podstawie W. Kwaśnicki, Gospodarka społeczna z perspektywy 
ekonomii liberalnej, w: „Trzeci Sektor”, nr 2, wiosna 2005.
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podmiotów ekonomii społecznej, lecz są one narzędziem 
w realizacji celów społecznych (m.in. zwiększanie spójności 
społecznej) i indywidualnych (m.in. zatrudnienie lub samoza-
trudnienie, gdy otwarty rynek pracy nie ma propozycji pra-
cy);

• dobrowolne i otwarte członkostwo – nie można ograniczać 
wejść ani wyjść z podmiotów ekonomii społecznej, gdyż mogą 
i często powinny być one swego rodzaju etapem pośrednim 
we wchodzeniu na otwarty rynek pracy (np. członkostwo 
w organizacjach wspólnotowych typu stowarzyszenia czy 
spółdzielnie socjalne);

• demokratyczna kontrola sprawowana przez członków – re-
alizowana zgodnie z zasadą „1 członek = 1 głos”, dzięki cze-
mu nie wysokość wniesionego kapitału decyduje o wpływach 
na losy podmiotu ekonomii społecznej, lecz sam fakt bycia 
członkiem takiego podmiotu;

• połączenie interesu członków z interesem ogółu – dzięki sto-
sowaniu zasady demokratycznego rządzenia możliwe staje się 
równoważenie celów i interesów jednostkowych z ogólnymi 
danego podmiotu ekonomii społecznej oraz społeczności, 
dla której lub w której imieniu ów podmiot działa;

• realizacja wartości solidaryzmu i odpowiedzialności – pod-
mioty ekonomii społecznej wykazują się wrażliwością na pro-
blemy społeczne i bardzo często powstają w wyniku tego, iż 
owe problemy nie są rozwiązane lub wręcz niezauważane, 
pomijane; chodzi tu też o solidarność wewnątrz grupy człon-
ków podmiotu ekonomii społecznej oraz o odpowiedzial-
ność za jej członków i każdego z osobna wobec nich i wobec 
społeczności lokalnej, w której działa dany podmiot;

• autonomiczne zarządzanie i niezależność od władz państwo-
wych – paradoksalnie podmioty ekonomii społecznej wyma-
gają dla swej egzystencji współpracy z władzami, jednakże by 
mogły realizować swoje cele, muszą być od tej władzy abso-
lutnie niezależne;

• przeznaczanie nadwyżki fi nansowej na stały rozwój celów 
i usług dla członków oraz interesu społecznego – wypra-
cowywane nadwyżki fi nansowe muszą być przeznaczane na 

stały rozwój podmiotu ekonomii społecznej, ale pierwszeń-
stwo w tym ma realizacja jasno zdefi niowanych i wspólnie 
przyjętych przez członków ich celów i potrzeb, jak również 
– zgodnie z ideą solidaryzmu – realizacja działań na rzecz spo-
łeczności lokalnej, w której dany podmiot działa.

Wymienione powyżej cechy charakteryzujące ekonomię spo-
łeczną pozwalają na określenie szczegółowych kryteriów wy-
różniających kategorię przedsiębiorstwa społecznego, charak-
terystycznego dla podmiotów ekonomii społecznej. Kryteria 
wyróżniające przedsiębiorstwa społeczne w stosunku do innych 
podmiotów (szczególnie przedsiębiorstw komercyjnych i orga-
nizacji III sektora) dzielą się na ekonomiczne i społeczne. Aby 
móc zaliczyć jakiś podmiot do kategorii przedsiębiorstwa spo-
łecznego, musi on spełniać następujące kryteria:

1. ekonomiczne:

produkcja dóbr i usług, 

autonomia działania, 

ponoszenie ryzyka ekonomicznego (rynkowego), 

korzystanie z takich samych zasobów, jak inne przedsiębior- 
stwa, w tym z zasobów pracy, kapitałowych i innych;

2. społeczne:

ukierunkowanie na wspieranie i rozwój społeczności lokal- 
nej oraz promowanie odpowiedzialności społecznej,

lokalny charakter prowadzonej działalności (albo w oparciu  
o lokalne zasoby, tradycje, albo w odpowiedzi na lokalne 
potrzeby),

demokratyczne rządzenie 4 wg zasady jeden udział = jeden 
głos,

odbiorcy usług i produktów są reprezentowani w struktu- 
rach przedsiębiorstwa (np. spółdzielnia socjalna prowadzą-
ca przedszkola dla dzieci samotnie wychowywanych przez 

4 W opisywaniu cech przedsiębiorstwa społecznego bardzo często 
używa się nieprecyzyjnie pojęcia „demokratyczne zarządzanie”. Bu-
dzi to z oczywistych powodów wiele wątpliwości, gdyż rozumiane 
wprost wskazuje na potencjalną możliwość zaistnienia paraliżu (lub 
chaosu) w sprawowaniu zarządzania fi rmą ze względu na równość 
praw w podejmowaniu decyzji. Otóż dla uszczegółowienia tej istot-
nej cechy wyróżniającej fi rmę społeczną od komercyjnej konieczne 
jest rozróżnienie znaczeń tego pojęcia. Tak naprawdę cechą charak-
teryzującą przedsiębiorstwo społeczne jest demokratyczne rządze-
nie, objawiające się równością głosów np. na Walnym Zgromadzeniu 
Członków i równością praw właścicielskich (1 członek = 1 udział 
= 1 głos). Natomiast jeśli mówimy o zarządzaniu (operacjonalizacja 
rządzenia), to nie powinno używać się określenia „demokratyczne”, 
gdyż ono takie w swej naturze nie jest. Czyli w przypadku przed-
siębiorstw społecznych mówimy o demokratycznym rządzeniu 
i profesjonalnym zarządzaniu sprawowanym przez demokratycznie 
wybrany zarząd, który musi kierować się zasadami sprawnego i sku-
tecznego działania (zgodnie z prakseologią T. Kotarbińskiego).
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matki, dzięki czemu mogą one podjąć pracę choćby w nie-
pełnym wymiarze czasu),

redystrybucja dochodów (zysków) na realizację potrzeb  
członków przedsiębiorstwa i określone cele społeczności 
lokalnej.

Ten ostatni z wymienionych wyżej czynników ma zasadnicze zna-
czenie dla określenia tego, kiedy przedsiębiorstwo zalicza się do 
kategorii podmiotów ekonomii społecznej, a kiedy już nie. Trud-
niej jest to określić w przypadku organizacji społecznych, gdyż 
prawie zawsze można udowodnić, że organizacja działa na rzecz 
społeczności lokalnej, realizując swoje statutowe cele. Ważne 
jednak jest, by starać się znaleźć granicę pozwalającą określić 
przynależność do kategorii przedsiębiorstwa społecznego tym 
bardziej, że nigdzie nie istnieje system znormalizowanej weryfi -
kacji takiego statusu, a to, czy jakieś przedsiębiorstwo należy do 
kategorii podmiotów ekonomii społecznej czy też nie, odbywa 
się bardziej intuicyjnie niż z wykorzystaniem jakichkolwiek ra-
cjonalnych kwantyfi kowalnych narzędzi.

Mając na uwadze problem z kwalifi kacją jakiegokolwiek podmio-
tu do obszaru ekonomii społecznej, można z dużym prawdopo-
dobieństwem zgody w tym zakresie stwierdzić, jakiego rodzaju 
podmioty zaliczają się do kategorii podmiotów ekonomii spo-
łecznej. Są to:

przedsiębiorstwa społeczne, a wśród nich: 

przedsiębiorstwa duże oraz sektora MSP 5 wyodrębniające 
część swej działalności na tworzenie miejsc pracy dla osób 
ryzyka na otwartym rynku pracy,

5 MSP – małe i średnie przedsiębiorstwo, zgodnie z ustawą z dnia 2 lip-
ca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, Dz. U. 2004, Nr 
173, poz. 1807 ze zm.

przedsiębiorstwa mikro (rodzinne) tworzone przez osoby  
bezrobotne i działające przez okres inkubacji6,

spółdzielnie pracy i socjalne, ale tylko wtedy jeśli spełniają  
łącznie kryteria pozwalające zaliczyć je do podmiotów eko-
nomii społecznej,

inne typu Zakład Aktywizacji Zawodowej (ZAZ), Zakład  
Pracy Chronionej (ZPCh)7;

stowarzyszenia i fundacje, ale tylko te, które prowadzą dzia- 
łalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o swobodzie dzia-
łalności gospodarczej8 i ustawy o działalności pożytku publicz-
nego i o wolontariacie9;

banki „etyczne” 10, w tym spółdzielcze;

6 Za okres inkubacji można przyjąć przedział 3 lat, czyli tyle, ile naj-
częściej pozostają w inkubatorach przedsiębiorczości młode fi rmy, 
i tyle, ile potrzeba na poznanie reguł gry rynkowej i tzw. „okrzepnię-
cie” na rynku.

7 Zaliczanie ZPCh do kategorii przedsiębiorstw społecznych (pod-
miotów ekonomii społecznej) rodzi wiele wątpliwości. Obecnie 
obowiązujące przepisy w tym zakresie stwarzają wiele możliwości na 
„naciąganie” interpretacyjne w tym zakresie. Jako przykład wystar-
czy tu podać agencje ochrony, które najczęściej działają jako zpch. 
Ale czy z ekonomią społeczna mają rzeczywiście coś wspólnego? 
Z prawnego punktu widzenia raczej tak, ale ze społecznego – trudno 
to udowodnić.

8 Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, 
Dz. U. 2004, Nr 173, poz. 1807 ze zm.

9 Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie, Dz. U. 2003, Nr 96, poz. 873 ze zm.

10 Póki co w Polsce nie istnieją; są to najczęściej prowadzone w formie 
spółdzielczej takie podmioty fi nansowe, które koncentrują swoje 
produkty na podmioty ekonomii społecznej.
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fundusze: 

pożyczkowe, 

poręczeniowe, 

inwestycyjne, ale tylko te, których podstawowym klientem  
jest podmiot ekonomii społecznej;

ubezpieczenia wzajemne (np. Towarzystwo Ubezpieczeń  
Wzajemnych);

Kluby Integracji Społecznej i Centra Integracji Społecznej. 

Różnorodne formy podmiotów zaliczanych do ekonomii spo-
łecznej pozwalają na realizację różnych celów, które w istotny 
sposób wpisują się w zadania związane z kształtowaniem roz-
woju lokalnego. Realizacja wspólnotowych sposobów rozwią-
zywania konkretnych problemów może przynieść wymierne 
efekty o długofalowym zasięgu (warto tu choćby wspomnieć 
swego rodzaju fenomen rozwojowy po II wojnie światowej pół-
nocnych Włoch11). Polska w tym względzie ma również bardzo 
bogate doświadczenia. Dzisiaj jednak na nowo konieczne jest 
podjęcie zarówno dyskusji, jak i realnych działań zmierzających 
do wpisania ekonomii społecznej w polski system społeczno-go-
spodarczy. Dziać się to musi na dwóch płaszczyznach:

11 Patrz: R. Putnam, Demokracja w działaniu. Tradycje obywatelskie we 
współczesnych Włoszech, Wyd. ZNAK, Kraków 1995.

1. społeczności lokalne: ekonomia społeczna jako jeden z moż-
liwych sposobów rozwiązywania problemów i kształtowania 
zrównoważonego i trwałego rozwoju lokalnej społeczności 
i gospodarki, silnie oddziałujący na wzrost jakości kapitału 
społecznego,

2. systemy prawno-instytucjonalno-organizacyjne: tworzenie 
sprzyjającego rozwojowi ekonomii społecznej prawa, rozwój 
kompetentnych instytucji wspierających ekonomię społecz-
ną, rozwój sieci różnorodnych inicjatyw ekonomii społecz-
nej w różnych dziedzinach życia społeczno-gospodarczego 
w Polsce.

Sprawdzonym sposobem oddziaływania na zaistniałe lub antycy-
powane problemy społeczne wspólnoty i zwiększanie skutecz-
ności ich rozwiązywania jest ekonomia społeczna. Sukces z jej 
zastosowania możliwy jest tylko pod warunkiem współpracy 
pomiędzy różnymi partnerami, którzy jasno i precyzyjnie okre-
ślą pola własnych kompetencji, możliwości i interesów. 

Ekonomia społeczna jest więc takim obszarem działania, który 
pozwala integrować rozwiązywanie konkretnych problemów 
społecznych o strategicznym wymiarze, których pojedynczo nie 
mogą rozwiązać ani administracja publiczna, ani III sektor, ani 
biznes. Jest ona zatem swoistego rodzaju spoiwem wszystkich 
tych trzech sektorów demokratycznego społeczeństwa. Dzięki 
temu możliwe staje się rozpoznanie rzeczywistych problemów 
społecznych, które mogą być barierą uniemożliwiającą w dłuż-
szej perspektywie trwały i zrównoważony rozwój społeczno-
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gospodarczy. Ekonomia społeczna jest więc polem strategiczne-
go planowania w gestii administracji publicznej, ale narzędziem 
o charakterze ekonomicznym (biznesowym) pozostającym 
najczęściej w gestii instytucji III sektora i coraz częściej przed-
stawicieli świadomego i odpowiedzialnego biznesu. Oznacza to 
konieczność współpracy wszystkich, którzy reprezentują trzy 
sektory w danej społeczności. Współpraca ta ma dotyczyć pla-
nowania, realizacji i oceny stopnia uzyskanych rezultatów. Przy 
czym jeśli za plany strategicznego rozwoju odpowiada admini-
stracja publiczna szczebla lokalnego i regionalnego, to faktyczną 
realizacją owych planów zajmują się podmioty zaliczane zarów-
no do biznesu, jak i III sektora. Ekonomia społeczna jest zatem 
instrumentem służącym wzmacnianiu tempa rozwoju, osiąganiu 
większej spójności społecznej i równoważenia szans różnorod-
nych grup społecznych oraz harmonizacji determinant i efek-
tów rozwoju lokalnego/regionalnego. Realizacja różnorodnych 
polityk (w sensie zdolności do takiego zarządzania potencjała-
mi, który pozwala osiągnąć określone wymierne efekty) musi 
w nowoczesnych społeczeństwach wykorzystywać ekonomię 
społeczną do tego, by móc rzeczywiście realizować rozwój i ni-
welować jego negatywne skutki.

Wykorzystanie ekonomii społecznej dla kreowania rozwoju 
lokalnego i regionalnego w Polsce staje się już chyba oczywisto-
ścią. Przedefi niowaniu tylko musi ulec funkcja ekonomii społecz-
nej w stosunku do realizowanych polityk na szczeblu lokalnym 
i regionalnym. Nie może bowiem być ona jedynie instrumentem 
polityki społecznej w dotychczasowym jej rozumieniu, a jeżeli 
już, to tylko w przypadku realizacji aktywnej polityki społecznej; 
czyli takiej, w której zminimalizowane są transfery pieniężne na 
rzecz podopiecznych instytucji pomocy i integracji społecznej, 
a koncentracja wysiłków zmierza do tworzenia warunków dla 
wzrostu aktywności i odpowiedzialności za swoje życie osób 
pozostających pod opieką instytucji społecznych. Ekonomia 
społeczna musi być elementem równoważącym realizację po-
lityki społecznej i gospodarczej; prowadzić ma do zapobiegania 
i rozwiązywania problemów społecznych przy zastosowaniu 
instrumentów ekonomicznych, co w konsekwencji ma służyć 

realizacji podstawowego celu każdej polityki, czyli wzrostowi 
dobrobytu i jakości życia członków społeczności oraz realiza-
cji prawa do godziwego życia każdej osoby i całych grup spo-
łecznych (patrz zapisy art. 3 pkt.1 ustawy o pomocy społecz-
nej12). Szczególnego znaczenia nabierze to w chwili, gdy Rząd 
RP przyjmie wypracowany wspólnie ze środowiskami ekonomii 
społecznej Pakt na Rzecz Ekonomii Społecznej, dostępny już 
w roboczej wersji na stronach internetowych Kancelarii Pre-
miera RP. Doniosłość tego faktu staje się już wyznacznikiem dla 
władz publicznych szczebla regionalnego i lokalnego wskazują-
cym na to, że ekonomia społeczna nie jest fanaberią rozhiste-
ryzowanej grupki nadwrażliwych jednostek, lecz rzeczywistym 
instrumentem systemowego działania służącego rozwojowi go-
spodarczemu i społecznemu, który opiera się nie na prostych 
transferach inwestycji zewnętrznych (kolonializmie globalizacyj-
nym), ale na jakości kapitału społecznego, który z kolei warun-
kuje ludzką kreatywność – tę niezastąpioną siłę i motywację do 
poszukiwania nowych rozwiązań doskonalących zastaną rzeczy-
wistość. Ekonomia społeczna nie jest zatem nowym fetyszem 
politycznym, społecznym, gospodarczym czy też kulturowym; 
nie jest też jedynym celem samym w sobie ani też antidotum na 
wszelkie bolączki teraźniejszości; jest ona natomiast istotnym 
elementem trwałego i zrównoważonego rozwoju społecznego 
i gospodarczego wspólnot lokalnych i regionalnych, bez którego 
kurczące się zasoby pracy nie będą w stanie sprostać globalnym 
wyzwaniom przyszłości wynikającym już choćby z powodów 
demografi cznych (starzenie się społeczeństwa europejskiego) 
oraz zmiany układu sił gospodarczych w świecie (zmniejszająca 
się rola gospodarek USA i Europy na rzecz gospodarek nowe-
go świata). Nie patrzmy zatem na ekonomię społeczną jako na 
przysłowiowy kwiatek do kożucha lub też nie marginalizujmy 
jej znaczenia, spychając ją tylko do problematyki socjalnej; po-
patrzmy na nią, jak to zrobiły wysoko rozwinięte kraje Europy, 
wprzęgając ją w kreowanie rozwoju wspólnot lokalnych i regio-
nalnych.

12 Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, Dz. U. 2004, 
Nr 69, poz. 593 ze zm.

RRwM 1_16_2009.indd   53 2010-01-15   12:34:02



RRwM 1_16_2009.indd   54 2010-01-15   12:34:02



RRwM 1_16_2009.indd   55 2010-01-15   12:34:06




