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I. WSTĘP 
 

WSTĘP 

Starzenie się społeczeństw jest wpisane w ludzką naturę. Niepokojący jest jednak fakt 

intensywności tego zjawiska w ostatnich dziesięcioleciach. Ma ono odzwierciedlenie w coraz 

większym udziale osób starszych w strukturze ludności przy jednoczesnym spadku osób w 

wieku produkcyjnym. Wzrost populacji osób starszych tłumaczy się wydłużonym przeciętnym 

trwaniem życia oraz systematycznym pogłębianiem się niskim poziomem dzietności kobiet w 

wielu krajach w Europie i na świecie. W grupie osób starszych zauważa się także wzrost liczby 

takich, które ukończyły 80 lat. Oznacza to, że zmiany demograficzne wymagają podjęcia 

nowych zadań, nie tylko w stosunku do tej części społeczeństwa, która jest w wieku 

emerytalnym, ale przede wszystkim wobec najstarszych seniorów. W konsekwencji, przebieg 

i następstwa starzenia się Polaków wymagają coraz większej uwagi społecznej, w tym 

intensyfikacji działań o charakterze edukacyjnym na temat zdrowia, żywienia, czy aktywności 

fizycznej. Rezultatem aktualnego stanu rzeczy jest kierowanie uwagi nie tylko na deficyty 

związane z wiekiem, lecz także na zapewnienie wysokiej jakości życia najstarszej grupy 

naszego społeczeństwa. 

CHARAKTERYSTYKA BADANEJ POPULACJI 

W celu uzupełnienia badań prowadzonych w 2019 roku na zlecenie Urzędu Miejskiego 

w Białymstoku, dotyczących jakości życia seniorów zamieszkałych w Białymstoku, 

kontynuowano analizę sytuacji tej grupy seniorów, która ukończyła 82 rok życia. 

Przeprowadzono dodatkowe badania, w których uczestniczyły 263 osoby. Wśród badanych 

znajdowało się 162 kobiety oraz 101 mężczyzn.  W charakterystyce badanej populacji wzięto 

pod uwagę następujące zmienne: wykształcenie, stan cywilny, stan zatrudnienia, sytuację 

materialną i mieszkaniową oraz subiektywny poziom zadowolenia z życia.   

 Uzyskane dane pokazują, że większość respondentów posiada wykształcenie zawodowe 

(35,7%) oraz średnie (25,1%). Najmniej osób nie ukończyło szkoły podstawowej lub zdobyło 

wykształcenie wyższe. Jeśli jednak weźmie się pod uwagę płeć badanych seniorów, to dane 

znacząco się różnią. O ile wśród kobiet różnice nie są wielkie, to u mężczyzn dominującym jest 

wykształcenie zawodowe (49,5%). W porównaniu z nim - pozostałe poziomy wykształcenia u 

mężczyzn stanowią dużo mniejszy odsetek.  
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Tabela 1. Cechy demograficzne badanej populacji a płeć respondentów 

Zmienne 

Płeć 

Ogółem n=263 
Kobieta 

n=162 

Mężczyzna 

n=101 

Wykształcenie 
(Chi2=14,401; df=4; 
Asymp.Sig.=0,006) 

Niepełne podstawowe 5,3% 6,8% 3,0% 

Podstawowe 19,8% 22,8% 14,9% 

Zawodowe 35,7% 27,2% 49,5% 

Średnie 25,1% 28,4% 19,8% 

Wyższe 14,1% 14,8% 12,9% 

Ogółem 100,0% 100,0% 100,0% 

Stan cywilny 
(Chi2=14,964; df=3; 

Asymp.Sig.=0,002) 

Kawaler/Panna 6,5% 8,0% 4,0% 

Żonaty/Mężatka 36,9% 29,0% 49,5% 

Wdowiec/Wdowa 49,0% 56,8% 36,6% 

Rozwiedziony/Rozwiedziona 7,6% 6,2% 9,9% 

Ogółem 100,0% 100,0% 100,0% 

Poziom zadowolenia z 

aktualnego życia   
(Chi2=2,202; df=4; 

Asymp.Sig.=0,699) 

Całkowicie zadowolony/a 18,3% 16,7% 20,8% 

Częściowo zadowolony/a 50,2% 51,9% 47,5% 

Częściowo niezadowolony/a 17,5% 16,0% 19,8% 

Całkowicie niezadowolony/a 3,8% 3,7% 4,0% 

Trudno powiedzieć 10,3% 11,7% 7,9% 

Ogółem 100,0% 100,0% 100,0% 

Stan zatrudnienia 
(Chi2=3,876; df=3; 

Asymp.Sig.=0,275) 

Nie 95,1% 93,2% 98,0% 

Tak, dorywczo 3,0% 3,7% 2,0% 

Tak, w niepełnym wymiarze godzin 1,1% 1,9% 0,0% 

Tak, w pełnym wymiarze godzin 0,8% 1,2% 0,0% 

Ogółem 100,0% 100,0% 100,0% 

Ocena sytuacji 

materialnej 
 (Chi2=1,984; df=4; 

Asymp.Sig.=0,739) 

Bardzo dobra 4,6% 4,9% 4,0% 

Raczej dobra 42,2% 43,8% 39,6% 

Przeciętna/ trudno powiedzieć 43,7% 40,7% 48,5% 

Raczej zła 8,7% 9,9% 6,9% 

Zła 0,8% 0,6% 1,0% 

Ogółem 100,0% 100,0% 100,0% 

Mieszkanie   
(Chi2=16,945; df=5; 

Asymp.Sig.=0,005) 

Samotnie 36,9% 42,0% 28,7% 

Ze współmałżonkiem/partnerem 39,2% 31,5% 51,5% 

Z dzieckiem/dziećmi lub innym 

członkiem rodziny 

24,7% 26,5% 21,8% 

Z osobą niespokrewnioną 1,9% 1,2% 3,0% 

W domu opieki 1,1% 1,2% 1,0% 

Ogółem 103,8% 102,4% 106,0% 
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Najliczniejszą grupę wśród kobiet stanowią wdowy (56,8%), natomiast wśród 

mężczyzn – żonaci (49,5%), a dopiero w drugiej kolejności wdowcy (36,6%). U kobiet sytuacja 

jest odwrotna- mężatki stanowią liczebnie mniejszą grupę niż wdowy (29,0%).  

Na pytanie ankiety o aktywność zawodową, respondenci udzielili dość oczywistej 

odpowiedzi. Ze względu na wiek (+82 lat) znakomita większość nie była nigdzie zatrudniona 

(ogółem odpowiedzi takiej udzieliło 95,15% respondentów). Niewielka grupa seniorów 

podejmuje prace dorywcze (kobiety- 3,7%; mężczyźni – 2,0%) lub jeszcze rzadziej - tylko 

kobiety pracują w niepełnym lub pełnym wymiarze godzin (odpowiednio – 1,9% i 1,2%). 

  Zdecydowana większość badanych, zarówno mężczyźni jak i kobiety, oceniła swoją 

sytuacją materialną jako raczej dobrą (K – 43,8%; M – 39,6%) lub przeciętną (K – 40,7%; M–

48,5%). Odpowiedzi „raczej zła” udzieliło średnio 8,7% respondentów. O bardzo dobrej 

sytuacji materialnej wypowiedziało się mniej niż 5 % badanych.  

Kobiety najczęściej mieszkają samotnie (42,0%), natomiast mężczyźni ze 

współmałżonkiem/partnerem (51,5% mężczyzn). Rzadziej badani mieszkają z 

dzieckiem/dziećmi lub innym członkiem rodziny (średnio 24,7% seniorów). Zaledwie 1,1% 

badanych mieszka w domu opieki. 

Pytając o poziom zadowolenia z aktualnego życia w zdecydowanej większości respondenci 

opowiedzieli się za odpowiedzią świadczącą o częściowym zadowoleniu (K – 51,9%; M – 

47,5%). W drugiej kolejności seniorzy są całkowicie zadowoleni z obecnego życia (średnio - 

18,3%), jak i częściowo niezadowoleni (17,5%).  
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II. ZDROWIE 
 

 

 

Wykres 1. Samoocena stanu zdrowia 

 Dokładnie połowa respondentów ocenia swój stan zdrowia jako przeciętny. Jednak aż 

21% seniorów 82+ doświadcza różnorodnych chorób i w związku z tym swój stan zdrowia 

ocenia źle lub bardzo źle. Zaledwie 1/3 badanych cieszy się dobrym zdrowiem.  

 

Wykres 2. Problemy ograniczające sprawność i funkcjonowanie  

 

 Największe ograniczenia w codziennym życiu wywołuje osłabienie wzroku (75,8%) 

oraz z problem z poruszaniem się (68,8%). W nieco mniejszym stopniu seniorzy odczuwają 

problemy wynikające z osłabienia słuchu, pogarszającej się pamięci oraz problem z żuciem 

73,8%

68,8%

57,0%

41,1%

28,1%

2,3%

1,1%

Osłabienie wzroku

Pogorszenie poruszania się

Osłabienie słuchu

Pogorszenie pamięci i zapamiętywanie

Pogorszenie żucia pokarmów

Żadne

Inne

P8. Które problemy wieku starczego znacznie ograniczają Pana/i 

codzienne życie?

SAMOOOCENA STANU ZDROWIA 
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pokarmów. Zaledwie 2,3% respondentów nie odnotowuje problemów wieku starczego, które 

ograniczałyby codzienne funkcjonowanie (wykres 2). 

Tabela 2. Problemy ograniczające sprawność i funkcjonowanie a ocena stanu zdrowia 

P8. Które problemy 

znacznie ograniczają 

Pana/Pani codzienne 

życie?  

Ogółem 

P15. Jak ocenia Pan/i swój obecny stan zdrowia? 

Bardzo dobry + 

dobry 
Przeciętny Zły + bardzo zły 

N % N % N % N % 

Osłabienie wzroku 192 73,8 50 65,8 96 74,4 46 82,1 

Pogorszenie poruszania 

się 
180 68,8 30 39,5 98 76 52 92,9 

Osłabienie słuchu 148 57,0 37 48,7 71 55 40 71,4 

Pogorszenie pamięci i 

zapamiętywania 
108 41,1 22 28,9 53 41,1 33 58,9 

Pogorszenie żucia 

pokarmów 
73 28,1 14 18,4 39 30,2 20 35,7 

Żadne 6 2,3 6 7,9 0 0,0 0 0,0 

Inne 3 1,1 2 2,6 0 0,0 1 1,8 

 Wymieniane przez seniorów problemy ograniczające codzienne funkcjonowanie 

skorelowane z subiektywną oceną przez badanych ich stanu zdrowia ujawniły następujące 

zależności: osłabienie wzroku, pogorszenie sprawności w poruszaniu się oraz osłabienie słuchu 

powoduje, że seniorzy oceniają swój stan zdrowia jako przeciętny; osoby, które oceniają swój 

stan zdrowia jako zły lub bardzo zły jako przyczynę tego stanu rzeczy wymieniają głównie - 

pogorszenie poruszania się, osłabienie wzroku i osłabienie słuchu. Z analizy danych więc 

wynika, że wymienione wyżej schorzenia znacząco wpływają na ocenę swego stanu zdrowia 

przez respondentów (tabela 2). 

 

Wykres 3. Forma aktywności 

1% 2%

17%

41%

33%

5%

Aktywność

sportowca

Wysoka

aktywność

fizyczna

Umiarkowana

aktywność

fizyczna

Lekka

aktywność

fizyczna

Znikoma

aktywność

Żadna

aktywność

P10. Jak najtrafniej może Pan/Pani określić najczęściej zrealizowaną 

formę aktywności?
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 Najczęściej badani seniorzy są aktywni fizycznie w stopniu lekkim (41,4%) lub 

znikomym (33,5%).  Zaledwie 1,1% respondentów porównało swoją aktywność do aktywności 

sportowca (K), natomiast 4,6% badanych - nie przejawia żadnej formy fizycznej aktywności. 

Tabela 3. Forma aktywność a płeć seniorów 

 P10. Jak najtrafniej może 

Pan/Pani określić 

najczęściej zrealizowaną 

formę aktywność? 

Ogółem 
Płeć 

Kobieta Mężczyzna 

N %  N %  N %  

Aktywność sportowca 3 1,1 3 1,9 0 0 

Wysoka aktywność fizyczna  5 1,9 3 1,9 2 2 

Umiarkowana aktywność 

fizyczna  
46 17,5 23 14,2 23 22,8 

Lekka aktywność fizyczna 109 41,4 74 45,7 35 34,7 

Znikoma aktywność 88 33,5 51 31,5 37 36,6 

Żadna aktywność 12 4,6 8 4,9 4 4 

Ogółem 263 100 162 100 101 100 

 Biorąc pod uwagę płeć respondentów, mężczyźni są ogólnie bardziej aktywni niż 

kobiety. Oni częściej są umiarkowanie aktywni (M – 22,8%; K – 14,2%), natomiast u kobiet 

dominuje lekka aktywność fizyczna (K - 45,7%; M – 34,7%). Brak aktywności deklaruje 

porównywalna liczba kobiet i mężczyzn (4,9% i 4,0%). 

Tabela 4. Odczuwany ból a ograniczenia wieku starczego 

P14. W jakim stopniu 

czuje Pan/Pani, że ból 

fizyczny ogranicza 

Pana/Panią w 

robieniu tego, na co 

ma Pan/Pani ochotę?  

Ogółem 

P8. Które problemy znacznie ograniczają Pana/Pani codzienne życie? 

O
sł

ab
ie

n
ie

 

w
zr

o
k
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ie
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ie

 

p
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an
ia

 

si
ę
 

P
o

g
o

rs
ze

n
ie

 

p
am

ię
ci

 i
 

za
p

am
ię

ty
w

an
ia

 

N % N % N % N % N % N % 

Dużym i bardzo dużym 150 57,0 116 59,8 92 61,3 48 64,9 131 72,4 74 68,5 

Minimalnym+ nie 

odczuwam bólu 
113 43,0 78 40,2 58 38,7 26 35,1 50 27,6 34 31,5 

Ogółem 263 100 194 100 150 100 74 100 181 100 108 100 

 W dużym i bardzo dużym stopniu ból fizyczny, jaki odczuwają seniorzy 82+, ogranicza 

ich w robieniu na co dzień tego, na co mają ochotę. Najbardziej dokuczliwe jest pogorszenie 
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sprawności w poruszaniu się (72,4%) oraz pogorszenie pamięci i zapamiętywania (68,5%). 

Niewiele mniej wskazań dotyczy innych, wymienianych w ankiecie problemów (pogorszenie 

żucia pokarmów, osłabienie wzroku i słuchu) (tabela 4). 

 
Wykres 4. Sprawność w życiu codziennym 

 W życiu codziennym seniorzy mają największe trudności z wykonywaniem prac 

domowych (np. czyszczenie podłogi itp.). Nie są w stanie tych czynności wykonywać 

samodzielnie (24,8%) lub wykonują je z pełną pomocą (29,8%). Dużym problemem jest także 

robienie zakupów, co jest związane z kłopotami w poruszaniu się poza domem. Trudność 

sprawia im także chodzenie po schodach, czy przygotowywanie posiłków. Największą 

samodzielność wykazują przy rozporządzaniu swoimi pieniędzmi i przyjmowaniu lekarstw wg 

zaleceń lekarza, nie mają także większych problemów z korzystaniem z telefonu (wykres 4). 

 

82,0%

81,2%

77,1%

65,5%

60,3%

56,5%

54,6%

42,7%

38,2%

11,5%

13,0%

13,7%

29,5%

24,8%

34,4%

34,0%

29,4%

29,8%

5,0%

3,4%

8,0%

3,4%

10,7%

7,3%

9,2%

22,9%

24,8%

1,5%

2,3%

1,1%

1,5%

4,2%

1,9%

2,3%

5,0%

7,3%

Rozporządzać swymi pieniędzmi

Przyjmować swoje lekarstwa wg zaleceń lekarza

Korzystać z telefonu (włącznie z wykręcaniem

numeru)

Korzystać z wanny lub prysznica

Przygotowywać sobie posiłki (myć warzywa,

gotować itp.)

Chodzić po schodach

Poruszać się poza domem

Robić codzienne zakupy

Prace domowe (np. czyszczenie podłóg)

P18. Czy jest Pan/Pani w stanie wykonywać następujące czynności?

Tak, samodzielnie Tak, ale z pełną pomocą Nie Nie wiem
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Tabela 5. Możliwości lokomocyjne a płeć i zadowolenie z życia 

P20. Możliwości 

lokomocyjne 

Ogółem 

N=263 

Płeć Zadowolenie z życia 

Kobieta N=162 
Mężczyzna 

N=101 

Zadowolony 

N=180 

Niezadowolony 

N=56 

% % % % 

Mogę chodzić po domu i 

swobodnie poza domem 
41,4 35,8 50,5 50,0 26,8 

Mogę chodzić po domu i z 

trudnością poza domem 
39,5 43,8 32,7 34,4 51,8 

Mogę chodzić po domu, 

ale sam nie mogę poruszać 

się poza domem 

17,1 17,9 15,8 13,9 17,9 

Nie mogę poruszać się po 

domu i muszę pozostawać 

w łóżku lub fotelu 

1,5 1,9 1,0 1,1 3,6 

Brak danych 0,4 0,6 - 0,6 - 

Badani seniorzy 82+ są bardziej zadowoleni z życia, jeśli mogą samodzielnie poruszać 

się poza domem. Nieco niższy jest poziom ich zadowolenia w przypadku, gdy mogą swobodnie 

poruszać się po domu i z trudnością poza domem. Taka prawidłowość dotyczy szczególnie 

kobiet. Mężczyźni z kolei w większości przypadków (51,8%), mimo możliwości poruszania się 

po domu i z trudnością poza domem – wykazują niezadowolenie z życia.    

 

Wykres 5. Poczucie samotności 

  

 Kobiety, częściej niż mężczyźni, czują się samotne (odpowiednio: często -20,2% i 

czasami - 46,0%). Mężczyźni w 35,6% przypadkach nigdy nie odczuwają osamotnienia 

(wykres 5).  

 

25,9%

19,8%

35,6%

46,0%

54,9%

31,7%

20,2%

19,8%

20,8%

7,6%

4,9%

11,9%

Ogółem N=263

Kobieta N=162

Mężczyzna N=101

P19. Czy czuje się Pan/i samotny/a?

Nigdy Czasami Często Trudno powiedzieć
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Wykres 6. Korzystanie ze świadczeń w zakresie pomocy społecznej 

Seniorzy z reguły nie korzystają ze świadczeń w zakresie pomocy społecznej (75%). 

Jeśli jednak pobierają świadczenia, to jest to najczęściej zasiłek pielęgnacyjny (11%) i 

świadczenia rehabilitacyjne (wykres 6).  

Formalne orzeczenie o niepełnosprawności posiada 25% respondentów (wykres 7). 

 

Wykres 7. Formalne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności 

 Pytając seniorów o korzystanie ze świadczeń w bieżącym roku uzyskano szereg 

odpowiedzi (wykres 8). Najczęściej były to wizyty u lekarza pierwszego kontaktu (94,3%), u 

lekarzy specjalistów (79,5%) oraz badania diagnostyczne (62,4%). Większość badanych nie 

KORZYSTANIE Z POMOCY SPOŁECZNEJ, OPIEKI ZDROWOTNEJ 
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miała także kłopotów z zakupem leków (od ręki) w miejscowej aptece. Mimo starań, części 

respondentom nie udało się wyjechać do sanatorium, czy też skorzystać z porad specjalistów i 

zabiegów rehabilitacyjnych. 

 

Wykres 8. Korzystanie ze świadczeń zdrowotnych 

 

 Zestawiając poziom zadowolenia seniorów z życia z korzystaniem przez nich ze 

świadczeń zdrowotnych stwierdzono, że zarówno osoby zadowolone z życia, jak i te 

niezadowolone – równie często korzystają z usług lekarza pierwszego kontaktu, jak i z wizyt u 

lekarzy specjalistów (tabela 6). Podobny odsetek badanych z tych obu grup wykonuje badania 

diagnostyczne, dokonuje zakupu leków. Częściej osoby niezadowolone z życia odnotowały 

leczenie szpitalne, korzystanie z usług ratownictwa medycznego, czy też korzystanie z pomocy 

osób trzecich (najczęściej członków rodziny) podczas wykonywania prac domowych. 

18,4%

9,6%

7,7%

5,7%

4,2%

3,4%

3,4%

3,4%

3,1%

2,7%

2,3%

8,0%

79,5%

21,3%

9,1%

62,4%

25,9%

18,6%

54,8%

1,5%

94,3%

4,6%

Pobytu w sanatorium

Usług lekarza/y specjalisty/ów

Usług rehabilitacyjnych

Poradni geriatrycznej

Badań diagnostycznych

Pobytu w szpitalu

Szczepień przeciwgrypowych

Zakupu leków, od ręki w miejscowej aptece

Zdrowotnych programów profilaktycznych

Usług lekarza pierwszego kontaktu

Porad psychologa lub psychiatry

P12. Z których świadczeń korzystał Pan/Pani w ciągu 

ostatniego roku?/ P13. Z których świadczeń nie mógł 

skorzystać Pan/Pani w ciągu ostatniego roku?

Nie mogłem/am skorzystać
mimo potrzeby

Korzystałem/am w br.roku
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Tabela 6. Korzystanie ze świadczeń zdrowotnych a zadowolenie z życia 

P12. Z których świadczeń lub form wsparcia 

korzystał/a Pan/i w ciągu ostatniego roku? 

Ogółem 
Zadowolenie z życia 

Zadowolony Niezadowolony 

N % N % N % 

Usług lekarza pierwszego kontaktu 248 94,3 171 95,0 53 94,6 

Usług lekarza/y specjalisty/ów 209 79,5 146 81,1 45 80,4 

Badań diagnostycznych 164 62,4 117 65,0 35 62,5 

Zakupu leków, od ręki w miejscowej aptece 144 54,8 101 56,1 32 57,1 

Pobytu w szpitalu 68 25,9 44 24,4 19 33,9 

Usług rehabilitacyjnych 56 21,3 43 23,9 11 19,6 

Szczepień przeciwgrypowych 49 18,6 36 20,0 9 16,1 

Ratownictwa medycznego (pogotowia) 33 12,5 19 10,6 11 19,6 

Pomocy osób spoza rodziny w pracach 

domowych 
25 9,5 10 5,6 11 19,6 

Poradni geriatrycznej 24 9,1 14 7,8 7 12,5 

Pobytu w sanatorium 21 8,0 18 10,0 2 3,6 

Usług pielęgniarki środowiskowej 13 4,9 3 1,7 7 12,5 

Porad psychologa lub psychiatry 12 4,6 4 2,2 7 12,5 

Możliwości zakupu obiadów w lokalnym 

barze/stołówce 
10 3,8 6 3,3 3 5,4 

Usług opiekunki z pomocy społecznej 9 3,4 2 1,1 4 7,1 

Zdrowotnych programów profilaktycznych 4 1,5 2 1,1 2 3,6 

Żadne 3 1,1 2 1,1 1 1,8 

 Inne 1 0,4 1 0,6 0 0,0 

 

 

 Zestawiając wskaźniki dotyczące poziomu zadowolenia z życia seniorów 82+, ich płci 

oraz występujących dolegliwości otrzymano zbliżone rezultaty. Analiza uzyskanych danych 

pokazuje, iż zarówno kobiety, jak i mężczyźni zadowoleni lub niezadowoleni ze swojego życia 

najczęściej cierpią na bóle stawów i kręgosłupa, odczuwają zmęczenie i wyczerpanie oraz mają 

trudności z zasypianiem. Kobiety częściej niż mężczyźni mają obrzęki kończyn dolnych, 

cierpią z powodu nietrzymania moczu, mają zawroty lub bóle głowy, czy też cierpią z powodu 

zaparć. W tych przypadkach poziom zadowolenia z życia respondentek jest zdecydowanie 

niższy. Również takie dolegliwości zdrowotne jak: duszności przy wysiłku lub spoczynku, 

zaburzenia pamięci, zaburzenia równowagi, nerwowość i płaczliwość – wpływają na obniżenie 

poziomu zadowolenia z życia u respondentów. Szczegółowe dane przedstawia tabela 7. 

DOLEGLIWOŚCI ZDROWOTNE SENIORÓW  
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Tabela 7. Dolegliwości a płeć i zadowolenie z życia 

P16. Dolegliwości 

występujące często lub stale 

Ogółem 

N=260 

Płeć Zadowolenie z życia 

Kobieta 

N=160 

Mężczyzna 

N=100 

Zadowolony 

N=178 

Niezadowolo-

ny N=56 

% % % % % 

Bóle stawów lub kręgosłupa         74,6             74,4             75,0             72,3             76,8     

Uczucie zmęczenia, 

wyczerpania 
        58,5             59,1             57,6             55,7             71,4     

Trudności z zasypianiem         54,8             58,5             49,0             54,2             61,8     

Obrzęki kończyn dolnych         46,1             52,5             36,0             42,6             46,4     

Przypadki nietrzymania moczu         41,5             45,6             35,0             39,5             57,1     

Zawroty lub bóle głowy         39,1             42,2             34,0             32,0             60,7     

Zaparcia         35,5             39,6             29,0             35,6             37,5     

Duszności przy wysiłku lub 

spoczynku 
        35,1             35,8             34,0             27,8             50,0     

Bóle lub rozpieranie w okolicy 

serca 
        35,1             19,0             18,0             16,6             23,2     

Zaburzenia pamięci         33,6             32,9             34,7             28,4             48,2     

Zaburzenia równowagi         31,3             32,7             29,0             25,4             41,8     

Kołatanie, nierówne bicie serca         30,2             30,8             29,3             31,4             25,0     

Drżenie rąk         26,6             28,9             23,0             20,9             36,4     

Lęki, płaczliwość, nerwowość, 

smutki 
        24,2             26,9             20,0             16,9             42,9     

Brak apetytu za spadkiem masy 

ciała 
        16,0             18,4             12,1             14,3             18,2     

Zaburzenia czucia, ruchu lub 

mowy 
          9,3             10,1               8,0               6,3             18,2     

 Kobiety, częściej niż mężczyźni, mają nadciśnienie tętnicze, zwyrodnieniową lub 

zapalną chorobę stawów lub kręgosłupa, choroby oczu (zaćmę, jaskrę, zwyrodnienie plamki 

żółtej, osteoporozę, cukrzycę, choroby gastryczne (żołądka, jelit, wątroby lub trzustki), choroby 

serca (migotanie przedsionków, zaburzenia rytmu serca), żylne choroby naczyń. Z kolei 

mężczyźni skarżą się na chorobę prostaty (58,4%), częściej niż kobiety wskazują na przebyty 

zawał/niedokrwienną chorobę serca, przebyty udar/ przejściowe niedokrwienie mózgu oraz 

przewlekłą obturacyjną chorobę płuc lub astmę. Uzyskane rezultaty nie pokazują jednoznacznie 

zależności między rodzajem potwierdzonej przez lekarzy dolegliwości a poziomem 

zadowolenia z życia. Pozostałe dane ujęte są w tabeli 8. 
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Tabela 8. Dolegliwości potwierdzone przez lekarzy a płeć i zadowolenie z życia 

P17. Potwierdzone przez 

lekarza problemy zdrowotne 

Ogółem 

N=260 

Płeć Zadowolenie z życia 

Kobieta 

N=160 

Mężczyzna 

N=100 

Zadowolony 

N=178 

Niezadowolo-

ny N=56 

% % % % 

Nadciśnienie tętnicze 66,3 71,3 58,4 65,4 69,6 

Zwyrodnieniowa lub zapalna 

choroba stawów lub kręgosłupa 
65,0 68,1 60,0 60,1 78,6 

Choroby oczu (zaćma, jaskra 

zwyrodnienie żółtej plamki) 
48,1 49,7 45,5 45,5 64,3 

Osteoporoza 36,8 45,0 23,8 36,3 39,3 

Cukrzyca 28,0 30,0 24,8 26,8 32,1 

Choroba żołądka, jelit, wątroby 

lub trzustki 
27,4 29,6 24,0 22,5 33,9 

Migotanie przedsionków, 

zaburzenia rytmu serca 
25,8 27,7 22,8 24,7 28,6 

Otyłość 23,8 24,4 22,8 21,8 30,4 

Choroby prostaty 23,4 1,3 58,4 21,8 28,6 

Żylna choroba naczyń 22,3 26,4 15,8 20,2 25,0 

Niedokrwienna choroba serca/ 

przebyty zawał 
21,5 18,9 25,7 19,0 23,6 

Miażdżyca tętnic kończyn 

dolnych 
19,3 17,1 22,8 18,4 18,5 

Niewydolność serca 17,7 17,0 18,8 15,1 20,0 

Stan po innym złamaniu kości 16,9 20,1 11,9 16,3 23,2 

Choroby tarczycy 12,8 18,2 4,0 15,7 8,9 

Choroby nerek 11,6 11,9 11,1 13,4 7,1 

Przebyty udar lub przejściowe 

niedokrwienie mózgu 
11,5 7,5 17,8 12,8 8,9 

Przewlekła obturacyjna choroba 

płuc lub astma 
11,2 9,4 14,0 7,9 14,5 

Depresja 10,0 8,2 13,0 7,9 19,6 

Przebyta choroba nowotworowa 10,0 9,4 10,9 7,3 17,9 

Przewlekłe choroby skóry, 

owrzodzenia, odleżyny 
9,6 10,6 7,9 7,3 16,1 

Choroba otępienna, np. 

Alzheimera 
5,8 5,0 7,0 6,7 5,5 

Choroba Parkinsona 5,7 5,6 5,9 4,5 10,7 

Inna choroba nowotworowa w 

trakcie leczenia 
3,1 2,5 4,0 2,8 3,7 

Stan po złamaniu szyjki kości 

udowej 
1,9 3,1 - 2,8 - 
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Wykres 9. Ocena różnych form udogodnień lub usług 

57,3%

55,9%

48,1%

46,9%

39,1%

19,1%

18,5%

16,4%

16,2%

11,9%

9,2%

9,2%

8,8%

7,6%

7,3%

6,9%

6,2%

3,8%

2,7%

30,2%

6,5%

17,2%

20,0%

17,4%

8,0%

14,3%

4,2%

3,8%

2,7%

2,7%

3,4%

6,2%

3,1%

10,3%

3,1%

5,0%

1,9%

4,6%

7,6%

5,0%

6,5%

11,2%

12,8%

3,8%

14,3%

7,3%

6,5%

6,5%

7,3%

8,0%

6,9%

6,1%

6,5%

5,4%

9,2%

6,1%

6,5%

5,0%

32,6%

28,2%

21,9%

30,6%

69,1%

52,9%

72,1%

73,5%

78,9%

80,8%

79,3%

78,1%

83,2%

75,9%

84,6%

79,6%

88,1%

86,2%

Podstawowa opieka zdrowotna (POZ)

Prywatne wizyty u specjalistów

Opieka pielęgniarska

Udogodnienia architektoniczne w mieście (ławki,

podjazdy, windy,)

Ambulatoryjna opieka specjalistyczna (sektor

publiczny)

Zorganizowane formy aktywności towarzyskiej

(kluby, wycieczki, UTW)

Rehabilitacja i fizjoterapia

Pomoc przy codziennych zakupach

Pomoc w sprzątaniu mieszkania

Usługi pralnicze

Usługi psychologa

Usługi opiekuńcze w domu

Informacje o usługach

Porady emerytalno-rentowe, prawnicze

Specjalistyczna opieka geriatryczna

Dowożenie posiłków

Pomoc społeczna i socjalna

Dzienne Domy Opieki

Domy opieki (DPS, ZOL, ZPO)

P22. Jak Pan/Pani ocenia usługi dla osób starszych w Białymstoku?

Oceny 4+5 Ocena 3 Oceny 1+2 Nie wiem/ nie potrzebuję

OCENA USŁUG MEDYCZNYCH I POZAMEDYCZNYCH  
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 Respondenci z reguły dobrze lub bardzo dobrze oceniają jakość usług związanych z 

podstawową opieką zdrowotną oraz prywatne wizyty u lekarzy specjalistów. Dobrze oceniane 

są także usługi pielęgniarskie, udogodnienia architektoniczne w mieście (ławki, podjazdy, 

windy) oraz ambulatoryjną opiekę specjalistyczną (w sektorze publicznym). Zdecydowanie 

mniej pozytywnych wypowiedzi dotyczy zorganizowanych form aktywności towarzyskiej (np. 

UTW, kluby wycieczki), rehabilitacji i fizjoterapii. Zdecydowana większość respondentów nie 

miała zadania lub nie potrzebowała innych usług dla osób starszych (np. usług psychologa, 

porad emerytalno-rentowych i in.). Szczegółowy wykaz prezentowanych usług znajduje się na 

wykresie 9. 

Tabela 9. Zapotrzebowanie na usługi medyczne a stopień ich zaspokojenia w opinii seniorów  

P21a/b. Rodzaj potrzeby zdrowotnej w 

ostatnich 12 miesiącach 

Liczba osób 

deklarujących 

potrzebę  

(% ogółu) 

Potrzeba 

zaspokojona 

Potrzeba nie-

zaspokojona 

Trudno 

powiedzieć 

% z wiersza % z wiersza % z wiersza 

Opieka lekarza rodzinnego w poradni 237 (91%) 79,2 16,5 4,3 

Porady lekarzy specjalistów 203 (78%) 54,1 41,3 4,6 

Ocena widzenia/ dobór okularów 113 (43%) 81,2 14,9 4,0 

Zabiegi rehabilitacyjne 91 (35%) 48,3 49,4 2,3 

Usługi stomatologa 91 (35%) 79,8 14,3 6,0 

Pobyt w szpitalu 70 (27%) 82,1 17,9 0,0 

Opieka lekarza rodzinnego w domu 67 (26%) 89,2 9,2 1,5 

Ocena słuchu/ dobór aparatu słuchowego 58 (22%) 73,6 22,6 3,8 

Pobyt na SOR lub Izbie Przyjęć szpitala 49 (19%) 87,5 8,3 4,2 

Interwencja Pogotowia Ratunkowego 46 (18%) 91,3 6,5 2,2 

Materiały opatrunkowe i pielęgnacyjne 45 (17%) 93,0 7,0 0,0 

Domowe wizyty pielęgniarki rodzinnej 41 (16%) 86,8 13,2 0,0 

Operacja zaćmy 37 (14%) 71,0 29,0 0,0 

Pieluchomajtki, materiały chłonne 34 (13%) 87,1 9,7 3,2 

Pobyt w sanatorium 33 (13%) 72,7 27,3 0,0 

Porady psychologa 21 (8%) 47,4 31,6 21,1 

Wszczepienie stymulatora serca 15 (6%) 86,7 6,7 6,7 

Endoproteza biodra lub kolana 13 (5%) 81,8 0,0 18,2 

Długoterminowa opieka pielęgniarska w domu 12 (5%) 60,0 40,0 0,0 

Cewniki/ worki stomijne 11 (4%) 88,9 11,1 0,0 

Usługa hospicjum domowego 5 (2%) 50,0 50,0 0,0 

 Część potrzeb zdrowotnych seniorów 82+ w ostatnich 12 miesiącach zastała 

zaspokojona. Dotyczy to głównie opieki lekarza rodzinnego, z usług którego korzystało 

najwięcej osób, bo aż 91% respondentów. Nieco więcej niż 50% badanych jest zadowolona z 

porad lekarzy specjalistów. Pozostali seniorzy nie mają w tym zakresie zaspokojonej potrzeby. 

Z kolei, ci respondenci, którzy korzystali z zabiegów rehabilitacyjnych, są tylko w połowie 
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usatysfakcjonowaniu ze świadczonej im usługi. Badani natomiast pozytywnie oceniają 

realizację potrzeby skorzystania z usług stomatologa, pobyt w szpitalu, opiekę lekarza 

rodzinnego w trakcie wizyt domowych, interwencję Pogotowia Ratunkowego, dostęp do 

materiałów opatrunkowych i pielęgnacyjnych i innych. Jednak z większości usług nie 

korzystała w ostatnim roku duża liczba seniorów. Szczegółowe dane znajdują się w tabeli 9.  

Tabela 10. Zapotrzebowanie na usługi społeczne a stopień ich zaspokojenia w opinii seniorów 

P21a/b. Rodzaj potrzeby społecznej w 

ostatnich 12 miesiącach 

Liczba osób 

deklarujących 

potrzebę       

(% ogółu) 

Potrzeba 

zaspokojona  

Potrzeba nie 

zaspokojona 

Trudno 

powiedzieć 

% z wiersza % z wiersza % z wiersza 

Pomoc w czynnościach gospodarskich 

(gotowanie, prace domowe) 
91 (35%) 87,6 10,1 2,2 

Kontakty przyjacielskie/ osoba towarzysząca 91 (35%) 89,9 9,0 1,1 

Pomoc przy realizacji recept 77 (30%) 94,6 4,1 1,4 

Pomoc przy kąpieli, myciu włosów 76 (29%) 82,4 13,5 4,1 

Usługi transportowe, np. do lekarza, 

laboratorium 
64 (24%) 88,5 11,5 0,0 

Opieka duszpasterska z parafii 53 (20%) 86,5 13,5 0,0 

Pomoce do lokomocji (kule, balkonik, wózek 

inwalidzki) 
51 (19%) 88,0 8,0 4,0 

Pomoc w prowadzeniu finansów - opłaty z 

własnych pieniędzy 
44 (17%) 92,7 4,9 2,4 

Wsparcie finansowe 40 (15%) 73,0 21,6 5,4 

Usługi fryzjera w domu 29 (11%) 85,2 14,8 0,0 

Prywatnie opłacany opiekun/ pomoc domowa 26 (10%) 87,0 13,0 0,0 

Usługi pralnicze 21 (8%) 100,0 0,0 0,0 

Usługi pedicurzystki (wrastające paznokcie, 

nagniotki) 
21 (8%) 89,5 10,5 0,0 

Pomoc pracownika socjalnego 13 (5%) 83,3 8,3 8,3 

Posiłki dostarczane do domu 13 (5%) 83,3 16,7 0,0 

Pomoc asystenta osoby starszej 5 (2%) 75,0 25,0 0,0 

Dom Dziennego Pobytu 1 (0%) 0,0 100,0 0,0 

 Stopień zaspokojenia potrzeb społecznych seniorów 82+ w ostatnich 12 miesiącach jest 

zróżnicowany. Najwięcej osób (35% respondentów) zgłaszało potrzebę pomocy w 

czynnościach gospodarskich i taką pomoc z reguły otrzymywali. Zaspokojona była również u 

większości badanych potrzeba kontaktów przyjacielskich lub kontaktów z osobą towarzyszącą 

(89,9%). Zdecydowana większość uzyskiwała wsparcie w realizacji innych potrzeb 

wskazanych w ankiecie. Najmniejsze zadowolenie przejawiali seniorzy w zakresie wsparcia 

finansowego (tabela10). 
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Tabela 11. Możliwość skorzystania ze specjalistycznej opieki geriatrycznej a płeć i zadowolenie z życia i 

stan zdrowia  

P23. Czy 

chciałby 

Pan/Pani 

skorzystać ze 

specjalistycznej 

opieki 

geriatrycznej? 

Ogółe

m 

N=263 

Płeć Zadowolenie z życia Stan zdrowia 

Kobieta 

N=162 

Mężczyzna 

N=101 

Zadowo-

lony 

N=180 

Niezado-

wolony 

N=56 

Bardzo 

dobry + 

dobry 

N=76 

Przeciętny 

N=129 

Zły + 

bardzo zły 

N=56 

% % % % % % % % 

Nie 33,8 35,8 30,7 34,4 39,3 39,5 37,2 19,6 

Tak 27,4 27,2 27,7 29,4 23,2 28,9 26,4 28,6 

Trudno 

powiedzieć 
38,0 35,8 41,6 36,1 35,7 31,6 35,7 50,0 

Brak danych 0,8 1,2 - - 1,8 - 0,8 1,8 

 Badani seniorzy mieli podzielone zdanie na temat korzystania ze specjalistycznej  opieki 

geriatrycznej. Zbliżone liczebnie trzy grupy respondentów wyrażały wolę skorzystania z takiej 

opieki, zdecydowanie ją odrzucały lub nie miały zdania na dany temat. Najczęściej kobiety 

niezadowolone z życia, jednocześnie oceniające swój stan zdrowia na bardzo dobry lub dobry 

chciałyby skorzystać z opieki geriatrycznej. Mężczyźni, z kolei, częściej nie mają wyrobionego 

zdania na ten temat, mimo iż 50,0% z nich oceniło stan swojego zdrowia na zły lub bardzo zły 

(tabela 11). 

 

Wykres 10. Opinia o dostępie opieki geriatrycznej  

 Według większości badanych seniorów 82+ (58,6%), opieka geriatryczna nad seniorami 

powinna być bardziej dostępna w publicznym systemie ochrony zdrowia. W świetle wyżej 

OPIEKA GERIATRYCZNA  
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prezentowanych rezultatów badań martwi jednak fakt, iż ponad 1/3 respondentów nie ma na 

ten temat żadnej opinii. 

Tabela 12. Podmioty potencjalnego wsparcia i pomocy w przypadku pogorszenia sprawności i zdrowia a 

płeć i zadowolenie z życia 

P25. Gdyby pogorszyła się 

Pana/Pani sprawność i 

zdrowie, to na czyją pomoc i 

opiekę mógłby/aby Pan/Pani 

liczyć? 

  

Ogółem 

N=263 

Płeć Zadowolenie z życia 

Kobieta 

N=162 

Mężczyzna 

N=101 

Zadowolony 

N=180 

Niezadowolony 

N=56 

% % % % % 

Na rodzinę 87,5 84,6 92,1 92,2 80,4 

Na przyjaciela, sąsiada 22,1 22,2 21,8 20,6 28,6 

Na prywatnie opłacanego 

opiekuna 
10,6 12,3 7,9 10,6 10,7 

Na pomoc społeczną 5,7 6,8 4,0 2,2 7,1 

Na nikogo, nie wiem 2,3 1,9 3,0 1,7 3,6 

 W przypadku pogorszenia zdrowia i sprawności fizycznej seniorzy (zarówno kobiety, 

jak i mężczyźni) najbardziej liczą na wsparcie rodziny (K – 84,6%; M – 92,2%). Prezentują 

tutaj jednocześnie podobny poziom zadowolenia z życia, ze wskazaniem na pozytywne emocje 

w tym zakresie. Zdecydowanie mnie osób liczy na przyjaciół, sąsiadów, czy na prywatnie 

opłacanego opiekuna. Jeśli zaś chodzi o osoby, które mogą liczyć jedynie na opiekę społeczną 

– to ich poziom niezadowolenia z życia wzrasta (tabela 12). 

Tabela 13. Dostrzeganie problemów ludzi starszych w placówkach zdrowia a zadowolenie z życia i stan 

zdrowia seniorów 

P26. Czy sądzi Pan/i, że w 

placówkach służby zdrowia w 

naszym mieście dostrzegane są 

problemy ludzi starszych? 

Ogółem 

N=263 

Zadowolenie z życia Stan zdrowia 

Zadowolon

y N=180 

Niezadowolo-

ny N=56 

Bardzo 

dobry + 

dobry 

N=76 

Przecięt

ny 

N=129 

Zły + 

bardzo 

zły 

N=56 

% % % % % % 

Tak, w wystarczającym stopniu 11,8 14,4 8,9 22,4 8,5 5,4 

Tak, ale w stopniu 

niewystarczającym 
51,0 55,0 41,1 46,1 55,0 48,2 

Nie, nie są dostrzegane 22,8 17,2 39,3 19,7 21,7 30,4 

Nie wiem/ Trudno powiedzieć/Nie 

mam zdania 
14,4 13,3 10,7 11,8 14,7 16,1 

 Zdaniem respondentów w placówkach służby zdrowia w naszym mieście, co prawda 

dostrzega się problemy ludzi starszych, ale w stopniu niewystarczającym (51,0%). Opinia ta 

jest niezależna od oceny swojego stanu zdrowia przez badanych. Mężczyźni, częściej niż 

kobiety twierdzą, że problemy osób starszych nie są dostrzegane (M – 39,3%; K – 17,2%). 

Wypowiadają się następująco: „w moim odczuciu osoba starsza dla lekarzy to problem, którego 
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należy szybko się pozbyć” lub: „jedyne co zauważyłem, to lekarze chcą, abym szybciej umarł, 

żeby już nie pomagać”. Poziom niezadowolenia z życia tej grupy, przy jednoczesnym złym 

stanie zdrowia respondentów wynosi 30,4%. 

 

Wykres 11. Propozycje zmian w funkcjonowaniu opieki zdrowotnej i społecznej 

W ankiecie zapytano seniorów 82+ o to, co można jeszcze uczynić, aby poprawić jakość 

opieki zdrowotnej i społecznej nad pacjentem w naszym mieście. Wśród uzyskanych 

propozycji dominowała jedna – zmniejszyć czas oczekiwania na wizyty lekarskie/badania 

(20,2%). Proponowano także zwiększenie liczby wykwalifikowanego personelu medycznego i 

socjalnego (9,5%) oraz zwiększenie dofinansowania do opieki zdrowotnej i społecznej. 

Zwracano także uwagę na: zmianę podejścia personelu medycznego do osób starszych 

20,2%

9,5%

7,2%

5,3%

5,3%

1,5%

1,5%

0,8%

8,0%

25,5%

26,6%

zmniejszenie czasu oczekiwania na wizyty

lekarskie/ badania

większa liczba wykwalifikowanego personelu

medycznego / socjalnego

większe dofinansowanie do opieki zdrowotnej i

społecznej

tańsze/ bezpłatne leki (większa refundacja)

godne / wyrozumiałe traktowanie osób

starszych przez społeczeństwo (zwłaszcza…

zmienić wszystkie obszary opieki zdrowotnej i

społecznej

lepszy przekaz informacji dotyczacy

dostępności różnych form pomocy

dostosowanie infrastruktury do osób starszych

(komunikacja miejska)

inne

nie wiem

brak odpowiedzi

P27. Co wg Pana/i opinii moglibyśmy jeszcze uczynić, by poprawić 

jakość opieki zdrowotnej i społecznej nad pacjentem w naszym 

mieście??
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(„zmienić podejście lekarzy do osób starszych, traktują nas bez godności); konieczność zmiany 

organizacji opieki medycznej („ starsi ludzie, kiedy są chorzy nie mają siły iść o 8 rano do 

lekarza, a później nie ma miejsc u lekarza”); potrzebę zwiększenia usług diagnostycznych 

(„obowiązkowe badania ludzi starszych raz do roku i wykonanie badań laboratoryjnych krew, 

mocz, badania piersi”); konieczność zwiększenia częstotliwości opieki nad samotnymi 

osobami starszymi w ich domach; większą dostępność do przychodni („więcej autobusów, bo 

długo trzeba czekać”); potrzebę stworzenia miejsca dla dziennego pobytu seniorów oraz 

zwiększenie możliwości leczenia za granicą w ramach funduszu NFZ. Przede wszystkim jednak 

podkreślano konieczność uwzględnienia potrzeb i możliwości psychofizycznych najstarszych 

seniorów. 
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III. CZAS WOLNY 
 

 

 

Pytania ankiety uwzględniały zbadanie opinii seniorów 82+ na temat sposobu 

organizacji i realizacji przez nich czasu wolnego. Zapytano ich o korzystanie ze środków 

transportu publicznego.  

Tabela 14. Środki transportu miejskiego wykorzystywane przez seniorów w Białymstoku 

Z jakich środków transportu miejskiego Pani/Pan korzysta?  Odpowiedzi % 

Autobusy 139 53,1 

Nie korzystam 110 42,0 

Taksówki 64 24,4 

Ogółem 313 119,5 

 Analiza uzyskanych rezultatów pokazuje, że seniorzy najczęściej korzystają z 

autobusów miejskich (53,1%), zdecydowanie rzadziej z taksówek (24,4%). Prawie połowa 

badanych w ogóle nie korzysta ze środków transportu miejskiego. 

Tabela 15. Powody korzystania przez seniorów z komunikacji miejskiej 

Jakie są powody korzystania z komunikacji miejskiej? Odpowiedzi % 

Wizyty u lekarza 129 86,6 

Odwiedziny znajomych i rodziny 94 63,1 

Sprawy urzędowe 90 60,4 

Zakupy 75 50,3 

Edukacja, sport 5 3,4 

Inne 3 2,0 

Ogółem 
396 265,8 

Powodem, dla którego seniorzy korzystają z miejskiej komunikacji są wizyty u lekarza 

(86,6%), rzadziej konieczność załatwienia spraw urzędowych, a także odwiedziny u rodziny i 

OPINIA SENIORÓW DOTYCZĄCA ŚRODKÓW KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ 
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znajomych. Najrzadziej jednak celem przemieszczania się na terenie miasta jest edukacja i sport 

(tabela 15). 

 Respondenci najchętniej korzystają ze środków komunikacji miejskiej poza godzinami 

szczytu (91,1%). Zdarza się jednak, że muszą jechać autobusu w godzinach szczytu, przy 

niesprzyjających warunkach atmosferycznych lub po zmroku (12,8%) (tabela 16).  

Tabela 16. Pory dnia, w jakich osoby starsze korzystają z komunikacji miejskiej 

W jakiej porze dnia najczęściej Pani/Pan korzysta z komunikacji? Odpowiedzi % 

W ciągu dnia poza godzinami szczytu 136 91,9 

W ciągu dnia w godzinach szczytu 69 46,6 

Przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych 35 23,6 

Po zmroku 19 12,8 

Inne 6 4,1 

Ogółem 265 179,1 

 

 

Wykres 12. Ocena bezpieczeństwa i komfortu podróżowania komunikacją miejską  

 Seniorzy z reguły pozytywnie wypowiadają się na temat jakości podróżowania 

środkami komunikacji miejskiej. Twierdzą, że kierowcy są mili i uprzejmi, a pojazdy są 

przystosowane do potrzeb ludzi starszych (odpowiednio 55,8% oraz 54,5% badanych). 

Niektórzy jednak skarżą się na tłok w autobusach, długi czas oczekiwania na przystankach, 

12,2%

25,0%

27,6%

30,8%

54,5%

55,8%

17,9%

15,4%

17,3%

18,6%

24,4%

28,8%

67,9%

58,3%

53,8%

49,4%

19,9%

14,1%

Brak odpowiedniego oświetlenia w autobusach

Przystanki są zbyt odległe od zabudowań

Długi czas oczekiwania na przystankach

Pojazdy są zatłoczone

Pojazdy są przystosowane do ludzi starszych

Kierowcy są uprzejmi, pomocni

BEZPIECZEŃSTWO I KOMFORT PODRÓŻOWANIA KOMUNIKACJĄ 
MIEJSKĄ

Tak Nie wiem/ trudno powiedzieć Nie
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odległość przystanków od zabudowań oraz niedostateczne oświetlenie w pojazdach (wykres 

12). 

 

 

Wykres 13. Liczba posiadanych dzieci przez seniorów 

 Prawie połowa respondentów posiada dwoje lub troje dzieci (48,3%). U zdecydowanie 

mniejszej liczby seniorów jest w rodzinie jedno i więcej niż czworo dzieci lub jest ich brak.   

Niestety, liczba dzieci nie przekłada się na częstotliwość ich odwiedzin u rodziców 

(matki/ojca). Zauważa się bowiem następującą prawidłowość – im mniejsza liczba dzieci w 

rodzinie, tym częstotliwość ich odwiedzin u rodzica jest wyższa. Na ogół dzieci odwiedzają 

rodziców z częstotliwością raz w tygodniu i nieco rzadziej. 

Tabela 17. Liczba posiadanych dzieci a częstotliwość ich odwiedzin 

Liczba posiadanych 

dzieci 

Częstotliwość kontaktów seniorów z dziećmi  

Ostatnio 

(dzisiaj, 

wczoraj) 

W ciągu 

ostatnich 7 dni 

Powyżej 7 dni 

do miesiąca 
Dawniej Ogółem 

N % N % N % N % N % 

Jedno 23 47,9 10 20,8 7 14,6 8 16,7 48 100,0 

Dwoje - troje 45 36,3 37 29,8 33 26,6 9 7,3 124 100,0 

Czworo i więcej 11 28,9 17 44,7 10 26,3 0 0,0 38 100,0 

Brak odpowiedzi 6 42,9 5 35,7 2 14,3 1 7,1 14 100,0 

Ogółem 85 37,9 69 30,8 52 23,2 18 8,0 224 100,0 

 

48,3%

20,2%

14,4%

11,4%

5,7%

LICZBA POSIADANYCH DZIECI PRZEZ SENIORÓW

dwoje - troje

jedno

czworo i więcej

nie mam dzieci

brak odpowiedzi

POSIADANIE RODZINY PRZEZ SENIORÓW 
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Wykres 14. Liczba posiadanych wnuków przez seniorów 

 Prawie połowa badanych posiada czworo lub więcej wnuków (46,4%), ponad 1/3 

respondentów – dwoje/troje wnuków (wykres 14). 

Tabela 18. Liczba posiadanych wnuków a częstotliwość ich odwiedzin 

Liczba 

posiadanych 

wnuków 

Częstotliwość kontaktów z wnukami 

Ostatnio (dzisiaj, 

wczoraj) 

W ciągu 

ostatnich 7 dni 

Powyżej 7 dni 

do miesiąca 
Dawniej Ogółem 

N % N % N % N % N % 

Jedno 3 15,0 8 40,0 6 30,0 3 15,0 20 100,0 

Dwoje - troje 11 12,5 27 30,7 38 43,2 12 13,6 88 100,0 

Czworo i więcej 27 24,8 37 33,9 31 28,4 14 12,8 109 100,0 

Ogółem 41 18,9 72 33,2 75 34,6 29 13,4 217 100,0 

 Okazuje się, że częstotliwość kontaktów z wnukami, zależy od ich liczby. Im wnuków 

w rodzinie jest więcej, to częściej odwiedzają oni dziadków (odpowiedzi: ostatnio – 

wczoraj/dziś). Z reguły jednak spotkania odbywają się raz w tygodniu lub w ciągu miesiąca. 

Ponad 13% respondentów od dawna nie spotkała się z wnukami, bez względu ilu ich posiada. 

 

 

46,4%

38,8%

9,3%
5,5%

LICZBA POSIADANYCH WNUKÓW PRZEZ SENIORÓW

czworo i więcej

dwoje - troje

jedno

Nie mam wnuków
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Wykres 15. Ilość czasu wolnego poświęconego tylko dla siebie przez seniorów 

 Seniorzy twierdzą, że poświęcają czas wolny dla siebie w takiej ilości, jakiej go 

potrzebują (55,1%). Część z nich uważa jednak, że ma tego czasu zbyt dużo (wykres 15). 

 

Wykres 16. Stopień zainteresowania seniorów sprawami w mieście, w kraju i na świecie a płeć respondentów 

55,1%
30,0%

10,6%

4,2%

CZAS WOLNY POŚWIĘCONY DLA SIEBIE

w sam raz

za dużo

trudno powiedzieć

za mało

FORMY SPĘDZANIA CZASU WOLNEGO 
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Sprawami swojego miasta, świata, a szczególnie kraju bardziej interesują się mężczyźni 

niż kobiety. Intensywność ich zainteresowań sprawami lokalnymi jest przeciętna (48,5%), a 

jeszcze niższe wskaźniki uzyskano pytając o zainteresowanie sprawami świata i kraju 

(odpowiedzi: ani w małym, ani w dużym stopniu). Kobiety z kolei najbardziej są zainteresowane 

sprawami krajowymi (34,6%), a raczej w małym stopniu interesuje je to, co dzieje się na 

świecie (40,7%)  

Tabela 19. Stopień osobistego włączania się seniorów w życie miejscowej społeczności a stopień 

zainteresowania tym, co się dzieje w Białymstoku i stanem zdrowia  

Czy osobiście włącza się Pan/i 

w życie miejscowej 

społeczności (miasta, 

dzielnicy)? 

Stopień zainteresowania tym, co się 

dzieje w Białymstoku 
Stan zdrowia 

O
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m
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Z
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/r
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Tak, staram się razem z innymi 

poprawić pewne rzeczy w 

sąsiedztwie  
4,2% 1,2% 3,7% 8,6% 4,2% 6,6% 3,9% 1,8% 

Jeszcze nie, ale od pewnego 

czasu myślę o tym  7,6% 2,4% 7,3% 14,3% 7,6% 11,8% 6,2% 5,4% 

Nie, nie widzę takiej potrzeby 19,8

% 
27,4% 18,3% 12,9% 19,8% 21,1% 20,9% 12,5% 

Nie, nie jestem już w stanie 

aktywnie działać 
30,0

% 
33,3% 32,1% 22,9% 30,0% 23,7% 31,0% 37,5% 

Nie, bo i tak nic nie da się 

zmienić 
8,0% 9,5% 8,3% 5,7% 8,0% 9,2% 7,0% 8,9% 

Nie, nie interesuje mnie to 29,7

% 
26,2% 30,3% 32,9% 29,7% 26,3% 31,0% 32,1% 

Inna odpowiedź 
0,8% 0,0% 0,0% 2,9% 0,8% 1,3% 0,0% 1,8% 

 Przedmiotem zainteresowań badaczy było ustalenie poziomu aktywnego włączania się 

seniorów powyżej 82+ w życie lokalnej społeczności. Na podstawie analizy uzyskanych w tym 

zakresie rezultatów można stwierdzić, że uczestnictwo to jest niewielkie. Najczęściej, bez 

względu na stan zdrowia, respondenci twierdzą, że nie są już w stanie aktywnie działać (30,0%), 

nie interesuje ich to oraz nie widzą takiej potrzeby. Inni wręcz stwierdzają, że i tak nie da się 

nic zmienić (8,0%). Aktywnie działający seniorzy stanowią zaledwie 4,2% badanej grupy 

(tabela 19). 
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Tabela 20. Udział w imprezach/festynach organizowanych w Białymstoku a zadowolenie z życia i stan 

zdrowia seniorów 

Zmienne 

Czy Pan/Pani uczestniczy w imprezach/festynach organizowanych 

w mieście Białystok? 

Tak Nie Ogółem 

N % N % N % 

Zadowolenie 

z życia 

Zadowolony/a 46 25,6 134 74,4 180 100,0 

Niezadowolony/a 7 12,5 49 87,5 56 100,0 

Trudno powiedzieć 3 11,1 24 88,9 27 100,0 

Ogółem 56 21,3 207 78,7 263 100,0 

Stan zdrowia 

Dobry/raczej dobry 24 31,6 52 68,4 76 100,0 

Przeciętny/trudno 

powiedzieć 
23 17,8 106 82,2 129 100,0 

Zły/raczej zły 9 16,1 47 83,9 56 100,0 

Ogółem 56 21,3 205 78,7 261 100,0 

  Większość seniorów powyżej 82 roku życia nie uczestniczy w 

imprezach/festynach organizowanych w Białymstoku (78,7%). Ani poziom zadowolenia z 

życia respondentów, ani ich stan zdrowia nie wpływają na ich zaangażowanie w tym zakresie. 

Jedynie zadowoleni z życia seniorzy, dodatkowo cieszący się dobrym zdrowiem, chętnie 

korzystają z uczestnictwa w proponowanych na terenie miasta eventach (31,6%) (tabela 20). 

 

Wykres 17. Aktywne działanie seniorów w organizacji/stowarzyszeniu 

Seniorzy w przeważającej większości nie są członkami żadnej organizacji ani 

stowarzyszenia, Jeżeli jednak do którejś z nich należą (7,6%), to nie działają aktywnie i nie 

udzielają się społecznie. 

87,5%

7,6%

3,0%
1,1%

0,8%

AKTYWNE DZIAŁANIE W 
ORGANIZACJI/STOWARZYSZENIU

nie jestem

jestem członkiem, ale nie
udzielam się społecznie

tak, jestem aktywnym zwykłym
członkiem

brak odpowiedzi

tak, jestem aktywna/-y będąc w
kierownictwie
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Wykres 18. Formy spędzania czasu wolnego a płeć seniorów 

 Popularną formą spędzania wolnego czasu jest oglądanie telewizji i słuchanie radia. 

Starsi ludzie lubią też spacerować po okolicy (65%), część z nich czyta prasę lub książki. Inni 

wykonują prace w ogródku (K -35%; M - 44,6%). Szczegółowe dane na ten temat przedstawia 

wykres 18. 
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Wykres 19. Najważniejsze czynności w życiu seniorów a ich płeć 

 Szczegółowa analiza danych dotyczących najważniejszych czynności seniorów w ciągu 

dnia, w zestawieniu z płcią respondentów, nie wykazuje większych różnic. Czynności zarówno 

kobiet, jak i mężczyzn są zbliżone. Jednak mężczyźni częściej niż kobiety zajmują się pracami 

w ogródku, kobiety natomiast częściej słuchają radia, czytają książki i gazety. 

 

0,6%

0,6%

1,2%

1,9%

2,5%

1,2%

1,9%

3,7%

6,2%

7,4%

14,2%

13,6%

24,7%

17,3%

32,7%

29,6%

38,9%

50,6%

0,0%

0,0%

2,0%

1,0%

1,0%

4,0%

3,0%

2,0%

4,0%

6,0%

2,0%

12,0%

19,0%

32,0%

16,0%

29,0%

49,0%

44,0%

Działalność polityczna (0,4%)

Dokształcanie (UTW) (0,4%)

Sport (1,5%)

 Uprawianie malarstwa, muzyki (1,5%)

Działalność społeczna (1,9%)

Podróże, turystyka (2,3%)

Korzystanie z Internetu (2,3%)

Spotkania w klubie seniora, świetlicy (3,1%)

Koncert, kino, teatr (5,3%)

Działalność w parafii (6,9%)

Prace ręczne, rękodzieło (9,5%)

 Czytanie gazet (13,0%)

Czytanie książek (22,5%)

Prace w ogródku, na działce (22,9%)

Słuchanie radia (26,3%)

Spotkania z przyjaciółmi (29,4%)

Spacery (42,7%)

Oglądanie telewizji (video, internet) (48,1%)

NAJWAŻNIEJSZE CZYNNOŚCI (ogółem 629 odpowiedzi)

Mężczyzna (odpowiedzi 226)

Kobieta (odpowiedzi 403)
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Wykres 20. Samotne przebywanie w domu przez seniorów 

 Większość seniorów 82+ rzadko przebywa w domu samotnie (42,6%). Nieco mniejszy 

odsetek respondentów (25,9%) twierdzi, że zawsze jest sam/sama (dotyczy to głównie osób 

samotnych). Zaledwie 13,3% nigdy samotnie nie przebywa w swoim domu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42,6%

25,9%

17,9%

13,3%

SAMOTNE PRZEBYWANIE W DOMU

rzadko

zawsze jestem sam/sama
(osoby samotne)

często

nigdy
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IV. SYTUACJA FINANSOWA I MIESZKANIOWA 
 

 

 

Tabela 21. Główne źródła dochodu seniorów 

Źródła dochodu Odpowiedzi % z liczebności 

Emerytura 241 92,0 

Pomaga mi rodzina 24 9,2 

Renta 19 7,3 

Inne dochody 13 5,0 

Jestem u kogoś zatrudniony/a 3 1,1 

Pracuję na własny rachunek/prowadzę swoją firmę 2 0,8 

Zasiłek 2 0,8 

Umowa dożywocia 1 0,4 

Ogółem 305 116,4 

 Głównym źródłem dochodów seniorów 82+ jest emerytura (92,0%). Część 

respondentów utrzymuje rodzina, inni korzystają z renty lub innych dochodów. Tylko jedna 

osoba podpisała umowę dożywocia. 

 

Wykres 21. Ocena sytuacji finansowej seniorów Białostockich 

 Świadczenia emerytalne wystarczają na podstawowe artykuły niezbędne do życia, 

jednak emeryci muszą przy tym żyć oszczędnie (47,1%). Dla jednej piątej badanych pieniędzy 

starcza jedynie na najpilniejsze wydatki (wykres 21). 

0,8%

1,5%

5,3%

8,7%

12,9%

23,6%

47,1%

Braki danych

Nie wystarcza mi pieniędzy nawet na najpilniejsze
wydatki

Nie wiem/ trudno powiedzieć

Żyję oszczędnie, aby odłożyć na poważniejsze
zakupy lub wakacje

Wystarcza mi na wszystko bez specjalnego
oszczędzania

Pieniędzy wystarcza mi tylko na najpilniejsze
wydatki

Żyję oszczędnie, ale wystarcza mi na wszystko

SYTUACJA FINANSOWA SENIORÓW

ŹRÓDŁA DOCHODU ORAZ KORZYSTANIE Z FORM WSPARCIA POMOCY 

SPOŁECZNEJ 
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Tabela 22. Sytuacja finansowa seniorów a ich płeć 

Prosimy określić swoją 

aktualną sytuację finansową 

Płeć 

Ogółem Kobieta 

 

Mężczyzna 

N % N % N % 

Mam oszczędności 88 33,5 46 28,4 42 41,6 

Mam kredyt/pożyczkę/dług 6 2,3 6 3,7 0 0,0 

Nie mam oszczędności, ale 

nie mam też długów 103 39,2 63 38,9 40 39,6 

Brak odpowiedzi 66 25,1 47 29,0 19 18,8 

Ogółem 263 100,0 162 100,0 101 100,0 

 Biorąc pod uwagę płeć respondentów, mężczyźni częściej niż kobiety mają 

oszczędności, które ułatwiają im egzystencję. Kobiety z kolei częściej odmawiały odpowiedzi 

na to pytanie. 

Tabela 23. Korzystanie z form wsparcia pomocy społecznej a ocena sytuacji materialnej seniorów 

Czy kiedykolwiek 

Pan/Pani zwracał/a 

się o wsparcie do 

pomocy społecznej? 

Ocena sytuacji materialnej 

Ogółem Dobra 
Przeciętna/ Trudno 

powiedzieć 
Zła 

N % N % N % N % 

Nie, nie było takiej 

potrzeby 
184 70,0 107 87,0 67 58,3 10 40,0 

Nie, choć była taka 

potrzeba 
55 20,9 12 9,8 37 32,2 6 24,0 

Tak, zawsze 

otrzymywałam/em 

pomoc 

12 4,6 1 0,8 7 6,1 4 16,0 

Tak, ale nie zawsze 

otrzymywałam/em 

pomoc 

10 3,8 1 0,8 4 3,5 5 20,0 

Tak, ale nigdy nie 

otrzymałam pomocy 
1 0,4 1 0,8 0 0,0 0 0,0 

Brak danych 1 0,4 1 0,8 0 0,0 0 0,0 

Ogółem 263 100,0 123 100,0 115 100,0 25 100,0 

 Na pytanie o korzystanie z form pomocy społecznej seniorzy odpowiadali przecząco 

(90,9%) (wykres 22). Nawet, jeśli była taka potrzeba, to nigdy nie zwracali się o pomoc 

finansową do instytucji państwowych (20,9%). Częściej brak środków na życie odczuwali ci 

badani, którzy swoją sytuację materialną określają jako przeciętną lub złą (tabela 23). 
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Wykres 22. Korzystanie ze świadczeń z pomocy społecznej 

 

 

 

Tabela 24. Wydatki białostockich seniorów 

Rodzaj wydatku 
Nie wydaję Wydaję 

N %  N %  

Opiekę nad starszą osobą zależną 254 97,7 6 2,3 

Warsztaty, kursy, UTW i inne formy edukacyjne 253 97,7 6 2,3 

Spłatę zadłużenia 252 96,9 8 3,1 

Alkohol i tytoń 215 82,7 45 17,3 

Rekreację i kulturę (np. bilety do kina, teatru) 208 79,4 54 20,6 

Transport (np. benzyna, bilety) 176 67,4 85 32,6 

Pomoc dzieciom/wnukom 140 53,6 121 46,4 

Wsparcie organizacji (np. Kościoła, Caritas, schroniska dla 

zwierząt) 
135 51,5 127 48,5 

Odzież i obuwie 99 37,9 162 62,1 

Telefon i Internet 75 28,7 186 71,3 

Na mieszkanie i opłaty 18 6,9 243 93,1 

Zdrowie (leki, pieluchy, prywatne wizyty lekarskie) 17 6,5 243 93,5 

Żywność i napoje bezalkoholowe 8 3,1 254 96,9 

 Najwięcej pieniędzy seniorzy wydają na zakup żywności (96,0%), leki i prywatne 

wizyty u lekarza, opłaty za mieszkanie, telefon i Internet. Tylko kilkoro respondentów 

wydatkuje środki finansowe na opiekę nad starszą osobą zależną (2,3%), warsztaty, kursy lub 

inne formy edukacyjne. Prawie połowa badanych pomaga finansowo swoim wnukom lub też 

90,9%

6,5%
2,7%

KORZYSTANIE ZE ŚWIADCZEŃ Z POMOCY SPOŁECZNEJ

Nie Tak Brak danych

WYDATKI SENIORÓW 
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wspiera datkami organizacje (kościół, schronisko dla zwierząt lub Caritas). Szczegółowe dane 

dotyczące wydatków przedstawia tabela 25. 

Tabela 25. Wydatki białostockich seniorów 

Rodzaj wydatku 
Nie 

wydaję 
1-50 

50,01-

100 

100,01-

500 

500,01-

1000 

Powyżej 

1000 

Brak 

danych 

Zdrowie (leki, pieluchy, 

prywatne wizyty lekarskie) 6,5% 5,3% 20,9% 60,5% 4,9% 0,8% 1,1% 

Na mieszkanie i opłaty 6,8% 0,0% 4,2% 57,0% 28,9% 2,3% 0,8% 

Żywność i napoje 

bezalkoholowe 
3,0% 1,1% 4,2% 62,0% 27,4% 1,9% 0,4% 

Alkohol i tytoń 81,7% 9,1% 6,1% 1,5% 0,0% 0,4% 1,1% 

Odzież i obuwie 37,6% 22,1% 27,4% 10,6% 0,8% 0,8% 0,8% 

Transport (np. benzyna, bilety) 66,9% 13,7% 11,8% 5,7% 1,1% 0,0% 0,8% 

Telefon i Internet 28,5% 50,6% 17,1% 3,0% 0,0% 0,0% 0,8% 

Rekreację i kulturę (np. bilety do 

kina, teatru) 79,1% 9,9% 8,7% 1,5% 0,4% 0,0% 0,4% 

Warsztaty, kursy, UTW i inne 

formy edukacyjne 96,2% 1,9% 0,0% 0,4% 0,0% 0,0% 1,5% 

Opiekę nad starszą osobą 

zależną 
96,6% 0,4% 0,8% 0,8% 0,0% 0,4% 1,1% 

Miesięczne wydatki na... - 

Pomoc dzieciom/wnukom 53,2% 9,9% 18,6% 15,6% 1,9% 0,0% 0,8% 

Wsparcie organizacji (np. 

Kościoła, Caritas, schroniska dla 

zwierząt) 
51,3% 34,2% 12,5% 1,1% 0,0% 0,4% 0,4% 

Spłatę zadłużenia 95,8% 0,4% 1,5% 0,4% 0,8% 0,0% 1,1% 

 

 

 Seniorzy bardzo dobrze lub raczej dobrze oceniają swoje warunki mieszkaniowe 

(odpowiednio 71,2% i 83,5%). Inni uważają, że warunki są przeciętne. Powyższe dane dotyczą 

tych respondentów, którzy posiadają własnościowe mieszkanie lub dom. Również przeciętnie 

wypadają wyniki dotyczące mieszkania w lokalach komunalnych (tabela 26).  

Tabela 26. Forma własności miejsca zamieszkania a ocena warunków mieszkaniowych 

Prosimy o wskazanie 

formy własności 

miejsca, w którym 

Pan/Pani zamieszkuje 

Jak Pan/Pani ocenia warunki, w których Pan/Pani mieszka? 

Ogółem 
Bardzo 

dobrze 

Raczej 

dobrze 
Przeciętnie Raczej źle Bardzo źle 

N % N % N % N % N % N % 

Mieszkanie 

własnościowe/dom 
190 72,2 52 71,2 91 83,5 43 58,9 4 57,1 0 0,0 

Mieszkanie spółdzielcze, 

nie własnościowe 
27 10,3 4 5,5 8 7,3 14 19,2 1 14,3 0 0,0 

Mieszkam u krewnych 25 9,5 15 20,5 8 7,3 2 2,7 0 0,0 0 0,0 

Mieszkanie komunalne 18 6,8 2 2,7 2 1,8 12 16,4 2 28,6 0 0,0 

Mieszkam w domu 

opieki 
3 1,1 0 0,0 0 0,0 2 2,7 0 0,0 1 100,0 

Ogółem 263 100,0 73 100,0 109 100,0 73 100,0 7 100,0 1 100,0 

FORMA WŁASNOŚCI MIESZKANIA I WYPOSAŻENIE 
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Wykres 23. Ocena warunków mieszkaniowych 

 

Tabela 27. Posiadane elementy wyposażenia mieszkania 

Posiadane elementy wyposażenia mieszkania Odpowiedzi % z liczebności 

Bieżąca ciepła woda 262 99,6 

Bieżąca zimna woda 260 98,9 

Spłukiwana toaleta 252 95,8 

Łazienka 247 93,9 

Ogrzewanie miejskie 199 75,7 

Łazienka dostosowana do potrzeb (specjalna wanna, uchwyty) 54 20,5 

Piec gazowy 49 18,6 

Winda w bloku 40 15,2 

Piec węglowy 15 5,7 

Podjazd dla wózków 11 4,2 

Ogółem 1389 528,1 

 W mieszkaniach, w których zamieszkują seniorzy jest bieżąca woda ciepła i zimna, 

łazienka i toaleta. Większość mieszkań podłączonych jest do ogrzewania miejskiego. Tylko w 

1/5 mieszkań - łazienka dostosowana jest do potrzeb osób starszych, natomiast w nielicznych 

domach jest winda i podjazdy dla wózków (tabela 27).  

 Prawie we wszystkich gospodarstwach domowych jest podstawowy sprzęt codziennego 

użytku (lodówka, pralka automatyczna, telewizor, radio, telefon itp.), jednak tylko w 

niewielkiej części mieszkań jest dostęp do Internetu (u ¼ respondentów). Z kolei nieco ponad 

1/5 badanych posiada własny samochód (tabela 28). 

41,4%

27,8%

27,8%

2,7% 0,4%

OCENA WARUNKÓW MIESZKANIOWYCH

Raczej dobrze

Bardzo dobrze

Przeciętnie

Raczej źle

Bardzo źle
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Tabela 28. Posiadany sprzęt RTV/AGD gospodarstwa domowego 

Posiadany sprzęt RTV/AGD gospodarstwa domowego Odpowiedzi % z liczebności 

Tv 259 98,5 

Lodówka 251 95,4 

Radio 241 91,6 

Telefon 236 89,7 

Pralka automatyczna 234 89,0 

Dostęp do Internetu 67 25,5 

Samochód osobowy 58 22,1 

Komputer osobisty 52 19,8 

Pralka wirnikowa 30 11,4 

Ogółem 1428 543,0 

 

 

 

 

Wykres 24. Poczucie bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania 

 Prawie wszyscy badani (93,5%) czują się bezpiecznie w swoim miejscu zamieszkania. 

Dotyczy to zarówno mieszkających samotnie seniorów, jak i tych, którzy dzielą mieszkanie ze 

współmałżonkiem, dzieckiem, innymi członkami rodziny lub z osobą niespokrewnioną (tabela 

29). Brak poczucia bezpieczeństwa charakterystyczny jest głównie dla respondentów 

mieszkających samotnie. 

 

93,5%

5,7% 0,8%

POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA SENIORÓW

Tak

Nie

Braki danych

POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA 
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Tabela 29. Poczucie bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania a sposoby zamieszkiwania 

Czy Pan/Pani 

czuje się 

bezpiecznie w 

swoim 

miejscu 

zamieszkania? 

Zamieszkanie 

O
g

ó
łe

m
 

S
am

o
tn

ie
 

Z
e 

w
sp

ó
łm

ał
żo

n
k

ie

m
/p

ar
tn

er
em

 

Z
 

d
zi

ec
k

ie
m

/d
zi

eć

m
i 

lu
b

 i
n

n
y

m
 

cz
ło

n
k

ie
m

 

ro
d

zi
n

y
 

Z
 o

so
b

ą 

n
ie

sp
o

k
re

w
n

io
n

ą 

W
 d

o
m

u
 o

p
ie

k
i 

N % N % N % N % N % N % 

Tak 246 93,5 87 89,7 98 95,1 62 95,4 5 100,0 3 100,0 

Nie 15 5,7 9 9,3 4 3,9 2 3,1 0 0,0 0 0,0 

Braki danych 2 0,8 1 1,0 1 1,0 1 1,5 0 0,0 0 0,0 

Ogółem 263 100,0 97 100,0 103 100,0 65 100,0 5 100,0 3 100,0 

 Poczuciu bezpieczeństwa seniorów nie sprzyjają uciążliwi sąsiedzi, dochodzące do 

mieszkania hałasy, niebezpieczna okolica, w której znajduje się mieszkanie lub zbyt duża 

odległość mieszkania od najbliższych (tabela 30). 

Tabela 30. Czynniki wpływające na brak poczucia bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania 

Które czynniki wpływają na brak poczucia bezpieczeństwa? Odpowiedzi % z liczebności 

Ponieważ mam uciążliwych sąsiadów 3 27,3 

Bo mieszkam w miejscu gdzie jest zbyt głośno 3 27,3 

Ponieważ mieszkam w niebezpiecznej okolicy/miejscu 2 18,2 

Moje mieszkanie jest położone zbyt daleko od moich bliskich 2 18,2 

Mieszkanie jest za ciasne, za małe 1 9,1 

Ogółem 11 100,1 

 

 

 

 W odpowiedzi na pytanie ankiety dotyczące odczuwalnych przez respondentów barier 

architektonicznych najczęściej wskazywano na nierówne chodniki pod domem (dziury w 

chodniku), brak ławek w najbliższym otoczeniu, na których można byłoby wypocząć (39,0%), 

brak poręczy i uchwytów ułatwiających poruszanie się (26,2%) i brak windy w budynku 

mieszkalnym. Duża liczba badanych uznała, że nie dotyczy ich problem barier. Dokładne dane 

przedstawiono w tabeli 31. 

 

 

BARIERY ARCHITEKTONICZNE I PROPOZYCJE DZIAŁAŃ UŁATWIAJĄCYCH ŻYCIE 

SENIOROM 
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Tabela 31. Odczuwalne bariery architektoniczne  

Czy napotyka Pan/Pani na poniższe 

bariery architektoniczne w miejscu 

zamieszkania? 

Tak Nie 

Nie 

dotyczy 

mnie ta 

bariera 

Brak 

odpowiedz

i 

Ogółem 

N % N % N % N % N % 

Brak podjazdu dla wózka 
53 20,2 87 33,1 122 46,4 1 0,4 

26

3 
100,0 

Brak windy 
71 27,0 

10

6 
40,3 84 31,9 2 0,8 

26

3 
100,0 

Dziury lub nierówne chodniki przed 

domem 
82 31,2 

15

6 
59,3 24 9,1 1 0,4 

26

3 
100,0 

Brak poręczy i uchwytów 
69 26,2 

17

5 
66,5 18 6,8 1 0,4 

26

3 
100,0 

Brak możliwości podjechania 

samochodem pod dom 
42 16,0 

16

0 
60,8 59 22,4 2 0,8 

26

3 
100,0 

Brak ławek, na których można odpocząć 
104 39,5 

14

0 
53,2 18 6,8 1 0,4 

26

3 
100,0 

 

Tabela 32. Propozycje wprowadzenia ułatwień seniorom przez władze Miasta Białegostoku 

Jakie działania powinny podjąć władze Miasta Białegostoku, aby 

ułatwić życie seniorów? 
Odpowiedzi % z liczebności 

Poprawić opiekę medyczną 162 61,6 

Wprowadzić więcej ułatwień dla osób starszych (podjazdy, widny ławki) 94 35,7 

Zapewnić opiekę w codziennych czynnościach 87 33,1 

Zwiększyć liczbę placówek opieki dziennej 59 22,4 

Zapewnić bezpłatną komunikację miejską 44 16,7 

Zapewnić opiekę wytchnieniową 34 12,9 

Nie wiem/trudno powiedzieć 34 12,9 

Inne 3 1,1 

Ogółem 517 196,6 

 Seniorzy podawali własne propozycje działań, które powinny realizować władze 

Białegostoku celem wprowadzenia udogodnień dla najstarszych osób (tabela 32). Zwracali 

szczególną uwagę na konieczność poprawy opieki medycznej, wprowadzenia większej ilości 

udogodnień dla osób starszych oraz zapewnienia większej opieki w codziennych czynnościach. 

Dużym udogodnieniem życiowym byłoby także zwiększenie liczby placówek opieki dziennej 

dla seniorów i zapewnienie opieki tzw. wytchnieniowej. Sugerowali także konieczność 

przeszkolenia personelu pod kątem potrzeb osób starszych i stworzenia sprawnego systemu 

pomocy i opieki medycznej dla najstarszej grupy społeczeństwa.
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V. ZADOWOLENIE Z ŻYCIA 
 

 

 

 

Wykres 25. Ocena poziomu zadowolenia z dotychczasowych dokonań w życiu 

 Badania ankietowe przewidywały ocenę poziomu zadowolenia seniorów 82+ z 

dotychczasowych dokonań w życiu. Dokładnie połowa respondentów (50,2%) czuje się 

usatysfakcjonowania dotychczasowym życiem, ponad 1/3 nie ma sprecyzowanego zdania na 

ten temat, a ich wybierana odpowiedź, to - ani zadowolony/a ani niezadowolony/a. Skrajne 

odpowiedzi na to pytanie, czyli - bardzo zadowolony/a i bardzo niezadowolony/a - wybierało 

bardzo mało respondentów (ze wskazaniem na tych pierwszych, tj. bardzo zadowolonych- 

6,8%) (wykres 25). 

 

 

 

 

 

 

POZIOM ZADOWOLENIA Z ŻYCIA  
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Tabela 33. Odczuwalne braki po przejściu na emeryturę/rentę a płeć i zadowolenie seniorów 

P58. Czego Pan/Pani 

najbardziej brakuje po 

przejściu na 

emeryturę/rentę? 

Ogółem 

N=263 

Płeć Zadowolenie z życia 

Kobieta 

N=162 

Mężczyzna 

N=101 

Zadowolony 

N=180 

Niezadowolony  

N=56 

% % % % % 

Kontaktu z ludźmi 30,8 35,2 23,8 28,3 32,1 

Nie odczuwam braków 26,2 23,5 30,7 27,8 28,6 

Poczucia bycia użytecznym 25,9 26,5 24,8 25,6 21,4 

Zarobków 23,6 21,0 27,7 18,3 35,7 

Samej pracy jako takiej 19,4 19,8 18,8 23,3 7,1 

Czynnego udziału w życiu  11,4 13,0 8,9 12,2 10,7 

Niezależności 10,3 9,3 11,9 10,0 8,9 

Nie dotyczy (nadal pracuję) 0,8 1,2 0,0 0,6 0,0 

Inne 0,4 0,6 0,0 0,6 0,0 

 Po przejściu na emeryturę/rentę najstarszym seniorom najbardziej brakowało kontaktów 

z ludźmi (30,8%), zarobków (23,6%) oraz poczucia bycia użytecznym (25,9%). Niektórzy 

odczuwali brak pracy jako takiej, inni czynnego udziału w życiu. Kobiety częściej niż 

mężczyźni tęskniły za kontaktami z ludźmi i poczuciem użyteczności. Mężczyźni natomiast 

częściej nie odczuwali żadnych braków, a jeśli już, to zarobków, które otrzymywali za 

wykonywaną wcześniej pracę. Największe braki finansowe odczuwały te osoby, które nie są 

zadowolone z aktualnego życia (tabela 33). 
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Wykres 26. Poziome zadowolenia z różnych aspektów życia 

Odnosząc się do poszczególnych aspektów życia respondenci najbardziej zadowoleni 

są ze swojego życia religijnego (duchowego) (81,7%), miejsca zamieszkania (81,4%), sytuacji 

rodzinnej, warunków mieszkaniowych i relacji sąsiedzkich. Najmniejsze zadowolenie 

odczuwają w odniesieniu do polityki państwa wobec seniorów oraz polityki społecznej miasta 

wobec najstarszych osób. Dokładne dane ujęte są na wykresie 26. 

 

 

Wykres 27. Ocena poziomu zadowolenia z relacji z dziećmi 

81,7%

81,4%

78,3%

74,5%

73,0%

69,6%

68,1%

57,8%

56,3%

52,1%

47,5%

35,4%

28,9%

24,0%

24,0%

16,3%

16,7%

15,2%

22,4%

22,4%

25,5%

27,0%

36,9%

38,0%

38,8%

44,1%

47,1%

47,1%

57,0%

64,3%

1,1%

1,9%

6,1%

3,0%

4,6%

4,6%

4,9%

5,3%

5,7%

8,4%

8,4%

17,5%

23,6%

18,6%

11,4%

Życia religijnego (duchowego)

Miejsca, w którym zamieszkuje

Sytuacji rodzinnej

Warunków mieszkaniowych

Relacji sąsiedzkich

Z życia jako całości (minionego i obecnego)

Ilości czasu wolnego

Wykształcenia

Życia towarzyskiego (relacji z innymi ludźmi)

Sposobu spędzania wolnego czasu

Sytuacji finansowej/ materialnej

Aktywności

Zdrowia

Polityki państwa wobec seniorów

Polityki społecznej miasta wobec seniorów

P59. Czy jest Pan/i zadowolony z wymienionych aspektów swojego 

życia?

Zadowolony Tak sobie Niezadowolony Brak odpowiedzi

0,4%

0,8%

2,7%

9,1%

12,9%

34,2%

39,9%

Brak odpowiedzi

Bardzo niezadowolony

Niezadowolony

Nie dotyczy (nie ma dzieci)

Tak sobie

Bardzo zadowolony

Zadowolony

OCENA POZIOMU ZADOWOLENIA Z RELACJI Z DZIEĆMI

OCENA RELACJI SENIORÓW Z DZIEĆMI 
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 Seniorzy na ogół są zadowoleni lub wręcz bardzo zadowoleni z relacji ze swoimi 

dziećmi (odpowiednio 39,9% i 34,2%). Nieliczni z tych relacji nie są zadowoleni, określając je 

jako złe (wykres 27).  

Odnosząc jakość relacji z dziećmi do poziomu zadowolenia respondentów z życia i 

poczucia osamotnienia można stwierdzić, że osoby posiadające dzieci i będące z nimi w 

dobrych relacjach nie odczuwają osamotnienia. Im gorsza relacja z dziećmi, tym również 

częściej występuje niezadowolenie z życia oraz samotność (tabela 34). 

Tabela 34. Ocena poziomu zadowolenia z relacji z dziećmi a poziom zadowolenia z życia i częstotliwość 

odczuwania samotności  

Czy jest Pan/Pani 

zadowolony/a z 

relacji z dziećmi? O
g

ó
łe

m
 

Zadowolenie z życia Czy czuje się Pani/Pan samotny? 

Z
ad

o
w

o
lo

n
y

/a
 

N
ie

za
d

o
w

o
lo

n
y

/a
 

T
ru

d
n
o

 

p
o

w
ie

d
zi

eć
 

N
ig

d
y
 

C
za

sa
m

i 

C
zę

st
o

 

T
ru

d
n
o

 

p
o

w
ie

d
zi

eć
 

Bardzo zadowolony 34,2% 41,1% 25,0% 7,4% 42,6% 36,4% 17,0% 35,0% 

Zadowolony 39,9% 42,2% 37,5% 29,6% 42,6% 43,0% 30,2% 40,0% 

Tak sobie 12,9% 9,4% 16,1% 29,6% 7,4% 9,1% 32,1% 5,0% 

Niezadowolony 2,7% 1,1% 5,4% 7,4% 0,0% 1,7% 3,8% 15,0% 

Bardzo niezadowolony 0,8% 0,0% 3,6% 0,0% 0,0% 1,7% 0,0% 0,0% 

Nie dotyczy (nie ma 

dzieci) 
9,1% 6,1% 10,7% 25,9% 7,4% 8,3% 15,1% 5,0% 

Brak odpowiedzi 0,4% 0,0% 1,8% 0,0% 0,0% 0,0% 1,9% 0,0% 

Ogółem 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

100,0

% 

100,0

% 

 

 Analizując częstotliwość uczestnictwa seniorów w uroczystościach i spotkaniach 

rodzinnych stwierdza się, że odbywają się one rzadziej niż jeden raz w miesiącu (49,0%) lub 

kilka razy w miesiącu (25,5%). Przygnębiający wydaje się przy tym fakt, że część 

respondentów (8,4%) nie spotyka się nigdy ze swoimi bliskimi lub spotkania mają miejsce 

sporadycznie (wykres 28). 
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Wykres 28. Częstotliwość uczestnictwa w uroczystościach i spotkaniach rodzinnych 

 

Tabela 35. Częstotliwość uczestnictwa w uroczystościach i spotkaniach rodzinnych a forma aktywności 

seniorów 

Jak często bierze 

Pan/i udział w 

uroczystościach i 

spotkaniach 

rodzinnych? 

Forma aktywności 

Ogółem 
Wysoka/umiarkowana 

aktywność 
Lekka aktywność 

Znikoma/żadna 

aktywność 

N % N % N % N % 

Raz w tygodniu lub 

częściej 
35 13,3 5 9,3 16 14,7 14 14,0 

Kilka razy w 

miesiącu 67 25,5 15 27,8 32 29,4 20 20,0 

Rzadziej niż raz w 

miesiącu 
129 49,0 30 55,6 53 48,6 46 46,0 

Nigdy lub prawie 

nigdy 22 8,4 3 5,6 5 4,6 14 14,0 

Nie dotyczy (nie 

mam rodziny ani 

osób bliskich) 
10 3,8 1 1,9 3 2,8 6 6,0 

Ogółem 263 100,0 54 100,0 109 100,0 100 100,0 

 Wysoką, umiarkowaną lub lekką aktywnością fizyczną wykazują się ci badani, którzy 

spotykają się ze swoją rodziną rzadziej niż raz w miesiącu (tabela 35). 

 

 

 

 

3,8%

8,4%

13,3%

25,5%

49,0%

Nie dotyczy (nie mam rodziny ani osób bliskich)

Nigdy lub prawie nigdy

Raz w tygodniu lub częściej

Kilka razy w miesiącu

Rzadziej niż raz w miesiącu

CZĘSTOTLIWOŚĆ UCZESTNICTWA W UROCZYTOŚCIACH I 
SPOTKANIACH RODZINNYCH
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Tabela 36. Wiedza na temat podejmowanych na terenie miasta działań obywatelskich wobec seniorów a 

stopień ich zainteresowania w Białymstoku i płeć 

Czy ma 

Pan/Pani 

wiedzę na temat 

podejmowanych 

działań 

obywatelskich 

na terenie 

miasta wobec 

seniorów? 

Stopień zainteresowania tym, co się dzieje w Białymstoku 

Ogółem 
Raczej w 

dużym/dużym 

Ani małym, ani 

dużym 

Raczej w małym 

stopniu/wcale 

% 

K
o

b
ie

ta
 

M
ęż

cz
y

zn
a 

K
o

b
ie

ta
 

M
ęż

cz
y

zn
a 

K
o

b
ie

ta
 

M
ęż

cz
y

zn
a 

K
o

b
ie

ta
 

M
ęż

cz
y

zn
a 

Tak, mam 

wystarczającą 

wiedzę 
11,0 11,7% 9,9% 35,0% 23,3% 5,0% 2,0% 3,2% 9,1% 

Wiem niewiele 47,1 50,0% 42,6% 45,0% 50,0% 58,3% 44,9% 45,2% 27,3% 

Nie mam żadnej 

wiedzy 20,2 17,9% 23,8% 7,5% 6,7% 13,3% 24,5% 29,0% 45,5% 

Nie wiem/ 

Trudno 

powiedzieć 
21,7 20,4% 23,8% 12,5% 20,0% 23,3% 28,6% 22,6% 18,2% 

Ogółem 100,0 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Białostoccy seniorzy 82+ niewiele wiedzą lub w ogóle nie posiadają żadnej wiedzy na 

temat podejmowanych na terenie miasta działań obywatelskich wobec najstarszych 

mieszkańców (odpowiednio 47,1% i 20,2%), mimo iż ogólnie wykazują się dużym lub 

przeciętnym stopniem zainteresowania tym, co dzieje się w Białymstoku (zarówno kobiety, jak 

i mężczyźni). Wśród osób, które szczycą się wystarczającą wiedzą na temat działań na rzecz 

seniorów dominują kobiety (35,0%) (tabela 36).  

W Białymstoku seniorom oferowane są różne formy aktywności, jednak częstotliwość 

uczestnictwa w nich jest zróżnicowana (tabela 37). Z bezpłatnej edukacji zorganizowanej (np. 

warsztatów, szkoleń itp.) korzysta zaledwie 21,4% respondentów, przy czym kobiety są w tym 

zakresie znacznie aktywniejsze niż mężczyźni. Niewielu badanych (16 osób) zakupiło sprzęt 

cyfrowy za częściową odpłatnością i tu też kobiety są aktywniejsze niż mężczyźni. Inni z kolei 

twierdzą, że miasto nie wspiera seniorów w zakresie korzystania z technologii informacyjnej. 

 

INICJATYWY MIASTA WZGLĘDEM SENIORÓW 
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Tabela 37. Oferowane przez miasto sposoby wsparcia seniorów w zakresie korzystania z technologii 

informacyjnych a ich płeć 

W jaki sposób miasto 

wspiera seniorów, jeśli 

chodzi o korzystanie z 

technologii 

informacyjnych? 

Ogółem 
Płeć 

Kobieta Mężczyzna 

Odpowiedzi 
% z 

liczebności 
Odpowiedzi 

% z 

liczebności 
Odpowiedzi 

% z 

liczebności 

Bezpłatna edukacja 

zorganizowana (np. 

warsztaty, szkolenia) 

56 21,4 41 25,5 15 14,9 

Edukacja zorganizowana za 

częściową odpłatnością 6 2,3 5 3,1 1 1,0 

Zakup sprzętu cyfrowego za 

częściową odpłatnością 
16 6,1 11 6,8 5 5,0 

Współudział w kosztach 

naprawy sprzętu 
8 3,1 6 3,7 2 2,0 

 Inne 1 0,4 0 0,0 1 1,0 

Moim zdaniem nie wspiera 28 10,7 20 12,4 8 7,9 

Nie wiem 158 60,3 87 54,0 71 70,3 

Ogółem 273 104,2 170 100,0 103 100,0 

 

 Zdecydowana większość seniorów (96,6%) nie korzysta ze wsparcia. Zaledwie 

pojedyncze osoby uczestniczyły w zajęciach edukacyjnych, szkoleniach z zakresu obsługi 

komputerów, czy spotkaniach klubowych Stowarzyszenia KLANZA (wykres 29). 

 

 

Wykres 29. Korzystanie ze wsparcia w zakresie używania technologii informacyjnych 

 

 

96,6%

1,9% 1,5%

DEKLARACJE KORZYSTANIA ZE WSPARCIA
Nie korzystałem/am Brak odpowiedzi Korzystałem/am

* Zajęcia edukacyjne (1 osoba)

* Szkolenie/kurs z obsługi komputera (2 

osoby)

* Spotkanie klubowe KLANZA (1 osoba)
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Wykres 30. Ocena dostępności informacji na temat edukacji seniorów w mieście Białystok 

 Oceniając dostępność informacji na temat edukacji seniorów większość stwierdziła, że 

tą sprawą się nie interesuje (43,3%) lub o wielu wydarzeniach dowiaduje się przypadkowo 

(29,7%). Zaledwie 13,7% respondentów uważa się za dobrze poinformowanych (wykres 30). 

 

Wykres 31. Opinia seniorów o edukacji w szkołach 

 W ocenie badanych istnieje potrzeba prowadzenia zajęć w szkole na temat osób 

starszych (52,5%). Pozostałym respondentom trudno jest stwierdzić taką konieczność lub 

uważają, że nie ma powodu organizowania zajęć edukacyjnych dotyczących najstarszych osób 

(wykres 31). 

43,3%

29,7%

13,7%

13,3%

OCENA DOSTĘPNOŚCI INFORMACJI NA TEMAT EDUKACJI 
SENIORÓW

Nie interesuję się tym /Nie wiem

Niewiele wiem, o wielu
wydarzeniach dowiaduję się
przypadkiem

Tak, informacje o działaniach i
wydarzeniach są znane,
upublicznione

Nie, informacje nie są dostępne

52,5%43,3%

4,2%

POTRZEBA PROWADZENIA ZAJĘĆ NA TEMAT OSÓB 
STARSZYCH W SZKOŁACH

Tak

Trudno powiedzieć

Nie
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Wykres 32. Znaczenie poszczególnych wartości w życiu seniorów 

97%

97%

96%

95%

94%

94%

94%

90%

89%

88%

87%

85%

85%

79%

77%

76%

62%

62%

60%

59%

59%

33%

32%

27%

2%

3%

4%

5%

5%

5%

6%

8%

11%

9%

10%

14%

13%

19%

21%

20%

33%

24%

23%

34%

32%

44%

44%

37%

2%

2%

3%

3%

2%

2%

2%

3%

5%

14%

17%

6%

9%

22%

24%

37%

Uczciwość

Szacunek u innych

Zdrowie

Prawda

Sprawność fizyczna

Rodzina, miłość, szczęście rodzinne

Sprawiedliwość

Poczucie stabilizacji

Poczucie bycia przydatnym, potrzebnym

Wiara i religia

Niezależność

Przyjaźń/przyjaciele

Patriotyzm/dobro ojczyzny

Pieniądze

Wolność głoszenia własnych poglądów

Tolerancja

Czas wolny

Miłość do zwierząt

Praca zawodowa

Zainteresowania, hobby

Wykształcenie, dążenie do wiedzy

Rozrywka

Kariera

Życie pełne przygód, wrażeń

P60. Jakie znaczenie w Pana/i życiu mają poniższe wartości?

Bardzo duże i duże Takie sobie Nieduże lub nie ma znaczenia
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 Ustalając znaczenie poszczególnych wartości w życiu, seniorzy uznali, że dla nich 

najbardziej liczy się: uczciwość, szacunek u innych, zdrowie, sprawność fizyczna, a także 

prawda, sprawiedliwość i poczucie stabilizacji. Na powyższe wartości wskazało 90% i więcej 

respondentów. Wielu wskazało także na poczucie bycia potrzebnym, wiarę i religię, 

niezależność, posiadanie przyjaciół, czy dobro ojczyzny (od 85% do 89% wskazań). Najmniej 

znaczącymi wartościami okazało się życie pełne przygód, kariera i rozrywka (mniej niż 33% 

respondentów). Dokładne dane przedstawia wykres 32. 

Tabela 38. Obszary przynoszące zadowolenie/satysfakcję a płeć i stan zdrowia  

P70. Co przynosi Panu/Pani 

obecnie największe 

zadowolenie/satysfakcję? 

Ogółem 

N=263 

Płeć Stan zdrowia 

Kobieta 

N=162 

Mężczyzna 

N=101 

Dobry  

N=76 

Przeciętny 

N=129 

Zły   

N=56 

% % % % % % 

wnuki/ rodzina/ partner 49,8% 48,8% 51,5% 57,2% 42,9% 14,8% 

zdrowie/ sprawność fizyczna/ 

samodzielność 
18,3% 20,4% 14,9% 20,6% 16,1% 7,4% 

hobby / czas wolny (telewizja, 

ogród, podróże, przyjaciele, 

kościół) 

12,9% 13,0% 12,9% 13,9% 8,9% 14,8% 

nic mnie nie cieszy 7,6% 4,3% 12,9% 3,3% 19,6% 11,1% 

nie wiem 5,7% 4,9% 6,9% 4,4% 5,4% 14,8% 

inne 6,1% 5,6% 6,9% 6,7% 1,8% 11,1% 

brak odpowiedzi 15,6% 19,1% 9,9% 13,9% 12,5% 33,3% 

 Obszary życia seniorów 82+, które przynoszą im najwięcej radości są związane z 

najbliższą rodziną. Bez względu na płeć badanych oraz ich ocenę własnego stanu zdrowia 

najwięcej zadowolenia i satysfakcji przynoszą spotkania z wnukami, kontakt z partnerem lub 

rodziną. Na drugim miejscu znajduje się zdrowie, sprawność fizyczna i możliwość bycia 

samodzielnym (tabela 38). 

Na jakość życia seniorów wpływ mają także warunki zewnętrzne, w których 

respondenci żyją. Oceniając jakość usług publicznych odnieśli się oni m.in. do transportu 

publicznego, opieki zdrowotnej edukacji publicznej, poradnictwa specjalistycznego, opieki 

długoterminowej i innych obszarów życia. Najlepiej oceniona została jakość transportu 

publicznego i opieki zdrowotnej. Najmniej zadowolenia respondenci wykazali wobec opieki 

socjalnej, rehabilitacji i mieszkalnictwa komunalnego. Niektórzy także wyrażali się negatywnie 

o poradnictwie specjalistycznym (15,6%) (wykres 33). 
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Wykres 33. Ocena jakości usług publicznych 

Za najpilniejszy problem do rozwiązania najstarsi mieszkańcy Białegostoku uznali: 

konieczność poprawy opieki zdrowotnej nad seniorami - dostosowanej do ich indywidualnych 

potrzeb (np. Zwiększyć ilość gabinetów geriatrycznych dla osób starszych; Ludzkie podejście 

do pacjenta); konieczność poprawy dostępu do lekarzy specjalistów (np. Wszędzie potrzebne 

są zmiany, od skrócenia kolejek do lekarzy po więcej refundowanych, bądź tańszych leków; 

Malo specjalistów, długie terminy oczekiwania do badań specjalistycznych i do specjalistów); 

skrócenie czasu oczekiwania na zabiegi rehabilitacyjne (np. Więcej świadczeń 

rehabilitacyjnych w ramach NFZ). Proponowano również zwiększenie puli darmowych leków 

(np. Może dodatki dla osób po 80, pieniądze na leki, potrzeby medyczne; Mam 86 lat- chciałbym 

darmowe pampersy i leki!; Leki są za drogie, kolejki do specjalisty za długie; Małe 

dofinansowanie leków); usprawnienie komunikacji miejskiej, a szczególnie podniesienie 

kultury prowadzenia pojazdów przez kierowców autobusów (np. Żeby kierowcy MPK jeździli 

52,1%

48,3%

29,7%

28,5%

25,1%

15,2%

13,7%

13,3%

17,9%

43,7%

22,8%

29,7%

39,2%

19,4%

35,0%

27,8%

3,4%

7,6%

2,3%

10,3%

15,6%

9,9%

19,0%

6,1%

26,6%

43,7%

31,2%

19,8%

55,5%

31,9%

51,7%

Transport publiczny

Opieka zdrowotna

Edukacja publiczna

Opiekę długoterminową

Poradnictwo specjalistyczne

Mieszkania socjalne/komunalne

Rehabilitacja

Opieka socjalna

P68. Jak Pan/i ocenia jakość usług publicznych w Białymstoku?

bardzo dobrze + dobrze tak sobie źle + bardzo źle nie korzystam
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wolniej, starsze osoby nie są takie sprawne i przy hamowaniu można upaść); poprawę 

warunków architektonicznych (np. ławki przy klatkach, windy w blokach) (wykres 34). 

 

Wykres 34. Obszary najpilniejsze do zmian według seniorów 

Seniorzy 82+ uczestniczący w badaniach składali liczne propozycje działań na rzecz 

osób starszych, które powinno podjąć miasto. Uzyskane rezultaty zestawiono z płcią 

respondentów oraz poziomem zadowolenia z życia, które deklarowali. Na podstawie analizy 

danych można stwierdzić, że zarówno kobiety, jak i mężczyźni, bez względu na poziom ich 

zadowolenia z życia, w pierwszym rzędzie sugerują utworzenie w Białymstoku centrum 

wsparcia dla osób starszych oraz organizowanie większej liczby działań lokalnych na rzecz 

seniorów (np. utworzenie klubów seniora). Około 1/3 badanych nie wyraziła opinii na dany 

temat. Szczegółowe dane zawiera tabela 39.  

  

 

18,3%

16,3%

12,5%

3,4%

2,7%

3,4%

1,9%

1,1%

21,7%

6,5%

22,1%

poprawić opiekę zdrowotną/ dostosować do

potrzeb osób starszych

poprawić dostęp do lekarzy specjalistów/

zmniejszyć kolejki

poprawić dostęp do rehabilitacji/ zmniejszyć czas

oczekiwania

darmowe leki/ tańsze

usprawnić komunikację miejską

usprawnić opiekę społeczną/ długoterminową

zmienić podejście do osób starszych/ wspierać

osoby starsze

wdrażać 'ułatwienia architektoniczne - ławki,

podjazdy, windy'

nie wiem

inne

brak odpowiedzi

P69. Który z obszarów uważa Pan/i za najpilniejszy do załatwienia?
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Tabela 39. Propozycje działań na rzecz seniorów, które powinny podjąć władze miasta na rzecz seniorów a 

płeć i zadowolenie z życia 

P71. Jakie działania zdaniem 

Pana/Pani powinny podjąć 

władze miasta na rzecz 

seniorów? 

Ogółem 

N=263 

Płeć Zadowolenie z życia 

Kobieta N=162 
Mężczyzna 

N=101 

Zadowolony 

N=180 

Niezadowolony  

N=56 

% % % % % 

Utworzyć centrum wsparcia osób 

starszych 
38,0 42,6 30,7 40,6 35,7 

Prowadzić więcej działań 

lokalnych na rzecz seniorów (np. 

tworzyć kluby seniora) 

12,2 7,4 19,8 14,4 5,4 

W większym stopniu finansować 

działania organizacji 

pozarządowych 

6,5 8,0 4,0 6,7 5,4 

Władze miasta podejmują 

wystarczające działania 
2,7 3,7 1,0 2,2 1,8 

Inne 2,7 1,2 5,0 2,2 5,4 

Trudno powiedzieć 36,9 36,4 37,6 33,3 44,6 

Brak danych 1,1 0,6 2,0 0,6 1,8 
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VI. PODSUMOWANIE 

Dokonując podsumowania jakości życia seniorów 82+ wyznaczono 4 obszary: obszar 

zdrowia; obszar dotyczący pomocy w codziennym życiu; obszar komunikacji miejskiej i 

barier architektonicznych oraz obszar pod nazwą „inne”. W związku z powyższym 

rekomendowane działania i wnioski, które sformułowano prezentowane będą w takiej 

właśnie kolejności. 

Obszar zdrowia 

Zwiększenie świadczeń rehabilitacyjnych z NFZ w celu skrócenia kolejek na usługi 

rehabilitacyjne.  

Podjęcie działań zmierzających do skrócenia kolejek na wizyty u lekarzy specjalistów oraz 

pobyt w sanatorium. 

Zwiększenie liczby gabinetów geriatrycznych w ramach świadczeń z NFZ oraz 

łatwiejszego dostępu do leczenia za granicą (głównie podawano przykłady chorób 

okulistycznych- jaskra, zaćma).  

Wprowadzenie zniżek/ ulg dla najstarszych seniorów po 82 roku życia w zakresie 

wydatków medycznych. Wielu seniorów podkreśla, że ceny leków są bardzo wysokie i  zbyt 

duża część budżetu domowego jest przeznaczana na lekarstwa oraz różnego rodzaju płatne 

usługi medyczne. Wśród propozycji pomocy w tym zakresie pojawił się również pomysł 

bezpłatnych pampersów dla tej grupy wiekowej seniorów oraz propozycja stworzenie karty 

Senior+ umożliwiającej łatwiejszy i szybszy kontakt z lekarzem specjalistą, dostęp do 

rehabilitacji, czy pobytu w sanatorium. 

Obszar dotyczący pomocy w codziennym życiu 

Prowadzenie akcji o szerokim zasięgu informacyjnym na temat możliwych form wsparcia 

i pomocy w czynnościach życia codziennego oraz możliwości skorzystania z nich przez 

seniorów 82+ (lokalne środki masowego przekazu, gabinety lekarskie, Kluby Seniora, itp.). 

Wielu seniorów podkreśla, że nie wie gdzie szukać pomocy w tym zakresie. 

Wprowadzenie zmian w organizacji opieki socjalnej – zwiększenie liczby osób, które 

wspierałyby osoby starsze w życiu codziennym (zakupy, sprzątanie, pranie, wykupienie 
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lekarstw), a także zapewniały regularne wsparcie emocjonalne (zmniejszenie poczucia 

samotności/ wyalienowania).  W grupie wiekowej 82+, ze względu na pogorszenie 

możliwości poruszania się, odsetek osób wymagających takiego wsparcia jest znacznie 

większy niż osób, które te wsparcie realnie otrzymują. 

Obszar komunikacji miejskiej i barier architektonicznych 

Seniorzy, którzy poruszają się komunikacją miejską zwracali uwagę na lepsze planowanie 

rozkładów jazdy autobusów. Wskazywano na sytuacje, gdy w tym samym czasie 

przyjeżdża wiele autobusów na raz, a następnie trzeba długo czekać na kolejne. Zwracano 

również uwagę, że osoby starsze z obniżoną sprawnością fizyczną niejednokrotnie mają 

problemy w komunikacji miejskiej w związku z szybką jazdą autobusu, gwałtownym 

hamowaniem. 

Likwidowanie barier architektonicznych w najbliższym środowisku (dom, przychodnia). 

Niejednokrotnie brak windy, podjazdu, ławek pod blokiem prowadzi do izolacji społecznej 

tych osób, zamykając je w domach i skazując na samotność. 

Inne obszary 

Edukacja społeczeństwa w zakresie postępowania z osobami starszymi, których kondycja 

psychofizyczna uległa zmianie. Wielu seniorów 82+ zauważa, że brakuje zrozumienia dla 

osób starszych, godnego i wyrozumiałego traktowania ich w społeczeństwie (głównie 

uwagi te dotyczyły relacji z pielęgniarkami, lekarzami). 

Seniorzy 82+ to grupa o dość ograniczonej możliwości poruszania się/ mniejszej 

sprawności fizycznej, zatem znacznie rzadziej jest ona zainteresowana dostępem do 

różnych form wsparcia kulturalno- społecznego typu Uniwersytet Trzeciego Wieku, klub 

seniora. Jeżeli już korzystają z organizowanych akcji kulturalnych, to są to przeważnie 

miejskie imprezy/ festyny. Warto rozważyć organizację dedykowanych imprez 

plenerowych dla osób starszych.
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