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Szanowni Państwo,

z satysfakcją oddaję w Państwa ręce aktualny raport, który wszechstronnie 
przedstawia sytuację życiową najstarszych białostoczan. Został on sporzą-
dzony w oparciu o szeroko zakrojone badania, dlatego z pewnością stanowi 
reprezentatywny materiał i solidną bazę dla przedsięwziętych przez biało-
stocki samorząd działań na rzecz seniorów.

Pragnąłbym, aby starsi mieszkańcy Białegostoku widzieli w samorzą-
dzie partnera, wychodzącego naprzeciw ich potrzebom poprzez ofertę kul-
turalną, szeroki wachlarz zniżek i ulg w ramach Karty Aktywnego Seniora 
czy tworzenie miejsc rekreacji i odpoczynku. Dzięki naszym badaniom, wie-
my dziś więcej na temat sytuacji finansowej naszych seniorów, ich potrzeb 
zdrowotnych, jak również oczekiwań wobec miasta. 

Dobrze zatem, że dysponujemy takim kompendium. Wierzę, iż jego lek-
tura stanie się cenną inspiracją i wskazówką, w jakich kierunkach zmierzać 
powinny nasze działania.

Tadeusz Truskolaski
Prezydent Miasta Białegostoku
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Jerzy Mantur

ROZDZIAŁ I

WSTĘP I METODOLOGIA BADANIA

Białystok to stolica województwa Podlaskiego i największe miasto w pół-
nocno- wschodniej Polsce, zamieszkuje tu 297 459 mieszkańców na stan 31 
grudnia 2018 roku1. Seniorzy w wieku 65+ liczą 51 164 osób, stanowiąc 
17,2% ogółu mieszkańców miasta. Analogicznie jak inne miasta Polski, 
także Białystok podlega w coraz większym tempie przyspieszonemu sta-
rzeniu się populacji. Problemy osób starszych i ich skuteczne zaspokajanie 
stają się zatem coraz istotniejsze z punktu widzenia całego społeczeństwa.

Prezentowany raport zawiera wyniki badań przeprowadzonych w ra-
mach projektu „Jakość życia seniorów w Białymstoku” w okresie od lip-
ca 2019 roku do sierpnia 2019. Projekt badawczy był realizowany przez 
Departament Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Białymstoku za 
pośrednictwem Pracowni Badań, Analiz i Strategii Rozwoju Edukacji przy 
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku i dotyczył szeroko ro-
zumianej sytuacji osób starszych zamieszkujących miasto Białystok. 

Cele badania i jego tematyka

Zasadniczym celem badania była szczegółowa diagnoza sytuacji osób star-
szych zamieszkujących obszar miasta Białegostoku, umożliwiająca wdro-
żenie odpowiednich działań wspierających i naprawczych.

1 WUS, https://bialystok.stat.gov.pl/dane-o-wojewodztwie [dostęp 4.10.2019].
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10    JAKOŚĆ ŻYCIA SENIORÓW W BIAŁYMSTOKU. RAPORT

Tematyka badawcza projektu koncentrowała się na ocenie jakości życia 
i warunków bytowych osób starszych. W ramach poszczególnych bloków 
poruszana była problematyka zdrowotna osób starszych, ich sytuacja fi-
nansowa, ocena warunków mieszkaniowych, sposobów spędzania wolne-
go czasu, a także ocena poziomu zadowolenia z różnych aspektów życia 
seniora. 

W części dotyczącej zdrowia seniorów poruszano takie tematy jak do-
stępność różnorodnych form wsparcia medycznego (dostęp do lekarzy, 
badań diagnostycznych, usług rehabilitacyjnych, szczepień, leków), stopień 
zaspokojenia potrzeb dotyczących usług zdrowotnych i społecznych oraz 
ocena udogodnień dostępnych dla osób starszych w Białymstoku. 

W części dotyczącej czasu wolnego seniorów skupiono uwagę na spo-
sobach spędzania przez nich wolnego czasu, uczestnictwa w wydarzeniach 

RYCINA 1.1. PIRAMIDA WIEKU DLA MIASTA BIAŁYSTOK W 2018 ROKU
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WSTĘP I METODOLOGIA BADANIA    11

i działalności w organizacjach działających na terenie miasta. Poruszono 
również temat korzystania z komunikacji miejskiej i jej oceny.

W części dotyczącej sytuacji finansowej rozmawiano o źródłach do-
chodów osób starszych, ich wydatkach na poszczególne kategorie potrzeb 
(zdrowie, opłaty, odzież, żywność, itp.) oraz proszono o samoocenę swojej 
sytuacji materialnej.

Dalej omawiano sytuację mieszkaniową seniorów w kontekście formy 
własności domu/ mieszkania, wyposażenia gospodarstwa domowego, ba-
rier architektonicznych spotykanych w miejscu zamieszkania.

W ostatnim bloku pytań seniorzy oceniali satysfakcję z poszczególnych 
aspektów swojego życia, wskazywali ważność poszczególnych wartości 
życiowych (zdrowie, pieniądze, wiara, kariera, uczciwość, itp.), a także 
oceniali jakość usług publicznych w Białymstoku.

Metodologia badania

Badanie przeprowadzono w oparciu o standaryzowany wywiad kwestio-
nariuszowy online/ PAPI, który przeprowadzali odpowiednio przeszkoleni 
ankieterzy wśród wybranych metodą Random Route mieszkańców miasta 
Białegostoku. 

Badanie właściwe poprzedzone było przeprowadzeniem badania pi-
lotażowego, którego celem było w głównej mierze sprawdzenie w terenie 
i późniejsze dopracowanie narzędzia badawczego. 

Badaniem ankietowym właściwym objęto 980 osób w wieku 65 lat 
i więcej, w podziale na cztery kohorty wiekowe. Udział poszczególnych 
grup wiekowych kształtował się następująco: osoby w wieku 65–69 sta-
nowiły 44,5% próby, 70–75 lat – 24,6% próby, 76–80 – 16,8% próby, 
a osoby powyżej 80. roku życia – 14,1% ogółu badanych. Podział ze wzglę-
du na płeć odzwierciedlał realny udział poszczególnej grupy w populacji 
mieszkańców Białegostoku i kształtował się następująco: kobiety stanowiły 
61,3% próby, mężczyźni – 38,7%. Zachowano również podział terytorialny 
na 28 dzielnic administracyjnych miasta, proporcjonalnie do ich liczebności 
(tabela 1.1).

Warto zwrócić uwagę, że dwa osiedla – Antoniuk oraz Mickiewicza na 
tle reszty znacząco wyróżniają się udziałem najstarszej grupy wiekowej, 
to jest osób powyżej 80. roku życia. 
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12    JAKOŚĆ ŻYCIA SENIORÓW W BIAŁYMSTOKU. RAPORT

TABELA 1.1. DZIELNICA ZAMIESZKANIA A PŁEĆ I WIEK SENIORÓW

Dzielnica Ogółem  
N = 980

Płeć Wiek

kobieta 
N = 601

Mężczyzna 
N = 379

65–69  
N = 436

70–75  
N = 241

76–80  
N = 165

81 i więcej 
N = 138

Antoniuk 7,4 9,3 4,5 6,2 5,8 8,5 13,0

Bacieczki 2,1 2,0 2,4 2,3 2,1 2,4 1,4

Bema 3,1 2,8 3,4 2,1 0,8 7,9 4,3

Białostoczek 5,4 5,0 6,1 5,7 6,2 4,8 3,6

Bojary 2,7 2,3 3,2 1,6 3,7 4,2 2,2

Centrum 5,4 5,0 6,1 5,3 5,4 3,6 8,0

Dojlidy 1,2 1,2 1,3 2,3 0,8 0,0 0,0

Dojlidy Górne 1,0 0,7 1,6 0,7 0,4 3,6 0,0

Dziesięciny I 3,7 3,2 4,5 4,4 4,6 0,6 3,6

Dziesięciny II 5,3 5,3 5,3 8,0 4,6 3,0 0,7

Jaroszówka 3,3 3,8 2,4 3,2 4,1 2,4 2,9

Kawaleryjskie 2,0 1,8 2,4 3,0 1,2 1,2 1,4

Leśna Dolina 1,5 1,2 2,1 1,6 1,7 1,2 1,4

Mickiewicza 5,2 5,2 5,3 4,1 3,7 5,5 10,9

Młodych 2,0 2,5 1,3 1,8 1,7 3,0 2,2

Nowe Miasto 2,1 2,0 2,4 1,8 2,9 1,2 2,9

Piaski 6,2 7,3 4,5 7,6 7,5 2,4 4,3

Piasta I 6,6 6,5 6,9 4,4 8,3 8,5 8,7

Piasta II 3,5 3,5 3,4 2,5 4,6 4,8 2,9

Przydworcowe 3,5 3,7 3,2 2,1 5,0 3,0 5,8

Sienkiewicza 3,8 4,0 3,4 3,7 3,7 3,0 5,1

Skorupy 3,1 2,7 3,7 3,9 2,1 3,0 2,2

Słoneczny Stok 4,4 4,5 4,2 4,1 4,1 5,5 4,3

Starosielce 2,9 2,7 3,2 3,2 2,5 3,6 1,4

Wygoda 5,2 5,0 5,5 5,5 5,0 6,7 2,9

Wysoki Stoczek 4,0 3,3 5,0 4,4 3,3 4,8 2,9

Zawady 0,6 0,8 0,3 0,9 0,4 0,6 0,0

Zielone Wzgórza 2,8 2,8 2,6 3,7 3,7 0,6 0,7

Ogółem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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Barbara Bień 

ROZDZIAŁ II

JAKOŚĆ ŻYCIA SENIORÓW  
– ZDROWIE, SPRAWNOŚĆ I OPIEKA  

MEDYCZNA I SPOŁECZNA

Wstęp

Białystok jest miastem akademickim i siedzibą Uniwersytetu Medycznego 
z bogatą ofertą usług zdrowotnych ze strony placówek uniwersyteckich, 
w tym świadczeń geriatrycznych na bazie szpitala SP ZOZ MSWiA w Bia-
łymstoku. Ośrodek akademicki poszerza i poprawia ofertę zdrowotną dla 
seniorów stolicy Podlasia i regionu. 

Opieka zdrowotna nad seniorami to nie wszystko. Na zdrowie i spraw-
ność seniorów wpływa wyższy poziom ich edukacji, w tym świadomości 
zdrowotnej, coraz lepszy dostęp do informacji na platformach interneto-
wych, a także szereg programów i projektów aktywizujących mieszkań-
ców w coraz bardziej bezpiecznym, piękniejszym i przyjaznym środowisku 
miasta Białegostoku. 

Dla poprawy przejrzystości dalsze wyniki przedstawiono w dwóch pod-
grupach wieku, tj. dla wczesnej (65–74lat) i późnej starości (75+ lat), ponie-
waż wiek stanowi najsilniejszy czynnik różnicujący zdrowie i sprawność. Po-
pulacja nie wykazywała istotnie statystycznie zróżnicowania między wiekiem 
a płcią, stąd płeć pominięto w zestawieniach tabelarycznych (wykres 2.1). 

Jakość życia seniorów w Białymstoku oceniano za pomocą pytania „Pro-
simy określić poziom zadowolenia z aktualnego życia”. Osoby ankietowane 
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16    JAKOŚĆ ŻYCIA SENIORÓW W BIAŁYMSTOKU. RAPORT

miały możliwość wyboru następujących rodzajów odpowiedzi: 1 – całko-
wicie zadowolony/a, 2 – częściowo zadowolony, 3 – częściowo niezado-
wolony/a, 4 – całkowicie niezadowolony/a oraz 5 – trudno powiedzieć. 
Tylko 9% badanych nie potrafiło przypisać swojej opinii do opcji pozytyw-
nej (całkowicie lub częściowo zadowoleni) ani negatywnej (całkowicie 
lub częściowo niezadowoleni). Dla jasności prezentowanych wyników tę 
zmienną dychotomizowano na jednoznacznie zadowolonych z obecnego 
życia (odpowiedź 1 lub 2), co stanowiło 75% odpowiedzi oraz pozostałych 
(odpowiedź 3 lub 4 lub 5) – 25%. 

Charakterystyka seniorów pod względem demograficznym  
i poziomu zadowolenia

Próbę stanowiło 601 (61,3%) kobiet i 379 (38,7%) mężczyzn. Udział osób 
w wieku wczesnej starości (65–74lat) przeważał ponad dwukrotnie propor-
cję osób w późnej starości (75+lat) i wynosił odpowiednio 69,1% i 30,9%, 
podobnie często w grupie kobiet i mężczyzn. 

Trzy czwarte seniorów (75%) Białegostoku zadeklarowało zadowole-
nie z aktualnego życia, 77,7% w młodszej grupie wieku i 69% w starszej. 
Jednoznacznie niezadowolonych było odpowiednio 13,9% i 20,8%, zaś 
pozostali nie potrafili się jednoznacznie zdeklarować. Szczegółową cha-
rakterystykę przedstawia tabela 2.1.

WYKRES 2.1. STRUKTURA WIEKU BADANYCH A PŁEĆ (%)
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TABELA 2.1. CECHY DEMOGRAFICZNE BADANEJ POPULACJI A WIEK I POZIOM  
ZADOWOLENIA Z AKTUALNEGO ŻYCIA (%)

Ogółem Wiek Zadowolenie z aktualnego życia

N = 980 65–74 
N = 677

75+ 
N = 303

Tak 
N = 735

Nie/trudno powiedzieć 
N = 245

Wykształcenie

≤ Podstawowe 17,1 11,7 29,4 14,2 25,7

Zawodowe 23,7 23,6 23,8 23,3 24,9

Średnie 36,6 39,4 30,4 38,0 32,7

Wyższe 22,6 25,3 16,5 24,5 16,7

Wartość p p<0.001 p<0.001

Stan cywilny

Żonaty/mężatka 54,5 61,2 39,6 60,0 38,0

Wdowiec/wdowa 34,0 25,1 53,8 29,5 47,3

Kawaler/panna 3,5 3,7 3,0 2,7 5,7

Rozwiedzeni 8,0 10,0 3,6 7,8 9,0

Wartość p p<0.001 p<0.001

Zamieszkiwanie

Samotnie 31,5 28,5 38,3 28,0 41.0

Z innymi osobami 68,5 71,5 61,7 72,0 59,0

Wartość p p = 0.002 p<0.001

Poczucie osamotnienia

Często 12,6 9,3 20,1 8,2 26,1

Czasami/ trudno po-
wiedzieć

47,6 47,1 48,5 45,7 53,1

Nigdy 39,8 43,6 31,4 46,1 20,8

Wartość p p<0.001 p<0.001

Stan zatrudnienia

Nie 84,5 78,3 98,4 83,1 88,6

Tak, dorywczo 6,9 9,9 0,3 7,2 6,1

Tak, w niepełnym  
wymiarze godzin

3,7 5,0 0,7 3,8 3,3

Tak, w pełnym 4,9 6,8 0,7 5,9 2,0

Wartość p p<0.001 p = 0.087
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Ocena sytuacji materialnej

Bardzo dobra 5,8 6,5 4,3 7,6 0,4

Raczej dobra 37,8 38,1 37,0 45,0 15,9

Przeciętna 46,6 45,8 48,5 43,0 57,6

Raczej zła 6,9 6,5 7,9 3,3 18,0

Zła 2,9 3,1 2,3 1,1 8,2

Wartość p p = 0.52 p<0.001

Najstarsi Białostocczanie są istotnie gorzej wykształceni niż młodsi. 
Poziom zadowolenia z aktualnego życia w Białymstoku rośnie wraz pozio-
mem wykształcenia, ale do poziomu średniego wykształcenia. Wśród osób 
z wyższym wykształceniem również jest więcej zadowolonych z życia niż 
niezadowolonych, jednak wskaźnik ten jest nieco niższy niż wśród osób 
ze średnim poziomem wykształcenia.

Stan cywilny ze zrozumiałych względów istotnie różni się w porówny-
wanych grupach wieku. Wśród osób młodszych dominują seniorzy pozosta-
jący w związku małżeńskim (61,2%), co czwarty jest w stanie wdowień-
stwa, a co dziesiąty jest rozwiedziony. W starszej grupie wieku przeważają 
wdowy i wdowcy, blisko 40% nadal pozostają w związku małżeńskim 
i jedynie 3,6% jest po rozwodzie. Wśród osób zadowolonych z życia niemal 
dwie trzecie pozostaje w związku małżeńskim i niemal jedna trzecia wdów 
i wdowców, podczas gdy wśród niezadowolonych lub nie mających zdania 
o stopniu zadowolenia niemal co druga osoba należy do osób owdowia-
łych, a częściej niż co trzecia pozostaje w stanie małżeńskim.

Zmiana stanu cywilnego na stan wdowieństwa jest normalną koleją 
rzeczy wpływając zarówno na wzrost udziału osób zamieszkujących sa-
motnie, również z powodu usamodzielniania się i odchodzenia dzieci, ale 
również sprzyjając rosnącemu z wiekiem poczuciu osamotnienia. Na częste 
poczucie osamotnienia uskarża się co piąty senior w wieku późnej staro-
ści podczas gdy co dziesiąty w wieku wczesnej starości. O ile wśród osób 
mieszkającymi z innymi domownikami na częste poczucie osamotnienie 
uskarża się jedynie 5% seniorów, to wśród mieszkających samotnie aż sze-
ściokrotnie więcej (29%). Ta ostatnia kategoria osób jest szczególnie nara-
żona na zaburzenia emocjonalne i depresję i wymaga szczególnego zainte-
resowania ze strony sąsiadów, rodziny i służb publicznych i woluntarnych. 
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Co druga osoba zadowolona z życia nigdy nie czuje samotności, a co piąta 
wśród osób niezadowolonych.

Stan zatrudnienia ulega istotnemu zmniejszeniu z wiekiem. Podczas 
gdy w młodszej grupie wieku jeszcze co piąta osoba pracuje dorywczo, 
w niepełnym lub pełnym wymiarze zatrudnienia, w wśród starszej grupie 
wieku jedynie mniej niż 2% deklaruje jakąś formę zatrudnienia. Stan za-
trudnienia nie wykazuje istotnego związku z poziomem zatrudnienia, cho-
ciaż pokazuje pozytywną tendencję z poziomem zadowolenia (p = 0.087) 
– wśród osób zatrudnionych poziom zadowolenia jest minimalnie wyższy.

Ocena sytuacji materialnej nie jest powiązana z wiekiem białostockich 
seniorów. Niemal co drugi senior ocenia ją jako przeciętną, jednak częściej 
niż co trzeci jako dobrą (38%) lub bardzo dobrą (6%). Tylko co dziesiąty 
ocenia ją negatywnie. Opinie na temat jakości życia są powiązane w stop-
niu istotnym z oceną sytuacji materialnej. Wśród pozytywnie oceniających 
jakość życia dominują osoby z pozytywną oceną sytuacji materialnej, zaś 
wśród wyrażających negatywne lub niezdecydowane opinie o jakości życia 
częściej plasują się opinie negatywne o własnej sytuacji materialnej.

Zdrowie i sprawność seniorów

Subiektywna ocena własnego zdrowia jest traktowana jako bardzo dobry 
całościowy miernik stanu zdrowia seniorów, przewyższając obiektywną 
ocenę lekarską, ponieważ obejmuje zarówno aspekty zdrowia fizycznego 
jak i psychicznego. Respondentom zadano pytanie „Jak P. ocenia swój obec-
ny stan zdrowia?”, na które około jedna trzecia seniorów odpowiedziała 
pozytywnie. i mniej niż jedna trzecia negatywnie (tabela 2.2). Wyniki te 
w porównaniu z mieszkańcami miast 65+ w Polsce z 2002 roku uległy 
bardzo pozytywnej zmianie – wówczas dobrą lub raczej dobrą ocenę po-
dawało 21% (dziś 35%), przeciętną 32% (dziś 45%), a raczej złą lub złą 
47% (dziś 19%)1.

Udział odpowiedzi osób negatywnie oceniających swoje zdrowie był 
trzykrotnie częstszy wśród osób w starszej grupie wieku w porównaniu do 
grupy młodszych seniorów (odpowiednio 11,7% vs 35,7%). Samoocena 

1 Bień B. Stan zdrowiu i sprawność ludzi starszych. W: Brunon Synak, Polska Starość, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego 2002, s.35–77 (s. 37).
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zdrowia jest wyraźnie powiązana ze stopniem zadowolenia z aktualnego 
życia, ponieważ wśród osób zadowolonych z aktualnego życia udział osób 
negatywnie oceniających swoje zdrowie wyniósł tylko 12,8%, podczas 
gdy wśród osób niezadowolonych aż 38% (p<0.0001). Wśród osób zado-
wolonych z aktualnego życia aż 43% seniorów pozytywnie ocenia swoje 
zdrowie, a wśród pozostałych analogiczny odsetek wynosi tylko 13,5%. 

Przewlekły ból fizyczny (duży lub bardzo duży) dolega niemal co dru-
giemu seniorowi, we wczesnej starości występuje u 38%, a w późnej sta-
rości aż u 61% seniorów. Osoby zadowolone z życia w większości przypad-
ków nie czują bólu lub czują go w minimalnym stopniu (łącznie 62,3%), 
zaś negujący zadowolenie z życia odczuwają duży lub bardzo duży ból 
w 67,4% (tabela 2.2).

TABELA 2.2. SAMOOCENA STANU ZDROWIA I BÓL FIZYCZNY A WIEK I POZIOM 
ZADOWOLENIA Z AKTUALNEGO ŻYCIA (%)

Ogółem Wiek Zadowolenie z aktualnego życia

N = 980 65–74 
N = 677

75+ 
N = 303

Tak 
N = 735

Nie/trudno powiedzieć 
N = 245

Samoocena obecnego stanu zdrowia

Dobry 11,9 14,6 5,9 14,1 5,3

Raczej dobry 23,7 27,9 14,2 28,8 8,2

Przeciętny/trudno  
powiedzieć

45,3 45,8 44,2 44,2 48,5

Raczej zły 14,7 9,0 27,4 10,3 27,8

Zły 4,4 2,7 8,3 2,4 10,2

Wartość p p<0.001 p<0.001

Ból fizyczny ogranicza moją aktywność w stopniu:

Nie czuję bólu 10,2 12,0 6,3 11,7 5,7

Minimalnym 44,7 49,9 33,0 50,6 26,9

Dużym 33,2 30,0 40,3 29,4 44,5

Bardzo dużym 11,9 8,1 20,5 8,3 22,9

Wartość p p<0.001 p<0.001

Kolejna tabela (tabela 2.3) zestawia ranking problemów wieku star-
szego, które ograniczają codzienne życie i funkcjonowanie, jak widzenie, 
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słyszenie, żucie pokarmów, poruszanie się, zapamiętywanie i inne. Ta ostat-
nia kategoria obejmuję różnego typu dolegliwości, choroby lub ich skutki.

TABELA 2.3. PROBLEMY OGRANICZAJĄCE SPRAWNOŚĆ I FUNKCJONOWANIE 
A WIEK I POZIOM ZADOWOLENIA Z AKTUALNEGO ŻYCIA (%)

Ranking  
problemów,  
które  
ograniczają 
funkcjonowanie

Ogółem Wiek Zadowolenie  
z aktualnego życia Porównanie

N = 980 65–74 
N = 677

75+ 
N = 303

Tak 
N = 735

Nie/trudno 
powiedzieć 
N = 245

Zmienna 
a grupy 
wieku

Zmienna 
a grupy za-
dowolenia

Osłabienie  
widzenia 

66,4 63,4 72,9 65,4 69,3 p = 0.002 p = 0.275

Pogorszenie  
poruszania się

51,4 44,3 67,3 46,2 67,2 p<0.001 p<0.001

Osłabienie  
słuchu

38,0 30,2 55,4 35,2 45,5 p<0.001 p = 0.0055

Pogorszenie  
pamięci 

34,0 28,2 46,9 31,3 42,2 p<0.001 p = 0.0018

Pogorzenie żucia 
pokarmów

13,3 9,1 22,8 12,0 17,2 p<0.001 p = 0.038

Inne 11,7 11,9 11,2 10,7 14,8 p = 0.364 p = 0.002

Najwięcej, bo dwie trzecie seniorów uważa, że osłabienie wzroku zabu-
rza ich codzienne funkcjonowanie, zaś co drugi – pogorszenie poruszania 
się. Upośledzenie wzroku i lokomocji, zwłaszcza gdy dotyczą jednocześnie 
tych samych osobników stanowią istotny czynnik ryzyka upadków, a co 
za tym idzie poważnych złamań lub zranień. Częściej niż co trzeci za 
istotny dla siebie problem podaje pogorszenie słyszenia a niemal co trzeci 
pogorszenie pamięci i zapamiętywania. Do najrzadziej podawanych pro-
blemów należy zaburzenia żucia pokarmów i rozmaite dolegliwości lub 
skutki chorób przebytych.

Należy zwrócić uwagę, że odsetki osób podających dysfunkcje znacznie 
przekraczają 100%, co oznacza że jedna osoba zazwyczaj podaje kilka 
z nich równocześnie. Wielochorobowość jest typową cechą starości i na-
rasta z wiekiem, co uwidacznia się w tabeli 2.3 w części prezentującej 
zróżnicowanie problemów wśród młodszych i starszych seniorów. Część 
druga tabeli 2.3 (zadowolenie z aktualnego życia) pokazuje jednak, że 
spośród problemów ograniczających codzienne życie i funkcjonowanie 
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wpływ na satysfakcję z życia ma pogorszenie lokomocji, osłabienie słuchu, 
pogorszenie pamięci i żucia pokarmów, zaś pozostaje neutralne osłabienie 
widzenia i inne odczuwalne dolegliwości. Może to oznaczać, że seniorzy 
w wielu przypadkach akceptują atrybuty starości i starają się adaptować 
do własnej niesprawności.

A jaka – mimo chorób i niesprawności – jest kondycja białostockich se-
niorów w 6-stopniowej klinicznej skali słabości (frailty) wg Rockwooda?2. 
Ta skala oparta jest o ocenę aktywności fizycznej realizowanej codziennie, 
od aktywności sportowca (wytężone ćwiczenia wymagające znacznego wy-
siłku ponad 3 godziny w tygodniu), poprzez wysoką, umiarkowaną i lekką 
aktywność fizyczną do aktywności znikomej lub żadnej (tryb życia leżą-
co-siedzący). Strukturę tę w zależności od wieku przedstawia wykres 2.2. 

WYKRES 2.2. AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA SENIORÓW WG KLINICZNEJ SKALI  

SŁABOŚCI A GRUPY WIEKU (%)

Seniorzy prezentują niemal normalny rozkład aktywności fizycznej 
z dominacją umiarkowanej (36%) i lekkiej aktywności fizycznej (41%). 
Kondycja opisana aktywnością sportowca stanowi znikomy procent, ale 
i kategoria „żadna aktywność” nie przekracza 4%. Kondycja seniorów opi-
sana aktywnością fizyczną pogarsza się z wiekiem. O ile w młodszej gru-
pie wieku co dziesiąty senior prezentuje znikomą lub żadną aktywność, to 

2 K. Rockwood i in., A global clinical measure of fitness and frailty in elderly people. 
CMAJ 2005, 173 (5), s. 489–495.
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w starszej grupie wieku już niemal co trzeci, zapewne z powodu skutków 
starzenia i chorób zależnych od wieku i przebytych. Wyniki te uzasad-
niają przedsiębranie szczególnych inicjatyw i programów zdrowotnych 
aktywizujących i ukierunkowanych przede wszystkim na najstarszych  
seniorów.

Skala słabości mierzona aktywnością fizyczną, podobnie jak szybkość 
chodu, czy czas wykonania testu „Wstań i Idź”, stanowi uznany, całościo-
wy, a zarazem prosty miernik kondycji i sprawności seniorów, ponieważ 
możliwości fizyczne odpowiadają zasobom biologicznym na każdym etapie 
procesu starzenia się i towarzyszących mu chorób. Spadek aktywności 
wynika z kurczenia się rezerw narządowych – masy mięśni, serca, mózgu 
i innych organów, co powoduje pogorszenie ich funkcjonowania wyra-
żone niższym poziomem aktywności życia codziennego i wyższe ryzyko 
nieuchronnej śmierci3.

Po dychotomizacji tej zmiennej na kategorię osób o sprawnych (aktyw-
ność sportowca, wysoka, umiarkowana) i niesprawnych (aktywność lekka, 
znikoma i żadna) wraz z zestawieniem posiadania formalnego orzeczenia 
o stopniu niesprawności, pozwala zweryfikować racjonalność orzecznictwa 
wśród seniorów (wykres 2.3). 

WYKRES 2.3. SPRAWNOŚĆ WG SKALI SŁABOŚCI A POSIADANIE FORMALNEGO 

ORZECZENIA O STOPNIU NIESPRAWNOŚCI (N = 980; %)

3 Buchman AS, Wilson RS, Bienias JL, Bennett DA. Change in frailty and risk of death 
in older persons. Exp Aging Res. 2009; 35(1):61–82.
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Ogółem 26,9% (n = 264) białostockich seniorów ma formalne orzecze-
nie o stopniu niepełnosprawności, chociaż niesprawni seniorzy wg klinicznej 
skali słabości stanowią aż 56,5%. W grupie sprawnych seniorów niemal co 
piąta osoba posiada orzeczenie o niesprawności, co jest nieco zadziwiające. 
Aż dwie trzecie niesprawnych seniorów nie ma orzeczenia o niesprawności, 
a być może nie ubiegali się oni o formalne orzecznictwo z powodu braku 
informacji, niemożności skompletowania odpowiedniej dokumentacji lub 
poważnej fizycznej lub psychicznej niesprawności i nieporadności. 

TABELA 2.4. NIESPRAWNOŚĆ BIOLOGICZNA I PRAWNA A WIEK I ZADOWOLENIA 
Z AKTUALNEGO ŻYCIA (%)

Ogółem Wiek Zadowolenie z aktualnego życia

N = 980 65–74 
N = 677

75+ 
N = 303

Tak 
N = 735

Nie/trudno powiedzieć 
N = 245

Poziom biologicznej sprawności wg skali słabości

Żadna aktywność 3,7 2,2 6,9 2,2 8,2

Znikoma 11,0 6,6 20,8 8,8 17,6

Lekka 41,8 39,9 46,2 41,4 43,3

Umiarkowana 35,8 41,1 24,1 38,4 28,1

Wysoka 6,3 8,9 1,7 8,0 2,5

Aktywność sportowca 1,0 1,3 0,3 1,2 0,4

Wartość p p<0.001 p<0.001

Posiadanie formalnego orzeczenia o niepełnosprawności

Nie 73,0 79,0 59,0 76,0 63,0

Tak 27,0 21,0 41.0 24,0 76,

Wartość p p<0.001 p<0.001

Stopień orzeczonej niesprawności (n = 264)

Znaczny (n = 72) 27,2 21,3 34,1 24,3 33,0

Umiarkowany (n = 124) 47,0 48,9 44,8 46,8 47,2

Lekki (n = 68) 25,8 29,8 21,1 28,9 19,8

Wartość p p = 0.046 p = 0.167

Z uwagi na korzyści w dostępie do usług i programów społecznych mia-
sta dedykowanych osobom z niepełnosprawnością, duża część seniorów 
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biologicznie niesprawnych nie posiada formalnej podstawy do aplikowania 
o usługi (np. asystent osoby starszej, szybszy dostęp do rehabilitacji etc.). 
Tabela 2.4 podsumowuje ten aspekt w zależności od wieku i satysfakcji 
z aktualnego życia.

Stopień orzeczonej prawnie niesprawności nie tylko nie koresponduje 
z faktyczną niesprawnością biologiczną, ale z powodu przypadkowości 
dostępu do orzeczeń nie bardzo jest powiązany ani z wiekiem, ani z po-
ziomem satysfakcji z życia (tabela 2.4). Pozwala to wnioskować, że taki 
parametr zafałszowuje faktyczne dane o poziomie inwalidztwa wśród osób 
starych i nie powinien stanowić warunku do aplikowania o usługi publicz-
ne. Tylko parametry biologii starzenia, jak prezentowana tu skala słabości 
obok innych testów oceny funkcji powinny zastąpić formalne orzecznic-
two, ponieważ orzecznictwo jest w praktyce niedostępne dla większości 
niesprawnych seniorów i jak widać nie oddaje prawdy o seniorach.

W badaniach naukowych i praktyce geriatrycznej sprawność funkcjo-
nalna seniorów opisywana jest jako zdolność wykonywania czynności życia 
codziennego (ADL, od Activity of Daily Living), ponieważ wszyscy wyko-
nują rutynowo tego typu czynności i łatwo mogą określić, czy z wiekiem 
wymagają pomocy lub są niezdolni w zakresie: ciężkich prac domowych 
(np. czyszczenie podłogi), przygotowywania sobie posiłków, chodzenia 
po codzienne zakupy, rozporządzania własnymi pieniędzmi, korzystania 
z telefonu, czy samodzielnego przyjmowania swoich leków. Wymienione 
przykłady wchodzą w zakres skali Instrumental-ADL, czyli czynności zło-
żonych życia codziennego. Przyczyny dysfunkcji mogą wynikać z postępu-
jącej niesprawności fizycznej, ale i poznawczej, zwłaszcza gdy określona 
czynność wymaga logistyki i zapamiętywania (np. umiejętność kontro-
lowania opłat, wydawania pieniędzy, oszczędzania, umiejętnego rozkła-
dania i przyjmowania leków, posługiwania się kartą płatniczą, telefonem 
komórkowym etc.). Niesprawność I-ADL zazwyczaj pojawia wcześniej niż 
niesprawność w zakresie podstawowych (samoobsługowych) czynności 
życia codziennego, jak kąpiel i mycie całego ciała, poruszanie się po pła-
skich powierzchniach, chodzenie po schodach, korzystanie z WC, ubieranie 
się i rozbieranie, spożywanie posiłków etc. Ten zakres funkcji ADL ocenia 
m.in. 100-punktowy Indeks Barthel (im mniej tym gorzej). Uzyskanie 40 
lub mniej punktów upoważnia seniora do ubiegania o przyjęcie do Zakła-
du Opiekuńczo-Leczniczego lub Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w ramach 
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częściowej refundacji z Narodowego Funduszu Zdrowia. Tabela 2.5 ze-
stawia odsetki osób samodzielnych w I-ADL w grupach wieku i poziomu 
zadowolenia. Osoby wymagające pomocy przy wykonywaniu określonej 
czynności lub całkowicie niezdolni do czynności, a także niepewne swojej 
zdolności (trudno powiedzieć) ujęte zostały w jednej kategorii, ponieważ 
w większym lub mniejszym zakresie wymagają interwencji opiekuna, za-
zwyczaj członka rodziny. 

Z oczywistych powodów niesamodzielni seniorzy najczęściej (w 33%) 
deklarują utratę samodzielności w zakresie prac domowych należących do 
ciężkich (czyszczenie podłóg, mycie okien), co czwarty wymaga pomocy 
w codziennych zakupach, co piąty w przygotowywaniu posiłków, zaś czę-
ściej niż co dziesiąty wymaga wsparcia przy rozporządzaniu własnymi pie-
niędzmi, korzystaniu z telefonu lub właściwym zażywaniu swoich leków. Ta 
ostatnia kategoria osób starszych z dużym prawdopodobieństwem odpo-
wiada osobom z poważnymi zaburzeniami poznawczymi lub z otępieniem. 

TABELA 2.5. SAMODZIELNOŚĆ W ZAKRESIE CZYNNOŚCI ŻYCIA CODZIENNEGO 
(I-ADL) A WIEK I POZIOM ZADOWOLENIA Z AKTUALNEGO ŻYCIA (%)

I-ADL
Ogółem Wiek Zadowolenie z aktualnego życia

N–980 65–74 
N = 677

75+ 
N = 303

Tak 
N = 735

Nie/trudno powiedzieć 
N = 245

Prace domowe (sprzątanie podłóg)

Samodzielni 67,0 76,7 45,5 71,8 52,7

Niesamodzielni lub trudno 
powiedzieć

33,0 23,3 54,5 28,2 47,3

Wartość p p<0.001 p<0.001

Przygotowywać posiłki 

Samodzielni 80,0 87,7 63,0 83,3 70,6

Niesamodzielni lub trudno 
powiedzieć

20,0 12,3 37,0 16,7 29,4

Wartość p p<0.001 p<0.001

Robić codzienne zakupy 

Samodzielni 74,5 82,3 57,1 79,6 59,2

Niesamodzielni lub trudno 
powiedzieć

25,5 17,3 42,9 20,4 40,8

Wartość p p<0.001 p<0.001
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Rozporządzać swoimi pieniędzmi 

Samodzielni 88,8 93,1 79,2 92,2 78,4

Niesamodzielni lub trudno 
powiedzieć

11,2 6,9 20,8 7,8 21,6

Wartość p p<0.001 p<0.001

Korzystać z telefonu 

Samodzielni 87,7 94,1 73,3 90,8 78,3

Niesamodzielni lub trudno 
powiedzieć

12,3 5,9 26,7 9,2 21,7

Wartość p p<0.001 p<0.001

Przyjmować swoje lekarstwa 

Samodzielni 87,6 93,9 73,3 90,9 75,6

Niesamodzielni lub trudno 
powiedzieć

12,4 6,1 26,7 9,1 24,4

Wartość p p<0.001 p<0.001

Udział seniorów niesprawnych w tym zakresie (finanse, telefon, leki) 
jest trzy lub blisko czterokrotnie wyższy w późnej niż we wczesnej starości. 
Późna starość wymaga ogromnego wsparcia ze strony rodziny i placówek 
opiekuńczo-usługowych formalnych i nieformalnych, zwłaszcza w przy-
padku braku opiekuna rodzinnego przy seniorze. Należy przypomnieć, że 
częściej niż co trzeci senior (38,3%) w późnej starości mieszka samotnie 
(tabela 2.1), a zatem pozostaje on w stanie ryzyka zaniedbania opiekuń-
czego i usługowego.

Tabela 2.6 prezentuje aspekty sprawności lokomocyjnej i ich przełożenie 
na funkcjonowanie codzienne. Wraz z wiekiem zmniejsza się ruchliwość 
seniorów, która wyraża się spadkiem możliwości opuszczania własnego 
mieszkania. O ile wśród wszystkich seniorów jedynie 8,2% nie jest w stanie 
opuścić samodzielnie poradzić sobie poza domem, a prawie co piąty czyni 
to z trudnością, to w późnej starości analogiczne udziały ulegają podwoje-
niu. Ogromną barierę stanowi pokonywanie schodów – wśród młodszych 
seniorów skarży się na to 12% osób a wśród starszych trzykrotnie więcej 
(38%). Tego typu bariera bardzo rzutuje na zadowolenie z aktualnego 
życia. Dobudowywanie wind zewnętrznych w starym budownictwie lub 
montaż udogodnień w klatkach schodowych takich jak schodołazy czy 
windy przyporęczowe stały się już wiele lat temu priorytetem programów 
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społecznych w krajach skandynawskich. Projekty te uwalniają z poczucie 
uwięzienia we własnym mieszkaniu. Pokonanie barier architektonicznych 
sprzyja aktywizacji ludzi najstarszych, zwiększa ich autonomię i czyni nie 
tylko bardziej zadowolonymi, ale i sprawniejszymi i mniej narażonymi na 
upadki, ponieważ ruch służy sprawności. 

TABELA 2.6. SPRAWNOŚĆ LOKOMOCYJNA I RUCHOWA SENIORÓW  
A WIEK I ZADOWOLENIE Z AKTUALNEGO ŻYCIA (%)

Ogółem Wiek Zadowolenie z aktualnego życia

N = 980 65–74 
N = 677

75+ 
N = 303

Tak 
N = 735

Nie/trudno powiedzieć 
N = 245

Możliwości lokomocyjne

Chodzi swobodnie 
w domu i poza domem

73,3 83,3 50,8 78,6 57,1

Chodzi z trudnością 
poza domem

18,3 12,0 32,2 16,2 24,5

Nie wychodzi z domu 7,2 3,8 15,0 4,9 14,3

Pozostaje w łóżku/ 
fotelu

1,2 0,9 1,0 0,3 4,1

p<0.001 p<0.001

Chodzenie po schodach

Samodzielnie 80,0 87,9 62,0 85,0 64,5

Z pomocą lub niezdolny 20,0 12,1 38,0 15,0 35,5

p<0.001 p<0.001

Korzystanie z wanny lub prysznica

Samodzielnie 84,2 90,7 69,6 86,0 69,8

Z pomocą lub niezdolny 15,8 9,3 30,4 14,0 30,2

p<0.001 p<0.001

Kolejny aspekt sprawności fizycznej prezentuje umiejętność korzystania 
z wanny lub prysznica. Prezentowane w tabeli 2.6 odsetki osób niezdol-
nych do samodzielnego brania kąpieli całego ciała unaoczniają ogrom 
problemu. Niemal co trzeci senior w późnej starości ma wybór narażenia 
się na ryzyko upadku przy kąpieli i konsekwencje upadku lub zaniedbanie 
higieniczne i gorszą jakość życia.
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Dolegliwości i chorobowość seniorów Białegostoku
Rodzaj, częstość i nasilenie dolegliwości wieku starszego stanowi ważny 
aspekt zdrowia zazwyczaj wpływający na jakość życia codziennego. Za-
pytano respondentów o 16 rodzajów dolegliwości typowych dla wieku 
podeszłego, a odpowiedzi dychotomizowano na częste bądź stałe ich od-
czuwanie vs. brak dolegliwości, sporadyczne i inne. Tabela 2.7 zestawia 
ich częstości od najczęściej podawanych do najrzadszych. 

TABELA 2.7. RANKING CZĘSTO LUB STALE WYSTĘPUJĄCYCH DOLEGLIWOŚCI  
A WIEK I ZADOWOLENIE Z ŻYCIA (%)

Dolegliwości występujące  
często lub stale

Ogółem Wiek Zadowolenie z aktualnego życia

N = 980 65–74 
N = 677

75+ 
N = 303

Tak 
N = 735

Nie/trudno  
powiedzieć  
N = 245

Bóle stawów lub kręgosłupa 64,7 61,3 72,3 62,7 70,6

Wartość p p = 0.0039 p = 0.04

Uczucie zmęczenia, wyczerpania 45,8 41,1 56,4 41,6 58,4

Wartość p p<0.001 p<0.001

Trudności z zasypianiem 40,8 36,0 51,5 36,5 53,9

Wartość p p<0.001 p<0.001

Obrzęki kończyn dolnych 36,2 29,8 50,5 31,7 49,8

Wartość p p<0.001 p<0.001

Zawroty lub bóle głowy 28,0 22,5 38,9 24,0 38,4

Wartość p p<0.001 p<0.001

Duszność 27,2 21,7 39,6 23,4 38,8

Wartość p p<0.001 p<0.001

Kołatanie, nierówne bicie serca 21,9 18,6 29,4 18,8 31,4

Wartość p p<0.001 p<0.001

Zaburzenia równowagi 21,2 14,6 36,0 17,4 32,7

Wartość p p<0.001 p<0.001

Nietrzymanie moczu 20,6 14,5 34,3 16,1 34,3

Wartość p p<0.001 p<0.001

Zaburzenia pamięci 20,5 13,0 37,3 17,1 30,6

Wartość p p<0.001 p<0.001
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Lęki, smutki, nerwowość 19,5 15,6 28,1 14,7 33,9

Wartość p p<0.001 p<0.001

Zaparcia 19,0 15,5 26,7 16,6 26,1

Wartość p p<0.001 P = 0.003

Bóle rozpieranie w okolicy serca 17,9 14,6 25,1 15,5 24,9

Wartość p p<0.001 p<0.001

Drżenie rąk 15,0 10,0 25,0 12,7 22,0

Wartość p p<0.001 p = 0.0016

Zaburzenia czucia, ruchu, mowy 8,5 5,3 15,5 6,3 15,1

Wartość p p<0.001 p<0.001

Spadek masy ciała/ brak apetytu 8,1 5,3 14,2 5,7 15,1

Wartość p p<0.001 p<0.001

Do najczęściej podawanych dolegliwości należały: bóle stawów i krę-
gosłupa (65%), uczucie zmęczenia i wyczerpania (46%), trudności z za-
sypianiem (41%). Najrzadziej seniorzy skarżyli się przejściowe zaburzenia 
mowy, czucia, ruchu i gorszy apetyt (po około 8%). Wszystkie z 16- tu 
dolegliwości częściej występowały w późnej starości w porównaniu do 
wczesnej oraz korelowały negatywnie z pozytywną oceną jakości życia. 
Rycina 2.1 obrazuje wzrost występowania liczby dolegliwości z wiekiem. 
W grupie wczesnej starości średnia liczba podawanych dolegliwości wy-
niosła 3,4, zaś w późnej starości aż 5,8 na jednego seniora (w całej próbie 
4,14 dolegliwości/seniora). 

157 osób (16% badanych) nie uskarżało się na żadną z wymienionych 
dolegliwości, zaś jeden podawał wszystkie podane do wyboru skargi. 

Osoby zadowolone z aktualnego życia znamiennie rzadziej (p<0.0001) 
uskarżały się na dolegliwości (3,61 dolegliwości na seniora) w porównaniu 
z grupą niezadowolonych z aktualnego życia (5,8 dolegliwości na seniora). 
Dokładny rozkład liczby dolegliwości w zależności od odpowiedzi na pyta-
nie o poziom satysfakcji z aktualnego życia prezentuje rycina 2.2. Wynika 
z niej, że wzrost liczby jednocześnie odczuwanych dolegliwości jest linijnie 
skorelowany z coraz gorszym postrzeganiem jakości życia, co przekonuje 
o istotnym związku między poczuciem zdrowia (dolegliwości) a poczuciem 
satysfakcji z życia. Kategoria osób nie potrafiąca określić się pozytywnie 
lub negatywnie plasuje się między ocenami pozytywnymi a negatywnymi 
o jakości swojego życia.
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Chorobowość wieku starszego oceniano w oparciu o pytania na temat 
wiedzy seniora o występowaniu u niego określonego problemu zdrowot-
nego, który został potwierdzony przez lekarza. Zaproponowano seniorom 
wybór 23 schorzeń lub zaburzeń po przebytych incydentach chorobowych 
i zestawiono w tabeli 2.8 od najczęściej do najrzadziej występujących.

Tylko 7% seniorów nie podało żadnej choroby. Do najczęściej poda-
wanych schorzeń seniorów należy choroba zwyrodnieniowa lub zapalna 

RYCINA 2.1. LICZBA DOLEGLIWOŚCI CZĘSTO LUB STALE WYSTĘPUJĄCYCH  

A GRUPY WIEKU

RYCINA 2.2. LICZBA DOLEGLIWOŚCI A POZIOM ZADOWOLENIA Z AKTUALNEGO ŻYCIA
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TABELA 2.8. RANKING CHORÓB LUB PROBLEMÓW ZDROWOTNYCH  
A WIEK I ZADOWOLENIE Z ŻYCIA (%)

Choroby lub problemy zdro-
wotne

Ogółem Wiek Zadowolenie z aktualnego życia

N = 980 65–74 
N = 677

75+ 
N = 303

Tak 
N = 735

Nie/trudno powiedzieć  
N = 245

Choroby stawów lub kręgosłupa 61,6 60,7 63,7 60,3 65,7

Wartość p p = NZ p = NZ

Nadciśnienie tętnicze 55,1 51,1 64,0 54,0 58,4

Wartość p p<0.001 p = NZ

Choroby oczu (zaćma, jaskra, 
AMD)

23,5 23,3 52,8 31,0 36,7

Wartość p p<0.001 p = NZ

Cukrzyca 23,6 21,9 27,4 24,0 22,5

Wartość p p = NZ p = NZ

Żylna choroba naczyń 23,5 19,7 32,0 21,9 28,2

Wartość p p<0.001 p = 0.045

Choroby układu pokarmowego 22,7 19,7 29,4 19,1 33,5

Wartość p p<0.001 p<0.001

Otyłość 21,3 8,9 12,2 21,4 21,2

Wartość p p = NZ p = NZ

Osteoporoza 19,4 16,3 26,4 16,9 26,9

Wartość p p<0.001 p<0.001

Migotanie przedsionków i inne 
zaburzenia rytmu

19,2 16,5 25,1 18,4 21,6

Wartość p p = 0.0017 p = NZ

Choroby tarczycy 18,9 19,1 18,5 18,4 19,6

Wartość p p = 0.832 p = NZ

Miażdżyca tętnic obwodowych 17,4 12,0 28,7 15,8 21,2

Wartość p p<0.001 p = 0.05

Przebyte złamanie biodra lub 
inne

16,5 14,9 20,1 13,7 24,9

Wartość p p = 0.042 p<0.001

Choroba wieńcowa, przebyty 
zawał

15,4 11,7 23,8 14,1 19,1

Wartość p p<0.001 P = NZ
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stawów i kręgosłupa (62%) i nadciśnienie tętnicze (55%), co jest zgodne 
z innymi badaniami epidemiologicznymi. Częściej niż co trzeci mężczyzna 
leczy się z powodu choroby prostaty (37,2% w grupie seniorów-mężczyzn) 
i wykazuje zależność od wieku. Problem ten w rankingu chorób zajmuje 
wśród mężczyzn trzecią pozycję.

Co czwarta osoba starsza podaje poważną chorobę oczu (zaćma, jaskra, 
zwyrodnienie plamki żółtej), cukrzycę i żylną chorobę naczyń i tylko nieco 
rzadziej choroby przewodu pokarmowego. Co piąta lub niemal co piąta 
osoba deklaruje otyłość, osteoporozę, migotanie przedsionków lub inne 
zaburzenia rytmu serca, choroby tarczycy, miażdżycę tętnic obwodowych 
i przebyte złamanie biodra lub o innej lokalizacji. Około 15% seniorów 
podaje niewydolność serca i/lub chorobę niedokrwienną serca.

Nieco częściej lub prawie co dziesiąta osoba potwierdza obecność prze-
wlekłej choroby nerek, chorobę nowotworową przebytą lub nadal leczoną, 
przewlekłą obturacyjną chorobę płuc, przebyty udar lub niedokrwienie 
mózgu (TIA).

Niewydolność serca 15,4 10,9 25,4 15,1 16,3

Wartość p p<0.001 p = NZ

Przewlekłe choroby nerek 12,9 11,5 15,8 11,2 18,0

Wartość p p = NZ p = 0.0058

Choroba nowotworowa 12,1 10,8 15,2 10,9 15,9

Wartość p p = 0.051 p = 0.03

Astma/ POCHP 10,9 8,9 15,5 11,0 10,6

Wartość p p = 0.002 p = NZ

Depresja 9,9 8,7 12,2 6,8 19,2

Wartość p p = NZ p<0.001

Udar lub TIA przebyte 9,6 7,2 14,9 9,0 11,4

Wartość p p<0.001 p = NZ

Owrzodzenia i inne choroby skóry 4,9 4,9 5.0 4,0 7,8

Wartość p p = NZ p = 0.02

Otępienie 3,9 2,5 6,9 3,0 6,5

Wartość p p<0.001 p = NZ

Choroba Parkinsona 2,9 2,1 4,6 3,1 2,0

Wartość p p = 0,02 p = NZ
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Do problemów zdrowotnych najrzadziej deklarowanych przez seniorów 
należały choroby neurodegeneracyjne (4% otępienie a 3% choroba Parkin-
sona). Statystyki amerykańskie i europejskie na temat rozpowszechnienia 
choroby Alzheimera i innych otępień zgodnie podają odsetek około 10% 
w populacji 65+, a niekiedy nawet wyższy. W naszym badaniu udział 
chorób neurodegeneracyjnych został zaniżony. Może to z jednej strony wy-
nikać z negatywnej selekcji probantów (np. rezygnacja z rozmowy z osobą 
nie rozumiejącą pytań), a z drugiej strony z nieświadomości seniora (i/
lub rodziny) istnienia tego problemu. Zdarza się tak stosunkowo często 
w początkowej fazie choroby, a niedostępność seniorów do placówek dia-
gnozujących otępienie odwleka moment postawienia diagnozy. 

Aby chociaż częściowo zweryfikować tezę o niediagnozowaniu otę-
pienia, zdefiniowano grupę seniorów uskarżających się na częste lub sta-
le zaburzenia pamięci oraz nie radzących sobie z samodzielnym rozpo-
rządzaniem własnymi pieniędzmi lub właściwym przyjmowaniem leków 
lub radzeniem sobie z telefonem. Osoby takie stanowią 8,8% wszystkich 
seniorów (7,8% kobiet i 10,3% mężczyzn; 3,4% w grupie wieku 65–74 
a 20,8% w grupie wieku 75+). Odsetki te są bardziej zbliżone do danych 
z innych krajów, zwłaszcza iż próba białostockich seniorów jest niedorepre-
zentowana w zakresie najstarszych roczników. W badaniu seniorów 75+ 
w Białymstoku w 2001 roku4 kryterium otępienia spełniało 22% bada-
nych seniorów, co w zasadzie jest zgodne z rozpowszechnieniem otępienia 
w późnej starości w badaniu obecnym. 

Z bardzo dużym prawdopodobieństwem osoby te można zaliczyć do 
seniorów z istotnymi zaburzeniami funkcji poznawczych, chociaż bez 
dokładniejszej oceny nie można ich etykietować prawdopodobną dia-
gnozą choroby Alzheimera lub innej choroby mózgu prowadzącej do otę- 
pienia. 

Drugim niedoszacowanym schorzeniem jest depresja, którą zadeklaro-
wało 10% seniorów. Schorzenie to występuje znacznie, a nawet dwukrotnie 
częściej, jednak za rzadko jest rozpoznawana przez lekarzy, a sami pacjenci 
nie chcą się do niej przyznawać. W naszej próbie 19,5% respondentów 

4 Bień B., Wojszel B., Wilmańska J., Sienkiewicz J. Starość pod ochroną: Opiekunowie 
rodzinni niesprawnych osób starych w Polsce. Porównawcze Studium Środowiska 
miejskiego i wiejskiego, Oficyna Wydawnicza TEXT, Kraków 2001.
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(16% młodszych i 28% starszych) uskarżało się lęki, płaczliwość, nerwo-
wość i smutki, tj. typowe objawy depresji.

Porównując poziom satysfakcji seniorów między osobami zadowolo-
nymi i niezadowolonymi z aktualnego życia nie można tak jednoznacznie 
jak w przypadku odczuwanych dolegliwości potwierdzić, że choroby po-
wiązane są z satysfakcją życiową, ponieważ w przypadku wielu chorób nie 
stwierdza się takiej zależności. Tym niemniej, takie powiązanie stwierdza 
się w przypadku obecności osteoporozy, przebytych złamań kości, w tym 
stawu biodrowego, depresji, chorób układu pokarmowego i owrzodzeń 
lub innych przewlekłych chorób skóry. 

Zatem nie rodzaj choroby (poza wyjątkami), a liczba współistniejących 
problemów chorobowych powiązana jest z poziomem odczuwanej satys-
fakcji z aktualnego życia (rycina 2.4).

RYCINA 2.3. LICZBA CHORÓB A POZIOM ZADOWOLENIA Z OBECNEGO ŻYCIA 

(ANALIZA ANOVA)

Wielochorobowość wieku podeszłego jest znanym w literaturze i prak-
tyce klinicznej zjawiskiem. Fenomen ten został potwierdzony w prezento-
wanych wynikach. Jedynie 6,7% badanych nie potwierdziło żadnej danej 
do wyboru choroby, zaś 7,3% podawało aż 10 lub więcej współistniejących 
chorób lub problemów. W całej próbie badanych seniorów przeciętna liczba 
problemów zdrowotnych wynosiła 4,4 (+3,1)/ seniora, wśród młodszych 
seniorów – 3,9 (+2,9), zaś wśród starszych 5,7 (+3,3). Szczegółową za-
leżność między liczbą chorób współistniejących, a przedziałami wieku 
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prezentuje rycina 2.4, z której wynika podwojenie średniej liczby schorzeń 
między najmłodszą, a najstarszą badaną grupą wieku.

RYCINA 2.4. WIELOCHOROBOWOŚĆ SENIORÓW A WIEK (ANALIZA ANOVA)

Należy zauważyć, że podane do wyboru problemy zdrowotne dotyczą 
wielu układów i narządów (tabela 2.8), czyli adresowane są do kompeten-
cji wielu specjalistów i specjalistycznych metod diagnozowania i leczenia. 
Lekarz Podstawowej Opieki Zdrowotnej teoretycznie zobligowany jest do 
koordynacji leczenia, ale w praktyce jest bezsilny w zakresie pogodzenia wie-
lu, czasem sprzecznych zaleceń nie współpracujących ze sobą specjalistów. 
To geriatria jako specjalizacja dedykowana chorobom zależnym od wieku, 
wielochorobowości i wielolekowości mogłaby wesprzeć go w integrowa-
niu i koordynowaniu zaleceń specjalistów wobec pacjentów najstarszych 
o złożonej patologii. Zadaniem geriatrii jest hierarchizacja problemów pod 
względem przywracania lub utrzymania wysokich funkcji narządowych, 
w tym lokomocji i radzenia sobie z czynnościami życia codziennego, poprzez 
optymalizację farmakoterapii i zalecenia rehabilitacyjne. 

Leki 

Rosnąca z wiekiem wielochorobowość sprzyja wielolekowości, zaś kur-
czące się z wiekiem rezerwy organizmu – strukturalne, metaboliczne, 
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hemodynamiczne i integracyjne–coraz bardziej utrudniają wchłanianie, 
dystrybucję, metabolizm, a w końcu eliminację związków chemicznych, 
czyli leków. Te mają coraz większe szanse wchodzenia w interakcje między 
sobą i generować kolejne objawy, które postrzegane jako objawy innej 
choroby i „leczone” kolejnymi specyfikami. 

Respondentów pytano o liczbę leków przepisanych przez lekarzy 
i przyjmowanych regularnie przez przynajmniej 3 miesiące. Na to pytanie 
odpowiedziało 968 osób, czyli 98,8% badanych (12 osób nie udzieliło 
odpowiedzi). 13% seniorów nie przyjmowała żadnych leków przepisanych 
przez lekarza. Średnia liczba leków zażywanych przewlekle przez seniora 
wynosiła 3,7 (+2,9) w grupie, która udzieliła odpowiedzi. 20% badanych 
przyjmowało przewlekle powyżej 5 leków, a rekordzista 18 farmaceuty-
ków. Kobiety przyjmowały znamiennie więcej leków niż mężczyźni (3,9 
+2,9 vs. 3,7 +2,8; p<0.001). Osoby niezadowolone z aktualnego życia 
przyjmowały znamiennie więcej leków przepisanych przez lekarzy niż 
zadowolone.

W drugim pytaniu pytano o liczbę leków zażywanych z własnej inicja-
tywy, w tym suplementy i witaminy, leki p-bólowe dostępne bez recepty 
oraz preparaty ziołowe. Tabela 2.9 zestawia szczegółowe dane w grupach 
wieku i grupach poziomu zadowolenia. 

TABELA 2.9. ŚREDNIA LICZBA LEKÓW A GRUPY WIEKU I POZIOM ZADOWOLENIA 
(ŚREDNIE (SD))

Leki przyjmowane  
przewlekle Ogółem

Wiek Zadowolenie z aktualnego życia

65–74 75+ Tak Nie/trudno powiedzieć 

N ważnych N = 968 N = 670 N = 298 N = 731 N = 237

Przepisane przez lekarza 3,7 
(+2,9)

3,1 
(+2,5)

5.0 
(+3,3)

3,4 (+2,7) 4,6 (+3,4)

Wartość p  
(test U Manna-Whitneya)

p<0.0001 p<0.0001

N ważnych N = 963 N = 667 N = 296 N = 726 N = 236

Preparaty przyjmowane  
z własnej inicjatywy

1,5 
(+1,5)

1,4 
(+1,4)

1,7 
(+1,6)

1,4 (+1,4) 1,6 (+1,6)

Wartość p (test U Manna-
-Whitneya)

p<0.01 p = NZ
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Co trzecia osoba w ogóle nie zażywała leków z własnej inicjatywy 
(33,9%), zaś powyżej pięciu 3,5%. Średnia liczba leków zażywanych z wła-
snej inicjatywy okazała się znamiennie wyższa wśród kobiet (1,6, +1,5) 
niż mężczyzna (1,2, +1,4). Osoby starsze zażywały więcej leków bez re-
cepty niż młodsze (p<0.01). Do najczęściej wymienianych preparatów 
należały witaminy, minerały, leki przeciwbólowe, poprawiające trawienie 
oraz zioła i maści. 

RYCINA 2.5. LEKI ZALECONE PRZEZ LEKARZA I PRZYJMOWANE Z WŁASNEJ  
INICJATYWY A WIEK

RYCINA 2.6. POZIOM ZADOWOLENIA Z AKTUALNEGO ŻYCIA A ŚREDNIA LICZBA 

ZAŻYWANYCH LEKÓW (ZALECONYCH PRZEZ LEKARZA I Z WŁASNEJ INICJATYWY)
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Rycina 2.5 zestawia średnie liczby leków – zalecone przez lekarza i przyj-
mowane z własnej inicjatywy – w 5-letnich grupach wieku.

Po podsumowaniu liczby leków przyjmowanych z zalecenia lekarza i z 
własnej inicjatywy okazało się, że tylko 6,3% seniorów nie przyznało się do 
przyjmowania jakichkolwiek leków, odsetek osób zażywających przewlekle 
oba typy leków w liczbie 5 lub wyższej dotyczył w badanej próbie aż co 
drugiego seniora. Pomijając konsekwencje zdrowotne i celowość, a często 
bezcelowość przyjmowania, zwłaszcza suplementów, należy zwrócić uwa-
gę na ogromne koszty wynikające z takich decyzji.

Rycina 2.6 pokazuje, jak wzrost liczby leków zwiększa poziom nieza-
dowolenia z aktualnego życia, ponieważ liczba leków wiąże się z liczbą 
współistniejących problemów zdrowotnych.

Korzystanie z usług opieki zdrowotnej i pomocy społecznej

Dostępność do wybranego zakresu usług zdrowotnych i społecznych oce-
niano za pomocą pytań o korzystanie z określonych świadczeń w ciągu 
ostatniego roku. Tabela 2.10 przedstawia odsetki osób korzystających 
z usług zdrowotnych w ostatnim roku w zależności od wieku i poziomu 
zadowolenia z życia. Wyniki potwierdzają wcześniejsze wnioski o wyso-
kiej chorobowości seniorów, która jednak pozostaje pod kontrolą nie tylko 
lekarzy POZ (ponad 93% objętych pomocą), ale też opieką wielu specjali-
stów (odpowiednio 79%). Dwie trzecie wszystkich seniorów poddało się 
w ostatnim roku badaniom diagnostycznym, jak badania laboratoryjne, 
endoskopowe, radiologiczne i wiele innych. Co trzeci senior był poddany 
rehabilitacji, a co piąty przebywał w szpitalu w ostatnim roku, częściej 
w późnej niż we wczesnej starości. Co 7-my senior korzystał z leczenia 
uzdrowiskowego, częściej młodszy niż starszy, a 14% poddało się szcze-
pieniom p-grypowym.

Zaskakującym wynikiem jest znikome korzystanie z usług pielęgniarek 
środowiskowych (3,4%), co jest zdumiewające wobec względnie dużej 
kategorii seniorów z potrzebami w zakresie samoobsługi w podstawo-
wych czynnościach życia codziennego (8,4% seniorów nie jest w stanie 
wychodzić z domu lub jest przykutych do łóżka lub fotela, a 16% jest 
niezdolnych do korzystania z wanny lub prysznica, zaś ponad 12% nie 
jest samodzielna przy przyjmowaniu leków). Można wysnuć wniosek, że 
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ta forma praktyki pielęgniarskiej jest niewykorzystana lub niewydolna 
lub brakuje współpracy lub przepływu informacji między przeciążonym 
lekarzem POZ a środowiskową opieką pielęgniarską. 

TABELA 2.10. KORZYSTANIE ZE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH A GRUPY WIEKU  
I POZIOMU ZADOWOLENIA Z ŻYCIA (%)

Rodzaj świadczenia 
zdrowotnego

Ogółem Wiek Zadowolenie z aktualnego życia

N = 980 65–74 
N = 677

75+ 
N = 303

Tak 
N = 735

Nie/trudno powiedzieć  
N = 245

Porady lekarza POZ 93,4 92,5 95,4 93,7 92,4

Wartość p p = NZ p = NZ

Usługi pielęgniarki środo-
wiskowej

3,4 1,9 6,6 1,2 6,9

Wartość p p<0.001 p<0.001

Porady specjalistów 78,9 75,6 83,4 78,5 76,7

Wartość p p = 0.005 p = NZ

Badania diagnostyczne, 
różne

67,3 64,5 73,6 67,4 67,4

Wartość p p = 0.005 p = NZ

Rehabilitacja 32,1 31,6 33,3 32,9 29,8

Wartość p p = NZ p = NZ

Pobyt w szpitalu 22,1 19,4 28,4 18,5 33,1

Wartość p p = 0.001 p<0.001

Pobyt w sanatorium 13,7 15,1 10,6 14,6 11,0

Wartość p p = 0.057 p = NZ

Pogotowie Ratunkowe 11,3 8,3 18,2 8,6 19,6

Wartość p p<0.001 p<0.001

Szczepienia p-grypowe 14,0 12,3 17,8 15,0 11,0

Wartość p p = 0.02 p = NZ

Poradnia geriatryczna 4,7 3,7 6,9 4,5 5,3

Wartość p p = 0.026 p = NZ

Jedyna w Białymstoku Poradnia Geriatryczna służyła poradami jedynie 
na rzecz 5% seniorów wylosowanych do badania, głównie tych w późnej 
starości. Z uwagi na ponad półroczne okresy oczekiwania na wizyty nie jest 
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w stanie odpowiadać stosownie szybko na nagłe pogorszenie stanu zdro-
wia najstarszych seniorów. Generuje to potrzeby częstszego korzystania 
z pomocy doraźnej Pogotowia Ratunkowego (11% w całej populacji, ale 
18% wśród osób w późnej starości), konsultacje na Szpitalnych Oddziałach 
Ratunkowych oraz częstsze pobyty w oddziałach szpitalnych (22%).

Inne świadczenia jak porady psychologa (4%), zdrowotne programy 
profilaktyczne (2%) były marginalnie wykorzystywane.

Obok świadczeń zdrowotnych kwestionariusz indagował o korzystanie 
z kilku wybranych usług poza zdrowotnych (poza finansowaniem z NFZ), 
które przedstawia tabela 2.11. Dane pokazują bardzo mały udział formal-
nego wsparcia społecznego na rzecz niesprawnych seniorów. Usługi opie-
kunek z pomocy społecznej są w praktyce niedostępne – korzysta z nich 
1% osób starszych. Co 14-ty senior zatrudnia prywatnie opłacaną pomoc 
do opieki i wsparcia. W młodszej grupie korzysta z takiej pomocy 5% a w 
późnej starości 10% seniorów. Obiady w lokalnym barze lub stołówce za-
kupuje około 3% seniorów, co zapewne wynika z trudności lokomocyjnych 
z dotarciem do tych miejsc.

TABELA 2.11. KORZYSTANIE ZE ŚWIADCZEŃ POZA ZDROWOTNYCH  
A WIEK I POZIOM SATYSFAKCJI Z ŻYCIA (%)

Rodzaj świadczenia poza  
zdrowotnego

Ogółem Wiek Zadowolenie z aktualnego życia

N = 980 65–74 
N = 677

75+ 
N = 303

Tak 
N = 735

Nie/trudno powiedzieć  
N = 245

Pomoc osób spoza rodziny 
w pracach domowych

6,7 5,2 10,2 5,3 11,0

Wartość p p = 0.003 p = 0.002

Obiady w lokalnym barze/ 
stołówce

3,4 3,7 2,6 3,3 3,7

Wartość p p = NZ p = NZ

Usługi opiekunki z pomocy 
społecznej

1,2 0,3 3,3 0,8 2,5

Wartość p p<0.001 p = 0,4

Dodatkowo senior był proszony o udzielenie informacji na temat braku 
możliwości skorzystania z wymienionych usług, pomimo istniejącej potrze-
by (wykres 2.4). Ta kategoria – wyrażona odsetkiem osób potwierdzających 
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niezaspokojoną potrzebę – może stanowić miernik niedostępności do okre-
ślonych świadczeń. Suma odsetków korzystających i widzących potrzebę 
skorzystania może stanowić orientacyjny wskaźnik realnego zapotrzebo-
wania na usługę (zrealizowanego + niezrealizowanego). 

WYKRES 2.4. ODSETKI OSÓB, KTÓRE NIE MOGŁY SKORZYSTAĆ Z USŁUGI MIMO 

TAKIEJ POTRZEBY WOBEC ODSETKA KORZYSTAJĄCYCH(N = 980)

Ranking od największego do najmniejszego odsetka świadczeń deficy-
towych, bo niezrealizowanych, pokazuje, że seniorzy A.D. 2019 doceniają 
przede wszystkim inwestowanie w zdrowie – uważają, że wymagają więk-
szego dostępu do leczenia uzdrowiskowego (22% zgłasza niezaspokojoną 
potrzebę vs. 14% zaspokojoną), większego dostępu do specjalistów (od-
powiednio 17% vs.78%), rehabilitacji (odpowiednio 17% vs.32%) i badań 
diagnostycznych (odpowiednio 9% vs.64%). Pozostałe dane do wyboru 
rodzaje usług nie były tak często wskazywane jako deficytowe. 

Na uwagę jednocześnie zasługuje fakt, że jedynie 14% seniorów pod-
dało się szczepieniom przeciw grypie, a tylko 3,8% dalszych chciałoby się 
szczepieniu poddać, a nie mogli z różnych względów. Powstaje pytanie, 
dlaczego pozostali seniorzy – ponad 80% – nie szczepią się? Czyżby zawini-
ły tu ruchy antyszczepionkowe? Badania Eurostatu z 2015 roku pokazują, 
że średnio co trzeci senior w Europie poddaje się takim szczepieniom: 
od ponad 70% w Wielkiej Brytanii, ponad co drugi w Holandii, Belgii, 

KATEDRA_jakosc-zycia-seniorow_DRUK.indd   42 2019-12-19   14:05:57



JAKOŚĆ ŻYCIA SENIORÓW – ZDROWIE, SPRAWNOŚĆ I OPIEKA MEDYCZNA I SPOŁECZNA    43

Hiszpanii, Irlandii, Malcie, Francji, Portugalii, Szwecji, Grecji, Włoszech 
i tylko nieco rzadziej niż co drugi w Finlandii, Danii, Luksemburgu, zaś 
Polsce jedynie co dziesiąty (4-te miejsce od końca w rankingu)5. Świato-
wa Organizacja Zdrowia głosem prof. Jean-Pierre Michel na XV Kongre-
sie European Union Geriatric Society w Krakowie br. roku podkreśla, że 
szczepienia p-grypowe stanowią nie tylko profilaktykę przeciw groźnym 
powikłaniom bakteryjnym głównie układu oddechowego, ale pośrednio 
oręż przeciw groźnym, opornym na antybiotyki szczepom bakterii. 

Kolejna analiza koncentruje się na inwentaryzacji różnego typu potrzeb 
zaistniałych w ostatnich 12 miesiącach wraz z subiektywną oceną stopnia 
zaspokojenia owych potrzeb. Respondenci, którzy potwierdzają zaistnienie 
określonej potrzeby poproszeni zostali o wyrażenie opinii, czy według nich 
owa potrzeba została zaspokojona lub nie została w pełni zaspokojona. 
Osoby, które nie potrafiły wyrazić opinii („trudno powiedzieć”), zostały 
ujęte odrębnie. 

W tabeli 2.12 potrzeby związane ze zdrowiem zostały uporządkowane 
od najpowszechniej do najrzadziej wyrażanych. Ranking ten w zasadzie 
pokrywa się z odsetkiem korzystających ze świadczeń zdrowotnych (por. 
tabela 2.10). Jak wynika z dalszej części tabeli 2.12, nie wszyscy seniorzy 
pozytywnie oceniają poziom zaspokojenia potrzeb. Odsetki osób wypowia-
dających opinię o stopniu zaspokojenia potrzeb wyliczone zostały z liczby 
osób deklarujących istnienie określonej potrzeby. 

W żadnym zakresie potrzeb nie wykazano pełnego zaspokojenia po-
trzeb zgłaszanych przez seniorów. Do najbardziej skutecznych świadczeń 
(potrzeba w pełni zaspokojona) należą: wszczepiania stymulatora serca, 
dostępność do materiałów opatrunkowych i interwencje Pogotowia Ra-
tunkowego (ponad 80% potrzeb w pełni zaspokojonych), ale nie z poby-
tu na SOR (69% zadowolonych). Trzy czwarte seniorów zadowolonych 
jest z zaspokojenia potrzeby) opieki lekarza POZ – ambulatoryjnej 76% 
zadowolonych i nieco mniej z domowej (71% zadowolonych), zabiegów 
zaćmy, oceny wzroku z doborem szkieł korekcyjnych, usług stomatologicz-
nych. Do połowicznego lub jeszcze mniejszego poziomu zaspokojonych 

5 EUROSTAT: Inluenza vaccination rate of elderly 2015. https://ec.europa.eu/eu-
rostat/web/products-eurostat-news/-/DDN–20171127–1?inheritRedirect = true [do-
stęp 20.10.2019].
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potrzeb należały: porady lekarzy specjalistów, skierowanie do sanatorium, 
a zwłaszcza dostęp do zabiegów rehabilitacyjnych i długoterminowa opie-
ka pielęgniarska w domu seniora (tylko co trzecia osoba uznała potrzeby 
za zaspokojone).

TABELA 2.12. ZAPOTRZEBOWANIE NA USŁUGI MEDYCZNE A STOPIEŃ ICH  
ZASPOKOJENIA W OPINII SENIORA

Rodzaj potrzeby  
zdrowotnej w ub. 12 m-cach

Liczba osób 
deklarujących 

potrzebę 
(% z ogółu)

Potrzeba 
w pełni  

zaspokojona

Potrzeba  
niezaspo- 

kojona

Trudno  
powiedzieć

% z wiersza % z wiersza % z wiersza

Opieka lekarza POZ w poradni 894 (91%) 75,5 20,1 4,4

Porady specjalistów 764 (78%) 50,1 43,6 6,3

Zabiegi rehabilitacyjne 469 (47,6%) 32,2 59,9 7,9

Ocena wzroku/ dobór okularów 456 (46,5%) 78,2 13,6 8,2

Usługa stomatologa 394 (40,2%) 75,4 17,8 6,8

Pobyt w szpitalu 237 (24,2%) 75,1 18,6 6,3

Sanatorium 208 (21,2%) 40,4 51,4 8,2

Ocena słuchu/ dobór aparatu 189 (19,3%) 72,5 19,6 7,9

Pobyt na SOR 182 (18,6%) 69,2 19,2 11,6

Interwencja Pogotowia  
Ratunkowego 150 (15,3%) 80,0 13,3 6,7

Opieka lekarza POZ w domu 140 (14,3%) 71,4 22,1 6,5

Wizyty pielęgniarki w domu 109 (11.1%) 73,4 24,8 1,8

Operacja zaćmy 109(11,1%) 75,2 17,4 7,4

Materiały opatrunkowe,  
pielęgnacyjne 94 (9,6%) 80,9 10,6 8,5

Porada psychologa 65 (6,6%) 66,2 23,1 10,7

Pieluchomajtki/ materiały chłonne 62 (6,3%) 61,3 22,6 16,1

Endoproteza biodra/ kolana 44 (4,5%) 70,5 11,4 18,1

Wszczepienie stymulatora serca 28 (2,9%) 82,0 17,8 0,2

Opieka pielęgniarska w domu 28 (2,9%) 39,3 53,6 7,1

Cewniki/ worki stomijne 21 (2,1%) 33,3 14,3 52,4

Hospicjum domowe 8 (0,8%) 62,5 37,5 0

Spośród najczęściej wymienianych niezaspokojonych potrzeb, przede 
wszystkim o wyższym poziomie niezaspokojenia aniżeli zaspokojenia, na-
leżały trzy: zabiegi rehabilitacyjne (60% vs. 32%), pobyty w sanatorium 
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(51% vs. 40%) oraz pielęgniarska opieka długoterminowa w domu seniora 
(54% vs. 39%). Rehabilitacja na miejscu, czy w sanatorium stanowią bar-
dzo ważne ogniwo terapii, zwłaszcza po zabiegach, pobycie w szpitalu, ale 
też metodę leczenia bólu i komponent terapii wielu chorób. Współczesny 
senior to coraz bardziej rozumie i zgłasza uzasadnione potrzeby uczestni-
czenia w takich działaniach.

Analogiczny ranking potrzeb, tym razem społecznych i poziom ich za-
spokojenia prezentuje tabela 2.13. Zestawienie pokazuje jak ważną pozycję 
wśród poza medycznych potrzeb seniorów stanowią relacje międzyludzkie, 
potrzeba kontaktowania się z przyjaciółmi, czy znajomymi. Co trzeci senior 
zgłasza taką potrzebę, ale jedna czwarta z nich daje do zrozumienia, iż nie 
jest w stanie tej podstawowej potrzeby zaspokoić. 

TABELA 2.13. ZAPOTRZEBOWANIE NA USŁUGI SPOŁECZNE A STOPIEŃ ICH  
ZASPOKOJENIA W OPINII SENIORA

Rodzaj potrzeby  
społecznej w ub. 12 m-cach

Liczba osób 
deklarujących 

potrzebę  
(% z ogółu)

Potrzeba 
w pełni  

zaspokojona

Potrzeba  
niezaspo- 

kojona

Trudno  
powiedzieć

% z wiersza % z wiersza % z wiersza

Kontakty przyjacielskie 318 (32,4%) 75,8 17,9 6,3

Opieka duszpasterska 146 (14,9) 85,6 6,2 8,2

Pomoc prze realizacji recept 141 (14,4%) 79,4 14,9 5,7

Usługi transportowe,  
np. do lekarza

128 (13,1%) 75,0 21,1 3,9

Pomoc przy kąpieli, myciu włosów 102 (10,4%) 66,7% 24,5 8,8

Pomoce do lokomocji,  
np. balkonik

102 (10,4%) 76,5 15,7 7,8

Pomoc przy prowadzeniu finansów 80 (8,2%) 72,5 21,3 6,2

Pomoc przy czynnościach  
gospodarskich, np. gotowaniu, 
sprzątaniu

80 (8,2%) 72,5 21,3 6,2

Wsparcie finansowe 73 (7,4%) 43,8 34,2 22,0

Usługi pralnicze 37 (3,8%) 78,4 18,9 2,7

Prywatnie opłacany opiekun 34 (3,5%) 52,9% 32,4 14,7

Usługi fryzjera w domu 28 (2,9%) 75,0 25,0 0

Usługi pedicurzystki (wrastające 
paznokcie, nagniotki)

26 (2,7%) 76,9 11,5 11,6

Pomoc pracownika socjalnego 25 (2,6%) 44,0 44,0 12,0
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Pomoc asystenta osoby starszej 22 (2,2%) 40,9 27,3 31,8

Posiłki dostarczane do domu 16 (1,6%) 75,0 12,5 12,5

Dom Dziennego Pobytu 5 (0,5%) 100,0 0 0

Pozostałe potrzeby społeczne są znacznie rzadziej wymieniane. O ile 
nasza próba stanowi pełną reprezentację seniorów miasta i nie pomija 
osób najstarszych i najbardziej schorowanych, to proporcję osób o istotnej 
niesamodzielności i niezaradnych można oszacować na podstawie prezen-
towanych danych na 10 do15%. Są to osoby, które wymagają pomocy przy 
realizacji recept, w transporcie do lekarza i innych placówek, asekuracji 
przy kąpieli całego ciała, udogodnień w lokomocji, pomocy w pracach 
gospodarskich, jak gotowanie, sprzątanie. Wsparcia finansowego wyma-
ga jedynie 7% seniorów, czyli ważniejsze jest dostarczenie usługi aniżeli 
pieniędzy. Poziom niewystarczającego zaspokojenia potrzeb tej względnie 
małej grupy jest jednak niewystarczający, chociaż różni się poziomem w za-
leżności od typu potrzeby. Potrzeby społeczne zazwyczaj są realizowane 
przez najbliższą rodzinę, zatem wskazywany deficyt zaspokojenia potrzeb 
prawdopodobnie odnosi się do seniorów osamotnionych i izolowanych, 
stąd zapotrzebowanie na pomoc pracownika socjalnego jest najczęstszą 
niezaspokojoną potrzebą (44%). Może warto byłoby zmienić rolę tego za-
wodu z biernej (oczekiwanie na zgłoszenie sytuacji kryzysowej) na czynną 
(poszukiwanie sytuacji kryzysowych). Drugą względnie najczęstszą nie-
zaspokojoną potrzebą jest „Prywatnie opłacany opiekun” (32% wskazań 
spośród 34-osobowej grupy potrzebujących takiej pomocy). Można sądzić, 
że w związku z coraz dłuższą przeżywalnością osób starszych przewlekle 
chorych, jak również obiektywną i subiektywną samotnością lub spadkiem 
wydolności opiekuńczej kurczącej się rodziny zapotrzebowanie na opiekę 
prywatnie opłacanego opiekuna będzie rosnąć, by starzeć się we własnym 
domu. Takie rozwiązanie stanowi alternatywę dla kosztownej instytucjo-
nalizacji, ale może należałoby poszukiwać jeszcze innej alternatywy dla 
takiej opieki. Mogłoby ją stanowić systemowe i profesjonalne dostarczanie 
palety usług dostosowanych do indywidualnego seniora w jego domu, np. 
przez pomoc społeczną lub inne agendy publiczne z partycypacją seniora 
w kosztach opieki.

Do osób nie potrafiących określić poziomu zaspokojenia własnych po-
trzeb („trudno powiedzieć”) należą w dużej części osoby, które nie wiedzą 
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czy i jak można ubiegać się o pomoc w określonych usługach, np. pomoc 
asystenta osoby starszej (32% nie wiedziało jak zaklasyfikować swoją opi-
nię). Biorąc pod uwagę wysoki odsetek osób samotnie mieszkających, 
tęskniących za towarzystwem, a jednocześnie względnie niechętnych do 
uczestniczenia w Domach dziennego Pobytu (0,5% potrzeb) może w inny 
sposób można byłoby pomóc niesprawnym i izolowanym seniorom?

Opieka geriatryczna nad seniorami

Jednym z celów badania między innymi była ocena roli opieki geria-
trycznej w mieście (jeden 17-łóżkowy oddział z przyszpitalną poradnią 
obsługujące region i miasto). Z wcześniej przytoczonych danych wynika, 
że w ciągu ostatniego roku skorzystało z tej formy opieki 4,5% respon-
dentów, a kolejne 4,7% ma taką niezaspokojoną potrzebę. Biorąc pod 
uwagę, że opieka geriatryczna dedykowana jest najstarszym i najbardziej 
schorowanym i niesprawnym seniorom, to sumaryczny odsetek osób za-
interesowanych tą formą świadczeń może być zbieżny z odsetkiem naj-
słabszych seniorów.

Na pytanie czy chciałby P. skorzystać ze specjalistycznej opieki geria-
trycznej w szpitalu lub poradni twierdząco odpowiedziało aż 23% pytanych 
(31% w późnej starości), zaś kolejne 23% nie było pewnych (trudno po-
wiedzieć). Natomiast dwie trzecie pytanych uważa, by opieka geriatryczna 
stała się bardziej dostępna dla seniorów, podobnie często w grupie młod-
szych i starszych respondentów. 

Opieka geriatryczna stanowi koncepcję wielowymiarowej oceny i opie-
ki nad seniorami, którą realizuje specjalista geriatrii wespół z pielęgniarką, 
fizjoterapeutą, psychologiem, a często również z pracownikiem socjalnym. 
W dużej części przypadków, chociaż nie zawsze, zastępuje wiele pojedyn-
czych interwencji specjalistów (neurolog, psychiatra, kardiolog, diabeto-
log etc.), a zatem ta forma opieki mogłaby się stać alternatywą dla dużej 
części najstarszych seniorów tłoczących się w niekończących kolejkach 
do wielu różnych specjalistów. Cieszy fakt, że opieka ta chociaż wysoce 
niedostępna, niedoszacowana przez Narodowy Fundusz Zdrowia, została 
doceniona przez samych seniorów i ich rodziny, ale również przez ze-
wnętrzne podmioty sprawdzające – Najwyższą Izbę Kontroli, która w 2015 
roku wyliczyła oszczędność jaką niesie geriatria dla płatnika publicznego 
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w wysokości 1380 zł/ jednego seniora na rok w porównaniu z seniorem 
pozostającym pod opieką innych dyscyplin6.

Opieka nad seniorami

Rodzina stanowi tradycyjną i podstawową „instytucję” opieki nad seniora-
mi. Dowodzą tego odpowiedzi na pytanie, na czyją pomoc mógłby P. liczyć 
w razie pogorszenia sprawności lub/i zdrowia (tabela 2.14). 

TABELA 2.14. PODMIOTY POTENCJALNEGO WSPARCIA I POMOCY W PRZYPADKU 
POGORSZENIA SPRAWNOŚCI I ZDROWIA A WIEK I POZIOM SATYSFAKCJI Z ŻYCIA

W razie pogorszenia  
sprawności lub zdrowia  
mogę liczyć na:

Ogółem Wiek Zadowolenie z aktualnego życia

N = 980 65–74 
N = 677

75+ 
N = 303

Tak 
N = 735

Nie/trudno powiedzieć  
(N = 245)

Rodzinę 83,0 84,0 80,5 85,7 74,3

Wartość p p = 0.02 p<0.001

Przyjaciela, sąsiada 18,4 18,3 18,5 18,5 18,0

Wartość p p = NZ p = NZ

Na prywatnie opłacanego  
opiekuna

9,7 8,7 11,9 9,9 9.0

Wartość p p = NZ p = NZ

Pomoc Społeczną 8,3 6,9 11,2 7,4 11,0

Wartość p p = 0,02 p = NZ

Na nikogo, nie wiem 9,3 8,7 11,2 7,8 13,9

Wartość p p = NZ p = 0.004

Aż 84% seniorów liczy na rodzinę jako podmiot potencjalnej opieki. 
Ciekawe, że częściej myślą tak młodsi niż starsi seniorzy, zapewne licząc 
na pomoc współmałżonka, ponieważ w późnej starości często go już bra-
kuje. Z uwagi na możliwość wielokrotnych wskazań odsetki w tabeli 2.14. 
Przekraczają 100%. 

W badaniach ogólnopolskich Polskiego Towarzystwa Gerontologiczne-
go z 2002 roku na opiekę współmałżonka liczyło aż 34% seniorów 65+, zaś 

6 Najwyższa Izba Kontroli, Opieka medyczna nad osobami w wieku podeszłym, marzec 
2015, www.nik.gov.pl. 
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na jakiegokolwiek członka rodziny 90%7. Widać zatem, że w ciągu 17 lat 
umniejsza się nieco ta tradycyjna forma opieki rodzinnej. Dziewięciokrot-
nie wzrosły wskazania na sąsiada / przyjaciela (wówczas 2,9% wskazań), 
pracownika socjalnego (wówczas 0,5%), prywatnie opłacanego opiekuna 
(wówczas 0,3%).

Obecnie niemal co piąty senior liczy na pomoc swojego przyjaciela 
lub sąsiada, a co dziesiąty wyobraża sobie za opiekuna osobę prywatnie 
opłacaną. Niemal co dziesiąty nie wie lub nie umie wskazać potencjalnego 
opiekuna a 8% pragmatycznie wskazuje na pomoc społeczną. 

Ewaluacja udogodnień, sieci usług i wsparcia  
na rzecz seniorów Białegostoku

Jedno z końcowych pytań miało na celu uzyskać opinię białostockich se-
niorów na temat stopnia dostrzegania problemów ludzi starszych w pla-
cówkach służby zdrowia w naszym mieście. Wyniki nie są niestety bardzo 
optymistyczne (wykres 2.5).

WYKRES 2.5. DOSTRZEGANIE PROBLEMÓW LUDZI STARSZYCH W PLACÓWKACH 

SŁUŻBY ZDROWIA W MIEŚCIE (N = 980; %)

Jedynie 13% seniorów uważa, że problemy ludzi starszych w ochronie 
zdrowia są dostrzegane w stopniu wystarczającym. Dwie trzecie ma duże 
wątpliwości w tym zakresie uważając że są problemy seniorów dostrzegane, 

7 Bień B. Opieka zdrowotna i pomoc w chorobie, w: Polska starość, red B. Synak, 
Gdańska: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego 2002, s. 78–100.
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ale w stopniu niewystarczającym, zaś co piąty jednoznacznie zaprzecza 
tej tezie. Tabela 2.15 prezentuje te dane w zależności od wieku i poziomu 
zadowolenia z jakości życia.

TABELA 2.15. DOSTRZEGANIE PROBLEMÓW LUDZI STARSZYCH W PLACÓWKACH 
SŁUŻBY ZDROWIA A WIEK I POZIOM ZADOWOLENIA Z AKTUALNEGO ŻYCIA (%)

Dostrzeganie problemów 
ludzi starszych w naszym  
mieście w stopniu:

Ogółem Wiek Zadowolenie z aktualnego życia

N = 980 65–74 
N = 677

75+ 
N = 303

Tak 
N = 735

Nie/trudno powiedzieć 
N = 245

Tak wystarczającym 13,2 12,0 15,8 15,1 7,3

Tak, ale niewystarczającym 65,9 67,3 62,7 66,7 63,7

Nie są dostrzegane 20,9 20,7 21,5 18,2 29,0

Wartość p p = NZ p<0.001

Opinie na temat dostrzegania problemów ludzi starszych – zniedołęż-
nienia, niezaradności, wielochorobowości, większych potrzeb zdrowotnych, 
itp. – nie różnią się istotnie w porównywanych grupach wieku! Zależą 
natomiast od poziomu odczuwanej satysfakcji z aktualnego życia, ponie-
waż osoby zadowolone z życia dwukrotnie częściej pozytywnie opiniowały 
problem dostrzegania służby zdrowia do potrzeb seniorów.

Respondenci poproszeni zostali o udzielenie bardziej precyzyjnej oce-
ny na temat 19 różnego typu usług lub udogodnień zdrowotnych i poza 
zdrowotnych dostępnych w naszym mieście. Pytanie sformułowane zostało 
dość ogólnie, a mianowicie: „Jak Pan/Pani ocenia usługi lub udogodnienia 
dla osób starszych w Białymstoku w skali od 1 (najgorzej) do 5 (najlepiej)”. 
Zapytywano zarówno o jakość świadczeń jak i dostępność do wymienio-
nych rodzajów usług, np. o czas oczekiwania na udzielenie świadczenia. 
Seniorzy, którzy nie potrzebowali świadczenia, nie mogli z niego skorzystać 
lub nie wiedzieli o świadczeniu, bądź nie potrafili się wypowiedzieć w za-
danym zakresie mieli szansę zaznaczyć opcję „nie wiem/ nie potrzebuję”. 
W dalszym etapie analiz zostali potraktowani jako brak danych. 

Dane zbiorcze tych ocen – przy uwzględnieniu proporcji osób nie wy-
powiadających i wypowiadających oceny – prezentuje tabela 2.16. Zesta-
wienie uwidacznia ogromne zróżnicowanie w zakresie udziału osób uni-
kających wystawienia oceny. Wynika to z braku korzystania z wielu usług 
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TABELA 2.16. OCENA RÓŻNYCH FORM UDOGODNIEŃ LUB USŁUG W % (N = 980)

Rodzaj usługi N
Nie wiem/ 
nie potrze-

-buję

Ocena nie-
dostateczna 

(kod 1i2)

Ocena dosta-
teczna 
(kod 3)

Ocena bardzo 
dobra lub dobra 

(kod 4 lub 5)

Lekarz POZ 980 8,3 12,8 24,0 54,9

N ważnych 899 13,9 26,1 60,0

Opieka pielęgniarska 980 36,8 8,3 17,6 37,3

N ważnych 619 13,1 27,8 78,6

Ambul. opieka specjalistyczna 980 36,1 17,1 19,5 27,3

N ważnych 625 26,8 30,5 42,7

Prywatne wizyty u specjalistów 980 38,6 10,7 13,5 37,2

N ważnych 602 17,4 21,9 60,7

Specjal. opieka geriatryczna 980 69,6 11,5 10,5 8,4

N ważnych 298 37,9 34,6 27,5

Rehabilitacja i fizjoterapia 980 43,0 19,9 15,7 21,4

N ważnych 559 34,9 27,5 37,6

Usługi psychologa 980 77,8 7,0 7,6 7,6

N ważnych 217 31,8 34,1 34,1

Pomoc społeczna 980 74,4 8,6 9,4 7,6

N ważnych 251 33,5 36,7 29,8

Usługi opiekuńcze w domu 980 80,8 4,3 6,9 8.0

N ważnych 188 33,0 36,2 30,8

Dzienny Dom Opieki 980 85,3 6,3 5,2 3,2

N ważnych 144 43,1 35,4 21,5

ZOL/ ZPO 980 83,1 6,3 5,3 5,3

N ważnych 166 37,3 31,3 31,4

Udogodnienia architektoniczne 980 32,1 10,8 22,0 35,1

N ważnych 665 15,8 32,5 51,7

Zorganizowana aktywność, np. 
UTW, Kluby Seniora

980 60,3 6,4 12,3 21,0

N ważnych 389 16,2 31,1 52,7

Posiłki dowożone 980 85,3 5,3 4,8 4,6

N ważnych 144 36,1 32,6 31,3

Usługi pralnicze 980 84,5 4,6 4,6 6,3

N ważnych 152 39,6 29,6 40,8

Pomoc przy zakupach 980 82,3 5,3 5,5 6,9

N ważnych 173 30,1 31,2 38,7
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lub wiedzy o potencjalnie możliwych świadczeniach lub niskiej dostępności 
do wielu z nich, w tym dedykowanych niesprawnym i schorowanym senio-
rom. Tę kategorię ilustrują odsetki osób w ogóle nie udzielających oceny. 

Powszechnie ocenianą usługą była podstawowa opieka zdrowotna (92% 
oceniających). Najrzadziej ocenianymi były: Dzienne Domy Opieki, posiłki 
dowożone do domu, usługi pralnicze (po 15% oceniających), zakłady pie-
lęgnacyjno-opiekuńcze, pomoc przy zakupach codziennych, w sprzątaniu, 
porady emerytalne, usługi opiekuńcze w domu pacjenta (po mniej niż 20% 
oceniających), porady psychologa, pomoc społeczna, informacja o usługach 
(odpowiednio po około 22–26%). Tylko co trzeci senior pokusił się o ewa-
luację opieki geriatrycznej. 

Do usług ewaluowanych najczęściej poza POZ (częściej niż przez co 
drugiego seniora) należały: opieka pielęgniarska, opieka specjalistyczna, 
rehabilitacja i fizjoterapia oraz udogodnienia architektoniczne w mieście. 
Podobnie jak POZ budzą one główne i względnie powszechne zaintere-
sowanie. 

W sektorze ochrony zdrowia najwyżej oceniane były prywatne wizyty 
u lekarzy specjalistów, których średnia w całej próbie wynosiła średnio 
3,7 (+1,1), opieka pielęgniarska oraz lekarze POZ (po 3,6, +1,0), ambu-
latoryjna opieka specjalistyczna w sektorze publicznym (3,2 +1,2) oraz 
rehabilitacja i fizjoterapia (3,0 +1,3), zaś pozostałe świadczenia nie prze-
kraczały oceny dostatecznej. 

Wśród usług poza sektorem zdrowia najwyżej były ewoluowane udo-
godnienia architektoniczne w mieście oraz zorganizowana aktywność spo-
łeczna jak Uniwersytety Trzeciego Wieku, Kluby Seniora, wycieczki (średnia 
ocen po 3,5, +1,2). Ocenę poniżej dostatecznej uzyskały usługi pralnicze, 
pomoc przy codziennych zakupach, przy sprzątaniu, przy czym wyrażane 
były przez mniej niż 20% respondentów, ponieważ pozostali nie umieli na 
ten temat się wypowiedzieć.

Pomoc w sprzątaniu 980 81,7 5,8 5,6 6,9

N ważnych 179 31,8 30,7 37,5

Porady emerytalne 980 81,2 6,4 6,0 6,4

N ważnych 184 34,2 32,1 33,7

Informacje o usługach 980 76,6 7,6 7,0 8,8

N ważnych 229 32,7 30,1 37,2
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Wykres 2.6 prezentuje średnie wartości ocen czterech rodzajów udogod-
nień w zależności od sprawności lokomocyjnej seniorów wg Piotrowskie-
go (chodzi swobodnie w domu i poza domem vs. wychodzi z trudnością 
z domu lub nie jest w stanie opuścić mieszkania). Jedynie w zakresie tych 
usług stwierdzono znamienne statystyczne różnice w ocenie usług. Seniorzy 
niesprawni w zakresie lokomocji znamiennie gorzej oceniali opiekę lekarzy 
POZ oraz ofertę zorganizowanej aktywności społecznej, natomiast lepiej 
oceniali pomoc przy codziennych zakupach i sprzątaniu.

WYKRES 2.6. ŚREDNIE WARTOŚCI OCEN USŁUG (W SKALI 1–5) W ZALEŻNOŚCI  

OD SPRAWNOŚCI LOKOMOCYJNEJ SENIORÓW

Podsumowanie

Seniorzy Białegostoku bardzo wysoko oceniają jakość życia w swoim mie-
ście. Mimo, iż oceny te są w pewnym stopniu zawyżone z uwagi na nie-
pełną reprezentację populacji w późnej starości (o niższych ocenach), to 
i tak wyniki są budujące. Stan zdrowia rzutuje na percepcję satysfakcji 
z obecnego życia. Mimo wielu dolegliwości, chorób współistniejących, wie-
lolekowości oraz niepełnosprawności samoocena stanu zdrowia seniorów 
jest niewspółmiernie wysoka.

Świadomość seniorów wielu określonych problemów zdrowotnych 
jest względnie wysoka, ale wydaje się kontrolowana przez Podstawową 
Opiekę Zdrowotną i sieć specjalistycznych placówek medycznych, włącznie 
z leczeniem sanatoryjnym i rehabilitacją. Wyjątkiem jest duża nieświadomość 
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seniorów w zakresie chorób neurodegeneracyjnych prowadzących do otę- 
pienia, co w dużej mierze wynika z niskiej dostępności do poradni i oddzia- 
łów geriatrycznych oraz nieświadomości tej groźnej choroby wśród fachowych 
pracowników służby zdrowia, w tym lekarzy rodzinnych i różnych specja- 
listów.

Starsi mieszkańcy Białegostoku obiektywnie stają się osobami coraz 
bardziej niesprawnymi z wiekiem w zakresie wielu funkcji, od niesprawno-
ści sensorycznej (widzenie, słyszenie), poprzez ograniczenia w lokomocji, 
wykonywanie codziennych czynności życiowych, ograniczenia wynikające 
z zespołów bólowych, których rozpowszechnienie rośnie z wiekiem. Od-
bija się to na zmniejszającej się z wiekiem aktywności fizycznej, o czym 
świadczą względnie dobre wyniki w skali słabości. Aktywność starają się 
kontynuować jak najdłużej uczestnicząc gremialnie w wysoko ocenianych 
programach zorganizowanej aktywności społecznej, również jako reme-
dium samotności obiektywnej (samotne zamieszkiwanie) i subiektywnej 
(poczucie samotności). Być może dlatego tak ważną sprawą dla seniorów 
jest poprawienie dostępności do rehabilitacji i leczenia uzdrowiskowego, 
likwidacja barier architektonicznych w naszym mieście, które w większości 
bardzo doceniają. 

Starzenie biologiczne to spowolnienie chodu i lokomocji i ryzyko upad-
ków. Seniorzy w późnej starości mają ogromne problemy z pokonywaniem 
schodów oraz chodzeniem poza domem. Kolejnym ambitnym zadaniem 
przeciwdziałającym wykluczeniu tych osób z życia społecznego miasta 
mógłby być program ukierunkowany na uwolnienie seniorów uwięzionych 
w budynkach bez wind (szacunkowo dla 20–30% populacji ludzi starych), 
poprzez systemowe instalowanie tych urządzeń lub ich zamienników.

Kolejnym programem mógłby się stać program identyfikacji seniorów 
niesprawnych w zakresie samoobsługi w celu świadczenia dla nich okre-
ślonych usług (szacunkowo wobec 10–15% seniorów). Wykonawcą pro-
jektu mogłaby być instytucja pomocy społecznej. Ludzie starsi niezdolni do 
opuszczania swoich domów wymagają sieci usług podstawowych – pomoc 
w zakupach, sprzątaniu, praniu, wykupieniu leków, a przede wszystkim 
towarzyszenia, wsparcia, rozmów i zainteresowania innych ludzi. Tego 
typu świadczenia są marginalnie świadczone. 

Seniorzy są okrutnie samotni w związku z niedostępną rodziną lub 
jej brakiem. W zasadzie seniorzy nie maja koncepcji, co się z nimi stanie 
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w razie zniedołężnienia lub ciężkiej choroby, ponieważ na rodzinę może 
wg nich liczyć teoretycznie około 80%, a pozostali wspominają o sąsiedzie 
lub przyjacielu, opiece prywatnie opłacanej, pomocy społecznej, zaś co 
dziesiąty nie może liczyć na nikogo. Lukę tę w pewnej części wypełnia m.in. 
program asystenta osoby starszej, jednak w praktyce może być dostępny 
jedynie dla osób z formalnym orzeczeniem stopnia niesprawności. Orze-
czenia takie nie są dobrym wskaźnikiem niesprawności – co piąta osoba 
sprawna w skali słabości z niego korzysta, zaś dwie trzecie biologicznie 
niesprawnych nie posiada takiego orzeczenia. 

Ogromnym wyzwaniem jest opieka nad osobami z otępieniem, co po-
średnio zostało uwidocznione w prezentowanym raporcie. 

Mimo iż opieka lekarza POZ i pielęgniarski należą do najwyżej ocenia-
nych usług zdrowotnych, to poziom niezaspokojonych potrzeb na domowe 
wizyty tych profesjonalistów zgłoszony został przez co czwartego seniora. 
Również w sferze usług socjalnych widoczne są duże niezaspokojone po-
trzeby. Aż 44% seniorów potrzebujących pomocy pracownika socjalnego 
wskazuje na niezaspokojenie tej potrzeby.

Niewykluczone, że na wzór krajów skandynawskich, zaspokojenie wszy- 
stkich podstawowych potrzeb socjalnych i społecznych poskutkuje redukcją 
zapotrzebowania na kosztowne i deficytowe świadczenia zdrowotne8.

8 B. Bień, K. McKee, H. Döhner i in., Disabled older people’s use of health and social 
services and their unmet care needs in six European countries, “European Journal of 
Public Health” 2013:6, s. 1032–1038.
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Niniejszy rozdział jest opracowaniem wyników badań wykonanych na zle-
cenie Urzędu Miejskiego dotyczących jakości życia ludzi starszych w Białym-
stoku. Jest to więc raport z badań, który ma służyć refleksji nad istniejącym 
stanem rzeczy oraz być pomocny przy opracowaniu skutecznych środków 
zaradczych w przypadkach kiedy sytuacja tego wymaga. Dlatego też au-
tor ogranicza się do przeprowadzenia niezbędnych analiz nie prowadząc 
dyskusji z istniejącym materiałem pochodzącym z innych prowadzonych 
w Polsce badań na podobny temat.

Wykorzystanie środków komunikacji miejskiej przez osoby  
starsze w Białymstoku

Najczęściej wykorzystywanym przez seniorów środkiem transportu miej-
skiego w Białymstoku jest autobus. Korzysta z niego 78% badanych osób. 
Popularne są też taksówki, którymi porusza się blisko ¼ respondentów. 
Wśród innych wymienionych przez badanych środków transportu domi-
nuje rower. Jest on wykorzystywany w poruszaniu się po mieście przez 
9,4% badanych osób. Sporo osób (16,7%) nie korzysta z żadnych środków 
komunikacji miejskiej.

Widać wyraźną różnicę w mobilności kobiet i mężczyzn. Z autobusów 
korzysta 82,9% kobiet i 70,2% mężczyzn. Taksówki też są częściej wykorzy-
stywane przez kobiety (26,8%) niż mężczyzn (20,6%). Jedynie rowerem 
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porusza się po mieście więcej mężczyzn (11,1%) niż kobiet (8,3%). Wśród 
osób nie korzystających z komunikacji miejskiej jest dwa razy więcej męż-
czyzn niż kobiet (odpowiednio: 24,3% i 12%). Potwierdza to sformułowa-
ną wyżej tezę o większej mobilności przestrzennej kobiet.

Istotnym czynnikiem, który wpływa na zróżnicowanie w korzystaniu 
z niektórych środków komunikacji miejskiej jest wiek. Dotyczy to przede 
wszystkim wykorzystywania taksówek i rowerów. W grupie wieku 65–69 
lat jeździ taksówkami 22,7% badanych a w grupie 80 lat i więcej 27,5%. 
Jest to proces jak najbardziej naturalny, związany z obniżającą się wraz 
z wiekiem sprawnością fizyczną. Potwierdzeniem tego jest spadek odset-
ka osób wykorzystujących rower z 11,5% w kategorii 65–69 lat do 5,8% 
w przedziale 80 lat i więcej. Z taksówek korzystają częściej osoby z wy-
kształceniem wyższym (34,8%) niż posiadający wykształcenie podstawowe 

TABELA 3.1. ŚRODKI TRANSPORTU MIEJSKIEGO WYKORZYSTYWANIE  
PRZEZ OSOBY STARSZE W BIAŁYMSTOKU

Środki transportu Ilość odpowiedzi % z odpowiedzi % z obserwacji

Autobusy 764 60,2 78,0

Minibusy 11 0,9 1,1

Taksówki 239 18,8 24,4

Nie korzystam 164 12,9 16,7

Inne 92 7,2 9,4

Ogółem 1270 100,0 129,6

TABELA 3.2. POWODY, DLA KTÓRYCH OSOBY STARSZE KORZYSTAJĄ  
Z KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

Powody korzystania z komunikacji Ilość odpowiedzi % z odpowiedzi % z obserwacji

Wizyty u lekarza 710 27,0 74,3

Zakupy 495 18,8 51,8

Sprawy urzędowe 579 22,0 60,6

Odwiedziny rodziny i znajomych 585 22,2 61,2

Edukacja, sport 82 3,1 8,6

Inne 182 6,9 19,0

Ogółem 2633 100,0 275,4
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(21,4%). Poziom wykształcenia przekłada się na sytuację materialną, bo-
wiem jeździ taksówkami 25,3% osób deklarujących swoją sytuację mate-
rialną jako bardzo dobrą i dobrą oraz 17,7% uważających, że ich położenie 
materialne jest złe lub bardzo złe. 

Białostoccy seniorzy zapytani o powody korzystania z komunikacji 
miejskiej wskazali na cztery główne: wizyty u lekarza (74,3%), odwiedzi-
ny znajomych i rodziny (61,2%), sprawy urzędowe (60,6%) oraz zakupy 
(51,8%). Znacznie mniej popularnym celem podróży jest udział w wyda-
rzeniach sportowych i edukacyjnych (8,6%). Nie została wzięta pod uwagę 
kategoria „inne” ponieważ ponad 70% jej zawartości stanowi brak wyboru. 
Jak już wyżej wspomniano wyraźnie wyższy odsetek kobiet niż mężczyzn 
korzysta z niemal każdego środka komunikacji miejskiej. Podobnie jest 
z powodami korzystania z komunikacji. Każdy z wymienionych wcześniej 
powodów jest wskazywany przez większy odsetek kobiet niż mężczyzn. 
Różnica wynosi od kilku do kilkunastu punktów procentowych. Im badane 
grupy są starsze tym rzadziej wskazują na odwiedziny znajomych i rodziny, 
sprawy urzędowe czy też zakupy jako powody korzystania z komunikacji 
miejskiej. Z wizytami u lekarza jako przyczyną korzystania z komunikacji 
jest odwrotnie. Im starsze grupy, tym większy odsetek (od 71,4% do 79%) 
badanych wskazuje ten powód wykorzystywania komunikacji miejskiej. 
Spada on jedynie w najstarszej grupie wieku 80 lat i więcej do 72,6%. W tej 
kategorii wieku wzrasta bowiem prawie dwukrotnie w stosunku do młod-
szych grup odsetek osób nie korzystających z komunikacji (do 26,8%).

TABELA 3.3. PORY DNIA W JAKICH OSOBY STARSZE KORZYSTAJĄ  
Z KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

Czas wykorzystywania  
komunikacji miejskiej Ilość odpowiedzi % z odpowiedzi % z obserwacji

W ciągu dnia poza godzinami szczytu 692 39,1 72,5

W ciągu dnia w godzinach szczytu 455 25.7 47,7

Po zmroku 146 8,3 15,3

Przy niesprzyjających warunkach  
atmosferycznych 271 15,3 28,4

Inne 205 11,6 21,5

Ogółem 1769 100,0 185,4
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Starsi wiekiem mieszkańcy Białegostoku korzystają z komunikacji miej-
skiej w różnych porach, jednak zdecydowana większość badanych dekla-
ruje, iż jeździ w ciągu dnia poza godzinami szczytu (72,5%). Znacznie 
mniejszy odsetek badanych (47,7%) wskazał na godziny szczytu jako porę 
przemieszczania się przy użyciu środków komunikacji miejskiej. Niesprzy-
jające warunki atmosferyczne określają porę korzystania z komunikacji dla 
28,4% badanych. Tylko 15,3% badanych wykorzystuje komunikację po 
zmroku. Kategoria „inne” wskazana przez 21,5% badanych nie wnosi nic 
istotnego ponieważ 2/3 tej grupy nie zadeklarowało żadnej pory, a 1/3 
czyli ok.7% ogółu badanych korzysta z komunikacji miejskiej w różnych 
porach, w zależności od potrzeb. Trochę inaczej preferencje odnośnie do 
korzystania z komunikacji przedstawiają się u osób, które nadal wykonują 
pracę zawodową. Korzystają one z oferowanych przez miasto możliwości 
przemieszczania się zarówno poza szczytem komunikacyjnym (59,2%) jak 
i podczas jego trwania (54,9%). Częstotliwość korzystania z komunikacji 
miejskiej po zmroku zmniejsza się wraz z wiekiem. Ponad 1/5 badanych 
osób w przedziale wieku 65–69 deklaruje korzystanie z komunikacji miej-
skiej po zmroku, w grupie 80 lat i więcej czyni tak tylko 6% seniorów. 

TABELA 3.4. BEZPIECZEŃSTWO I KOMFORT PODRÓŻOWANIA KOMUNIKACJĄ MIEJSKĄ

Bezpieczeństwo i komfort  
podróżowania

Tak Nie wiem Nie Ogółem

N % N % N % N %

Pojazdy są zatłoczone 285 29,1 253 25,8 442 45,1 980 100,0

Przystanki są zbyt odległe  
od zabudowań 116 11,8 282 28,8 582 59,4 980 100,0

Długi czas oczekiwania  
na przystankach 138 14,1 265 27,0 577 58,9 980 100,0

Brak odpowiedniego oświetlenia 
w autobusach 48 4,9 300 30,6 632 64,5 980 100,0

Pojazdy są przystosowane do ludzi 
starszych 540 55,1 312 31,8 128 13,1 980 100,0

Kierowcy są uprzejmi, pomocni 503 51,3 377 38,5 100 10,2 980 100,0

Każda instytucja świadcząca jakieś usługi powinna je oferować na jak 
najwyższym poziomie. Poziom ten jest zazwyczaj oceniany przez usłu-
gobiorcę. Podobnie jest w przypadku przedsiębiorstwa organizującego 
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komunikację miejską w Białymstoku. Badane osoby starsze oceniały bez-
pieczeństwo i komfort podróżowania. Prezentuje to tab. 4. Jedną z naj-
większych niedogodności komunikacji w każdym mieście jest tłok w po-
jazdach. Białostoccy seniorzy w większości są zdania, że pojazdy nie są 
zatłoczone. Twierdzi tak 45,1% badanych. Przeciwnego zdania jest 29,1% 
respondentów. Nie bierzemy pod uwagę kategorii „nie wiem” ponieważ 
jest ona zapewne wyartykułowana przez osoby nie korzystające z komu-
nikacji autobusowej. Zdecydowana większość badanych seniorów pozy-
tywnie ocenia też lokalizację przystanków, które nie są zbyt odległe od 
zabudowań. Twierdzi tak 59,4% respondentów, a przeciwnego zdania jest 
tylko 11,8% badanych. Również czas oczekiwania na autobus nie wzbudza 
negatywnych emocji. Jako długi określa go tylko 14,1% respondentów, 
a przeciwnego zdania jest 58,9% badanych. Oświetlenie w autobusach 
pozytywnie ocenia 64,5% seniorów, negatywnie tylko 4,9%. Z aprobatą 
wyrażają się badani o istniejących w pojazdach udogodnieniach dla ludzi 
starych. Jest z nich zadowolona większość respondentów (55,1%). Malkon-
tenci stanowią 13,1% badanej populacji. Kierowcy autobusów są uważani 
za uprzejmych przez 51,3% badanych. Co dziesiąty respondent (10,2%) 
jest przeciwnego zdania.

Jak widać białostoccy seniorzy pozytywnie oceniają bezpieczeństwo 
i komfort podróżowania autobusami komunikacji miejskiej. Narzuca się 
jednak pytanie: czy równie pozytywne zdanie na temat bezpieczeństwa 
i komfortu podróżowania autobusami komunikacji miejskiej mają seniorzy 
korzystający z komunikacji w różnych porach dnia, w tym w godzinach 
szczytu? Ze stwierdzeń oceniających wyeliminowane zostały te, których 
ocena nie zmienia się niezależnie od pory dnia (np. pojazdy są przysto-
sowane do ludzi starych). Pozostawiono tylko trzy kategorie: stopień za-
tłoczenia pojazdów, długi czas oczekiwania na przystankach oraz poziom 
uprzejmości kierowców. Okazuje się, że tylko w kwestii zatłoczenia po-
jazdów zmienia się trochę zdanie seniorów w porównaniu do tego, które 
zostało przedstawione w tabeli 3.4. Nastąpiła tu silna polaryzacja opinii po-
nieważ zostały wyeliminowane osoby, które nie korzystają z komunikacji. 
I tak, 55,3% seniorów podróżujących w ciągu dnia poza godzinami szczytu 
twierdziło, że pojazdy nie są zatłoczone. Przeciwnego zdania było 34,7% 
badanych. W godzinach szczytu nadal większość seniorów uważa, że po-
jazdy nie są zatłoczone (51,6%), chociaż przeciwnego zdania jest więcej 
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osób badanych (39,6%). Najmniej korzystnie oceniają stopień zatłoczenia 
pojazdów seniorzy podróżujący po zmroku oraz przy niesprzyjających 
warunkach atmosferycznych. Wśród tych pierwszych 47,9% utrzymuje, 
że w pojazdach nie ma tłoku, a 41,8% badanych jest przeciwnego zdania. 
W drugiej kategorii (podróżujący przy złych warunkach atmosferycznych) 
48,3% twierdzi, że pojazdy nie są zatłoczone, a 38,7% jest zdania, że 
panuje w nich tłok.

Ten sam problem komfortu podróżowania, a w szczególności kwestia 
zatłoczenia autobusów wygląda bardzo interesująco w zestawieniu z płcią. 
Zauważamy tu wysoką istotność statystyczną (od p = 0.001 do p = 0.000 
w zależności o kategorii). Prawie połowa kobiet jest zdania, że autobusy 
nie są zatłoczone (48.8%). Natomiast zdaniem 30,3% respondentek w po-
jazdach panuje tłok, a 21% nie ma na te temat wyrobionego zdania. Badani 
mężczyźni też częściej twierdzą, że w autobusach nie ma tłoku (39,3%). 
Przeciwnego zdania jest 27,2% respondentów, a nie ma zdania (33,5%). 
Widać tu wyraźnie, że kobiety są o wiele bardziej skłonne do pozytywnego 
oceniania komfortu podróżowania autobusami komunikacji miejskiej oraz 
są w swoich ocenach dużo bardziej zdecydowane niż mężczyźni. 

Komfort podróżowania, a szczególnie kwestia zatłoczenia autobusów 
obserwowana przez pryzmat wieku wygląda jeszcze inaczej. Pojawia się 
tu również bardzo wysoka istotność statystyczna (p = 0.000). Zdanie, że 
pojazdy są zatłoczone potwierdza 34,6% badanych w wieku 65–69 i 19,6% 
respondentów z najstarszej grupy (80 lat i więcej). W grupach wieku 70–74 
i 75–79 odsetek ten wynosi odpowiednio 26,1% i 26,7%. Trochę inaczej 
wygląda stosunek badanych do stwierdzenia, że pojazdy nie są zatłoczone. 
Twierdzi tak 39% respondentów z najmłodszej kategorii wieku (65–69). 
Spośród badanych będących w grupie wieku 70–74 i 75–79 potwierdzają 
to zdanie odpowiednio: 52,7% i 52,1%. I rzecz ciekawa, seniorzy będący 
w wieku 80 lat i więcej twierdzą, że pojazdy nie są zatłoczone rzadziej niż 
dwie poprzednie kohorty. Uważa tak 42,8% badanych w tej grupie wie-
ku, natomiast aż 37,7% nie ma zdania na ten temat. Brak zdecydowania 
wśród respondentów z pozostałych grup wieku mieści się między 21,2% 
a 26,4%. Można by próbować wysnuć tu różne wnioski na temat przyczyn 
takiej oceny, np. że wraz z wiekiem człowiek często łagodnieje i nie jest 
skory do surowych ocen. Jednak w tym wypadku odpowiedź jest bardzo 
prosta. Brak zdecydowania w ocenach komfortu podróżowania autobusami 
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komunikacji miejskiej wynika po prostu z faktu, że najstarsi respondenci 
podróżują autobusami rzadziej. 

Jednak ogólnie rzecz biorąc dokonana przez badanych seniorów ocena 
bezpieczeństwa i komfortu podróżowania autobusami komunikacji miej-
skiej wypada korzystnie.

Czas wolny i jego wykorzystanie przez białostockich seniorów

TABELA 3.5. CZĘSTOTLIWOŚĆ KONTAKTÓW OSÓB STARSZYCH Z DZIEĆMI  
MIESZKAJĄCYMI ODDZIELNIE

Kiedy widział/a się Pan/Pani z dziećmi  
mieszkającymi oddzielnie N %

Dzisiaj 196 20,0

Wczoraj 151 15,4

2–7 dni temu 249 25,4

8–30 dni temu 176 18,0

W ostatnich 12 miesiącach 66 6,7

Dawniej 15 1,5

Nie mam dzieci mieszkających oddzielnie 82 8,4

Nie wiem, brak odpowiedzi 45 4,6

Ogółem 980 100,0

Ważną formą zagospodarowywania wolnego czasu są kontakty spo-
łeczne a przede wszystkim kontakty z rodziną. Częste i dobre kontakty 
z najbliższymi podnoszą na wyższy poziom jakość życia seniorów. Uczest-
niczące w badaniach osoby starsze w zdecydowanej większości utrzymują 
bieżący kontakt ze swoimi dziećmi. Aż 60,4% seniorów widziało się ze 
swoimi dziećmi w ciągu ostatniego tygodnia, a 18% w ostatnim miesiącu. 
Niewielki odsetek (8,2%) badanych miał kontakt ze swoim potomstwem 
w ciągu ostatnich 12 miesięcy lub dawniej. 

Istnieje bardzo silny związek statystyczny między częstotliwością kon-
taktów z dziećmi a stanem cywilnym badanych osób starszych (p = 0.000). 
Ponad 90% spośród osób zamężnych i żonatych widziało się ze swoimi 
dziećmi w ciągu ostatniego miesiące, przy czym 70% w ciągu ostatniego 
tygodnia. U osób owdowiałych frekwencja kontaktów z dziećmi maleje. 
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W ciągu ostatniego miesiąca widziało się ze swoimi dziećmi 73,2% bada-
nych, a w ostatnim tygodniu 54,6%. Jeszcze rzadziej widują się ze swoimi 
dziećmi osoby rozwiedzione, bowiem 72,2% spośród nich widziały swoje 
dzieci w ciągu ostatniego miesiąca, a 50,7% w ostatnim tygodniu. Jesz-
cze bardziej wyrazista jest proporcja osób, które stwierdziły, że widziały 
się z dziećmi w ciągu ostatniego roku. Wśród osób zamężnych i żonatych 
wskazało tak 4,3% badanych, w przypadku osób owdowiałych odsetek ten 
się podwoił (9%) by wzrosnąć do 16,5% u osób rozwiedzionych.

Dobre i częste kontakty rodzinne są ważnym komponentem satysfak-
cji życiowej stąd nie dziwi fakt, że większy odsetek osób zadowolonych 
z aktualnego życia deklaruje częste kontakty z dziećmi. Wśród badanych 
osób starszych usatysfakcjonowanych swoim życiem 81,3% wskazało na 
kontakty ze swoimi dziećmi w ostatnim miesiącu, a 37,6% w ostatnich 
dwóch dniach. Spośród osób niezadowolonych o spotkaniach z dziećmi 
w ostatnim miesiącu mówiło 71,4% badanych, a kontaktach w ostatnich 
dwóch dniach 28,9% badanych.

Należy wskazać na parę niepokojących czy też niekorzystnych sytuacji 
związanych z częstotliwością deklarowanych kontaktów z dziećmi przez 

TABELA 3.6. CZĘSTOTLIWOŚĆ KONTAKTÓW OSÓB STARSZYCH Z DZIEĆMI  
MIESZKAJĄCYMI ODDZIELNIE A STAN CYWILNY

Kiedy widział się Pan/
Pani z dziećmi mieszka-
jącymi oddzielnie?

Stan cywilny

K/P Ż/Z W/W R/R Ogółem

N % N % N % N % N %

Dzisiaj 0 0,0 108 20,2 75 22,5 13 16,5 196 20,0

Wczoraj 0 0,0 104 19,5 37 11,1 10 12,7 151 15,4

2–7 dni temu 0 0,0 162 30,3 70 21,0 17 21,5 249 25,4

8–30 dni temu 0 0,0 97 18,2 62 18,6 17 21,5 176 18,0

W ostatnich 12 miesiącach 0 0,0 23 4,3 30 9,0 13 16,5 66 6,7

Dawniej 0 0,0 4 0,7 9 2,7 2 2,5 15 1,5

Nie mam dzieci  
mieszkających oddzielnie

17 50,0 28 5,2 35 10,5 2 2,5 82 8,4

Nie wiem, brak odpowiedzi 17 50.0 8 1,5 15 4,5 5 6,3 45 4,6

Ogółem 34 100,0 534 100,0 333 100,0 79 100,0 980 100,0

(K/P – kawaler/panna; Ż/Z – żonaty/zamężna; W/W – wdowa/wdowiec; R/R – rozwiedziona/rozwiedziony)
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badane osoby. Po pierwsze, widać wyraźną różnicę w intensywności kon-
taktów z dziećmi między osobami bardzo dobrze, dobrze lub przeciętnie 
sytuowanymi materialnie (odpowiednio: 78,9%, 80% i 81,4 badanych 
miało kontakt z dziećmi w ciągu ostatniego miesiąca) a osobami o słabej 
kondycji materialnej, spośród których tylko 61,5% wspomniało o kontak-
tach z dziećmi w ciągu ostatniego miesiąca. Widać tu wyraźny związek (p 
= 0.002). Trudno powiedzieć co jest przyczyną a co skutkiem, ale istnienie 
takiej sytuacji wskazuje na potrzebę głębszego jej przebadania i zastano-
wienia się nad ewentualnymi działaniami naprawczymi.

Następna sytuacja mówi nam o wyraźnie rzadszych kontaktach z dzieć-
mi osób oceniających swój stan zdrowia jako zły. Tylko 66.9% seniorów 
o słabej kondycji zdrowotnej wskazuje na kontakty z dziećmi w ostatnim 
miesiącu. W przypadku osób określających swoje zdrowie jako przeciętne 
analogiczny odsetek wynosi 80,8%, a wśród badanych osób starszych de-
klarujących dobry stan zdrowia 82,5% respondentów mówi o spotkaniach 
z dziećmi w ciągu ostatniego miesiąca. Jest to sytuacja niekorzystna po-
nieważ osoby, które bardziej kontaktów z dziećmi potrzebują ze względu 
na zły stan zdrowia, mniej tych kontaktów utrzymują. Należałoby bliżej 
przyjrzeć się problemowi i zbadać po której stronie leży przyczyna tego 
niepomyślnego zjawiska.

Podobnie rzecz się ma w przypadku osób odczuwających często sa-
motność. Tylko 63,7% spośród nich zadeklarowało spotkania z dziećmi 
w ostatnim miesiącu. Osoby odczuwające czasami samotność mówią 
dużo częściej o kontaktach z dziećmi (74,5%), natomiast najintensyw-
niejsze kontakty z dziećmi mają osoby, które nigdy nie odczuwają samot-
ności. Aż 87,9% spośród nich spotkało się z dziećmi w ciągu ostatniego 
miesiąca. Spojrzenie na te dane wiedzie nas ku biblijnej sentencji „Bo kto 
ma, temu będzie dodane, i nadmiar mieć będzie” (Mt 13, 12). Jednak 
z punktu widzenia wspomagania człowieka starego nie jest to sytuacja 
korzystna.

I ostatnie, ale nie bez znaczenia. Niekorzystnie wygląda frekwencja 
spotkań z dziećmi w kontekście oceny swojego stanu zdrowia. Osoby oce-
niające swój stan zdrowia jako dobry wykazują częste kontakty z dziećmi 
w ostatnim miesiącu. Mówi o nich 82,5% respondentów. Spośród badanych 
seniorów z przeciętnym stanem zdrowia 80,8% badanych spotykało się 
z dziećmi w ostatnim miesiącu, natomiast spośród badanych określających 
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swój stan zdrowia jako raczej zły lub zły jedynie 66,9% miało kontakt 
z dziećmi. Widać wyraźnie, ze nie jest tu spełniony jeden z uczynków 
miłosiernych co do ciała „chorych nawiedzać”. 

TABELA 3.7. LICZBA POSIADANYCH WNUKÓW PRZEZ OSOBY STARSZE

Ile ma Pan/Pani wnuków? N %

Jedno 136 13,9

Dwoje – troje 365 37,2

Czworo i więcej 339 34,6

Nie mam wnuków 140 14,3

Ogółem 980 100,0

Oprócz relacji z dziećmi równie ważne są kontakty z wnukami. Ich 
intensywność może zależeć od liczby posiadanych wnuków. Badane oso-
by najczęściej deklarowały posiadanie dwojga-trojga wnuków (37,2%), 
niewiele mniej seniorów (34,6%) mówiło o czwórce i więcej wnuków, 
najmniej bo jednego wnuka zadeklarowało 13.9% badanych. Co siódmy 
badany nie ma wnuków (14,3%). 

Wśród osób deklarujących czworo i więcej wnuków zauważa się silne 
zróżnicowanie ze względu na wiek. W grupie wieku 65–69 lat 26,1% ba-
danych posiada czworo i więcej wnuków, w kohorcie 70–74 odsetek ten 
wzrasta do 35,3%, w następnej (75–79 lat) jest jeszcze więcej (41,8%), by 
w grupie najstarszej (80 lat i więcej) osiągnąć 51,4%. Obraz ten pokazuje 
nam jak zmniejsza się dzietność w młodszych kohortach wieku.

TABELA 3.8. CZĘSTOTLIWOŚĆ KONTAKTÓW OSÓB STARSZYCH  
Z WNUKAMI MIESZKAJĄCYMI ODDZIELNIE

Kiedy widział/a się Pan/Pani z wnukami 
mieszkającymi oddzielnie N %

Dzisiaj 124 12,7

Wczoraj 130 13,3

2–7 dni temu 257 26,2

8–30 dni temu 195 19,9

W ostatnich 12 miesiącach 67 6,8
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Dawniej 26 2,7

Nie mam dzieci mieszkających oddzielnie 95 9,7

Nie wiem, brak odpowiedzi 86 8,8

Ogółem 980 100,0

Trochę mniej intensywne niż z dziećmi są kontakty badanych senio-
rów z wnukami. O spotkaniach ze swoimi wnukami w ostatnim tygodniu 
mówiło 52,2% ankietowanych, 19,9% spotkało się z wnukami w ciągu 
ostatniego miesiąca, 6.8% w ostatnim roku, a 2,7% dawniej. Intensywność 
kontaktów z wnukami ma związek z ich liczbą (p = 0.03). Dużo większa 
grupa badanych posiadających dwoje lub więcej wnuków spotkała się 
z nimi w ostatnim tygodniu (65,3%) niż czyniły to samo osoby należące 
do grupy posiadającej jednego wnuka (55,8%).

Podobnie jak w przypadku kontaktów badanych seniorów z dziećmi 
również intensywność ich kontaktów z wnukami silnie powiązana jest ze 
stanem cywilnym (p = 0.000). Z grupy osób zamężnych/żonatych 80% 
spotkało się w ciągu ostatniego miesiąca ze swoimi wnukami, natomiast 
62% w ostatnim tygodniu. Wśród wdów i wdowców frekwencja spo-
tkań z wnukami się zmniejsza. O ponad dziesięć punków procentowych 
mniejsza grupa (68,7%) spotkała się w ostatnim miesiącu ze swoimi 
wnukami. W ostatnim tygodniu uczyniło to 45,3% wdów i wdowców. To 
samo zjawisko występuje w jeszcze mniejszej skali wśród osób rozwie-
dzionych. Niewiele ponad połowa z nich (53,1%) miała w ostatnim mie-
siącu kontakt ze swoimi wnukami. W ostatnim tygodniu kontaktowała się 
z wnukami 27,8% osób z grupy rozwiedzionych. Widać więc, że zmiana 
stanu cywilnego czy to w wyniku losu (śmierć współmałżonka) czy w wy-
niku decyzji (rozwód) wpływa niekorzystnie na intensywność kontaktów 
z wnukami. Potwierdzeniem tego są deklaracje badanych odnośnie do 
spotkań z wnukami w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Tylko 4,7% osób z gru-
py zamężnych/żonatych wspomniało o takich spotkaniach. Uczyniło to 
już dużo więcej osób owdowiałych (9,6%), a najwięcej osób rozwiedzio- 
nych (12,7%).

Relacje dziadków z wnukami są zazwyczaj dobre, o czym świadczą 
zawarte w tabeli 3.8 informacje na temat ich częstotliwości. Jednak pewna 
grupa osób starszych z różnych względów (np. przestrzenne oddalenie) 

KATEDRA_jakosc-zycia-seniorow_DRUK.indd   67 2019-12-19   14:05:59



68    JAKOŚĆ ŻYCIA SENIORÓW W BIAŁYMSTOKU. RAPORT

kontaktuje się ze swoimi wnukami rzadziej. Okazuje się, że im starsza ko-
horta wieku, tym odsetek osób spotykających wnuków „w ostatnim roku 
lub dawniej” wzrasta. W grupie wieku 65–69 wynosi on 8,5%. W kolej-
nych badanych kohortach systematycznie się powiększa, by w grupie 80 
lat i więcej osiągnąć 18%. Wydaje się to naturalną koleją rzeczy, że luźne 
relacje z czasem rozluźniają się jeszcze bardziej.

Również częstość relacji z wnukami jest jednym z komponentów sa-
tysfakcji życiowej. Spośród osób zadowolonych z aktualnego życia 66,4% 
widziała się z wnukami w ostatnim tygodniu. W grupie niezadowolonych 
o spotkaniu z wnukami mówi 56% badanych.. Z kolei w ostatnim roku 
i dawniej kontaktowało się z wnukami 9,9% zadowolonych z życia senio-
rów i 17,3% niezadowolonych.

Sytuacja materialna badanych osób starszych również ma związek 
ze stopniem intensywności kontaktów z wnukami (p = 0.01). Im mniej-
sza deklarowana zasobność materialna, tym mniejszy odsetek badanych 
mówi o spotkaniu z wnukami. Częste kontakty z wnukami deklaruje 67,3% 
osób określających swoją sytuację materialną jako bardzo dobra i 49,3% 
seniorów wskazujących na swoją złą kondycję finansową. W grupie osób 
deklarujących spotkanie z wnukami „w ostatnim roku lub dawniej” naj-
zamożniejsi stanowią 12,2% a najubożsi 24,7%. Nie wiadomo czy zasob-
ność finansowa dziadków jest magnesem przyciągającym wnuki, wiadomo 
natomiast, że dla intensywności kontaktów dziadków z wnukami ma ona 
znaczenie.

Intensywność kontaktów z wnukami maleje wraz z pogarszającym się 
stanem zdrowia. Z grupy seniorów określających swój stan zdrowia jako 
dobry o spotkaniu w ostatnim tygodniu z wnukami mówi 67,7% bada-
nych, w grupie z przeciętnym stanem zdrowia czyni to samo 65,9%, a z 
kohorty przedstawiającej swoje zdrowie jako złe widziało się z wnukami 
51,4% badanych. Odwrotnie zmieniają się wielkości punktów procento-
wych w grupie osób, które widziały się ze swoimi wnukami w ostatnim 
roku lub dawnie. Spośród określających siebie jako zdrowych 8,2% bada-
nych widziało się ze swoimi wnukami w podanym czasie, zaś z grupy osób 
w złej kondycji zdrowotnej widziało się z wnukami w ostatnim roku lub 
dawniej 18,8% badanych. Widzimy tu podobną tendencję jak w przypadku 
częstotliwości kontaktów osób starszych z dziećmi w zależności od stanu 
zdrowia seniorów.
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TABELA 3.9. CZĘSTOTLIWOŚĆ KONTAKTÓW OSÓB STARSZYCH Z WNUKAMI  
A POCZUCIE SAMOTNOŚCI

Kiedy widział się 
Pan/Pani z wnukami 
mieszkającymi  
oddzielnie?

Czy czuje się Pan/Pani samotny/a?

Nigdy Czasami Często Trudno powie-
dzieć Ogółem

N % N % N % N % N %

W ostatnim tygodniu 243 73,0 182 59,9 41 45,0 45 62,4 511 64,0

W ostatnim miesiącu 69 20,7 80 26,3 31 34,1 15 21,1 195 24,4

Dawniej 21 6,3 42 13,8 19 20,9 11 15,5 93 11,6

Ogółem 333 100,0 304 100,0 91 100,0 71 100,0 799 100,0

Podobny związek z intensywnością kontaktów z wnukami ma deklaro-
wany przez badane osoby stopień poczucia samotności (p = 0.000). Spo-
śród osób, które nigdy nie odczuwają samotności 73% deklaruje spotkania 
z wnukami w ostatnim tygodniu. Wśród tych, którzy odczuwają samotność 
czasami 59,9% widziało wnuki w analogicznym przedziale czasowym. 
Zaś pomiędzy odczuwającymi często samotność tylko 45,1% wspominało 
o spotkaniach z wnukami w ostatnim tygodniu. W przypadku najrzadziej 
spotykających się z wnukami (w ostatnim roku lub dawniej) stopień in-
tensywności poczucia samotności jest wprost proporcjonalny do wielkości 
grupy, która kontaktowała się z wnukami. I tak, uczyniło to 6,3% nigdy nie 
odczuwających samotności, 13,8% badanych odczuwających samotność 
czasami i 20,9% seniorów, którzy często odczuwają samotność. Jest to 
bez wątpienia niekorzystna okoliczność, która nie sprzyja pokonywaniu 
niemiłego uczucia samotności. 

TABELA 3.10. ILOŚĆ CZASU WOLNEGO, KTÓRY OSOBY STARSZE MOGĄ  
POŚWIĘCIĆ DLA SIEBIE

Ile ma Pan/Pani czasu, który może Pan/ 
/Pani poświęcić dla siebie? N %

Za mało 80 8,2

Za dużo 148 15,1

W sam raz 671 68,5

Trudno powiedzieć 81 8,3

Ogółem 980 100,0
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W rozważaniach na temat czasu wolnego starszych wiekiem miesz-
kańców Białegostoku nie mogło zabraknąć pytania ile czasu mogą po-
święcić dla siebie. Zdecydowana większość opisała to kategorią „w sam 
raz” (68,5%), prawie co siódmy badany (15,1%) twierdzi, że ma czasu za 
dużo, a 8,2% seniorów narzeka na deficyt czasu. 

TABELA 3.11. ILOŚĆ CZASU WOLNEGO, KTÓRY OSOBY STARSZE MOGĄ  
POŚWIĘCIĆ DLA SIEBIE A WIEK BADANYCH

Ile ma Pan/Pani czasu, 
który może Pan/Pani 
poświęcić dla siebie? 

Wiek

65–69 70–74 75–79 80 i więcej Ogółem

N % N % N % N % N %

Za mało 51 11,7 16 6,6 7 4,2 6 4,3 80 8,2

Za dużo 40 9,2 37 15,4 30 18,2 41 29,7 148 15,1

W sam raz 318 72,9 161 66,8 119 72,1 73 52,9 671 68,5

Trudno powiedzieć 27 6,2 27 11,2 9 5,5 18 13,0 81 8,3

Ogółem 436 100,0 241 100,0 165 100,0 138 100,0 980 100,0

Interesująco wygląda rozkład odpowiedzi dotyczący czasu, który ba-
dani mogą poświęcić sobie w rozbiciu na kategorie wiekowe. Związek ten 
ma bardzo wysoki stopień istotności statystycznej (p = 0.000). Im starsza 
grupa badanych, tym mniej narzekań, że czasu tego jest zbyt mało. W gru-
pie wieku 65–69 ci, którym czasu jest zbyt mało stanowią 11,7%, lecz już 
w następnej kohorcie (70–74 lat) grupa ta maleje do 6,6%, by w momencie 
wejścia w późną starość (75–79 lat) ustabilizować się na poziomie 4,2% 
oraz 4,3% (w grupie 80 lat i więcej). Natomiast grupa osób twierdzących, 
że czasu mają za dużo w kolejnych starszych kohortach wzrasta. We wcze-
snej starości (65–69 lat) narzekający na nadmiar czasu stanowią 9,2%. 
W kolejnych grupach wieku odsetek ten wzrasta do 15,4% (70–74 lat), 
18,2% (75–79 lat) by w grupie najstarszej (80 lat i więcej) osiągnąć poziom 
prawie jednej trzeciej liczebności tej grupy wieku (29,7%). Ten wzrost 
odbywa się kosztem zmniejszania się grupy badanych, którzy twierdzą, że 
czasu mają w sam raz. Wydaje się, że zjawisko to jest ważnym wyzwaniem 
dla różnych podmiotów zajmujących się zagospodarowywaniem czasu 
wolnego działających na terenie Białegostoku. 
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Nadmiar wolnego czasu to zjawisko dotykające przede wszystkim 
ludzi o niskim poziomie wykształcenia. Jedna czwarta seniorów z wy-
kształceniem podstawowym narzeka na nadmiar czasu. Grupa deklarująca 
wykształcenie zawodowe określająca swój budżet czasu jako zbyt duży 
maleje w porównaniu z poprzednią do18,1%. Jeszcze mniejszy nadmiar 
czasu jest w grupie legitymującej się wykształceniem średnim (12%), 
a najmniejszy nawis czasu wolnego deklarują absolwenci wyższych uczel-
ni (9,5%). Również z poziomem wykształcenia związany jest deficyt cza-
su, który można poświęcić dla siebie. Osoby z najniższym wykształceniem, 
którym czasu brakuje stanowią tylko 3% całej tej zbiorowości, a seniorzy 
z dyplomem wyższej uczelni narzekający na deficyt czasu stanowią 13,1% 
tej grupy.

Spójrzmy jeszcze na problem wolnego czasu przez pryzmat stanu cywil-
nego. Mężatki i żonaci częściej narzekają na brak czasu (12,2%) a panny 
i kawalerowie oraz wdowy i wdowcy na jego nadmiar, odpowiednio: 20,6% 
i 25,8%. Te ostatnie informacje nie stanowią oczywiście jakiegoś specjal-
nego odkrycia, ale dobrze dopełniają obraz całej sytuacji.

Reasumując kwestię czasu wolnego trzeba podkreślić, że trudnym do 
rozwiązania problemem jest powiększanie się przestrzeni niechcianego 
czasu wolnego, czasu, który zamiast stanowić błogosławieństwo może stać 
się przekleństwem. Nadmiar wolnego czasu dotyczy grup, które charak-
teryzują się cechami utrudniającym podejmowania jakichkolwiek działań 
animacyjnych. Dotyczy to grupy ludzi najstarszych, czyli najczęściej ludzi 
o słabym zdrowiu i z kłopotami lokomocyjnymi oraz grupy osób najgorzej 
wykształconych.

TABELA 3.12. STOPIEŃ ZAINTERESOWANIA OSÓB STARSZYCH SPRAWAMI  
W MIEŚCIE, W KRAJU I NA ŚWIECIE

Zainteresowanie 
wydarzeniami

I II II IV V Ogółem

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

W mieście 53 5,4 209 21,3 331 33,8 239 24,4 148 15,1 980 100,0

W kraju 41 4,2 145 14,8 274 28,0 322 32,9 198 20,2 980 100,0

W świecie 59 6,0 156 15,9 320 32,7 275 28,1 170 17,3 980 100,0

(I – wcale; II – raczej w małym stopniu; III – ani w małym, ani w dużym; IV – raczej w dużym; V – w dużym)

KATEDRA_jakosc-zycia-seniorow_DRUK.indd   71 2019-12-19   14:05:59



72    JAKOŚĆ ŻYCIA SENIORÓW W BIAŁYMSTOKU. RAPORT

Stopień zainteresowania sprawami w mieście zamieszkania, w kraju 
i na świecie, o które pytano badane osoby, podzielono na pięć kategorii. 
Jak widać w załączonej tabeli starsi respondenci najczęściej wybierali ka-
tegorię środkową („ani w małym, ani w dużym stopniu”). Wydarzeniami 
w mieście interesowało się tu 33,8% badanych, tym, co się dzieje w kraju 
28% respondentów, a wydarzeniami światowymi 32,7%. Średnia wyliczo-
na z tych trzech odsetków wynosi 31,1%. Dosyć wysoka jest też średnia 
w kategorii „raczej w dużym stopniu” (28,5%). Duże zainteresowanie 
sprawami dziejącymi się w najbliższym otoczeniu, w kraju i na świecie 
oraz raczej mały stopień zainteresowania były wskazane przez zbliżony 
odsetek respondentów (odpowiednio: 17,5% oraz 17,3%). Zupełny brak 
zainteresowania wymienionymi wyżej sprawami przejawia 5,2% badanych 
seniorów.

TABELA 3.13. STOPIEŃ ZAINTERESOWANIA OSÓB STARSZYCH SPRAWAMI  
W MIEŚCIE, W KRAJU I NA ŚWIECIE A WIEK BADANYCH

Zainteresowanie  
wydarzeniami

Wiek

65–69 70–74 75–79 80 i więcej Ogółem

N % N % N % N % N %

W mieście I 13 3,0 9 3,7 9 5,5 22 15,9 53 5,4

II 91 20,9 53 22,0 29 17,6 36 26,1 209 21,3

III 152 34,9 72 29,9 64 38,8 43 31,2 331 33,8

IV 113 25,9 71 29,5 35 21,2 20 14,5 239 24,4

V 67 15,4 36 14,9 28 17,0 17 12,3 148 15,1

Ogółem 436 100,0 241 100,0 165 100,0 138 100,0 980 100,0

W kraju I 13 3,0 2 0.8 8 4,8 18 13,0 41 4,2

II 70 16,1 35 14,5 17 10,3 23 16,7 145 14,8

III 112 25,7 70 29,0 47 28,5 45 32,6 274 28,0

IV 157 36,0 80 33,2 56 33,9 29 21,0 322 32,9

V 84 19,3 54 22,4 37 22,4 23 16,7 198 20,2

Ogółem 436 100,0 241 00,0 165 100,0 138 100,0 980 100,0

W świecie I 20 4,6 5 2,1 14 8,5 20 14,5 59 6,0

II 67 15,4 45 18,7 17 10,3 27 19,6 156 15,9

III 143 32,8 78 32,4 56 33,9 43 31,2 320 32,7
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IV 126 28,9 69 28,6 51 30,9 29 21,0 275 28,1

V 80 18,3 44 18,3 27 16,4 19 13,8 170 17,3

Ogółem 436 100,0 241 100,0 165 100,0 138 100,0 980 100,0

(I – wcale; II – raczej w małym stopniu; III – ani w małym ani w dużym; IV – raczej w dużym; V – w dużym) 

W wielu koncepcjach rozwoju w ciągu całego życia zauważa się, ze 
osoby wchodzące w późną dorosłość zmniejszają swoje zainteresowanie 
rzeczywistością zewnętrzną, a bardziej koncentrują się na porządkowaniu 
własnego wnętrza. Zjawisko to zauważamy, gdy pytanie o zainteresowanie 
sprawami w mieście, w kraju i na świecie zestawimy z wiekiem badanych 
osób. Poziom zainteresowania wyraźnie maleje przede wszystkim w ka-
tegorii „raczej w dużym” stopniu. Sprawami w mieście, w raczej dużym 
stopniu interesuje się 25,9% badanych z najmłodszej grupy wieku (65–69 
lat), a w grupie najstarszej (80 lat i więcej) takie zainteresowanie prze-
jawia 14,5% respondentów. Co więcej, 15,9% seniorów z tej samej grupy 
twierdzi, że wcale nie interesuje się tym, co dzieje się w mieście, podczas 
gdy zupełne desinteressement zadeklarowało w grupie najmłodszej (65–69 
lat) tylko 3% badanych. Podobnie rzecz się ma z zainteresowaniem spra-
wami kraju. Raczej duże zainteresowanie przejawia 36% „młodych” sta-
rych (65–69 lat) i 21% „starych” starych (80 lat i więcej). Zupełny brak 
zainteresowania wzrasta z 3% w grupie najmłodszej do 13% w najstarszej 
kohorcie. Zainteresowanie sprawami dziejącymi się na świecie zmienia się 
wraz z wiekiem badanych w analogiczny sposób, jak wyżej zaprezentowa-
no. Trochę inne są tylko odsetki.

O dużej istotności statystycznej jest związek stopnia zainteresowania 
wydarzeniami w mieście, w kraju i na świecie z wykształceniem badanych 
osób (p = 0.000). Najmniej zainteresowane tym, co się dzieje w mieście, 
w kraju i na świecie są osoby z wykształceniem podstawowym, odpowied-
nio: 12,5%, 8,3% i 11,9% badanych z tej grupy. Swój brak zainteresowania 
wymienionymi sprawami osoby z wyższym wykształceniem artykułują 
w dużo mniejszym odsetku, odpowiednio: 2,3%, 2,3% i 3,2% badanych. 
W dużym stopniu i raczej w dużym stopniu zainteresowane są sprawami 
w mieście, kraju i na świecie osoby dobrze wykształcone. Różnica w liczeb-
ności grupy silnie odbierającej te sprawy między osobami o wykształce-
niu podstawowym a wyższym wynosi od parunastu do około dwudziestu 
procent. Na przykład: zainteresowanie wydarzeniami w kraju w raczej 
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dużym stopniu wykazuje 22,6% badanych z wykształceniem podstawo-
wym i 42,5% respondentów legitymujących się dyplomem wyższej uczelni.

Ważny przy analizie stopnia zainteresowania tym, co dzieje się w mie-
ście, kraju i świecie jest poziom zadowolenia z życia (p = 0.000). Dużo 
wyższy odsetek ludzi zadowolonych ze swojego życia deklaruje zaintere-
sowanie w raczej dużym stopniu lub w dużym stopniu tym, co dzieje się 
w mieście, kraju i na świecie niż ma to miejsce w przypadku osób niezado-
wolonych. Na przykład: zainteresowanie wydarzeniami w mieście w raczej 
dużym stopniu deklaruje 29,9% całkowicie zadowolonych ze swojego życia 
osób i 14,6% osób całkowicie niezadowolonych. I odwrotnie, brak zain-
teresowania tymi samymi wydarzeniami przejawia 3,9% osób całkowicie 
usatysfakcjonowanych swoim życiem i 26,8% respondentów deklarujących 
zupełny brak satysfakcji.

Stopień zainteresowania sprawami miasta, kraju i świata jest silnie 
związany z dokonywaną przez badanych seniorów oceną ich sytuacji ma-
terialnej (p = 0.000). Dużo wyższy odsetek seniorów oceniających swoją 
sytuację materialną bardzo dobrze lub dobrze jest zainteresowany w du-
żym stopniu lub w raczej dużym stopniu tym, co dzieje się w mieście, kraju 
lub świecie niż badane osoby starsze oceniający swoją kondycję materialną 
jako raczej złą i złą. Na przykład: wydarzeniami dziejącymi się w kraju 
zainteresowanych jest w dużym stopniu 35,1% seniorów z grupy o bardzo 
dobrej sytuacji materialnej i tylko 18,8% z grupy będącej w sytuacji raczej 
złej lub złej. Natomiast zupełny brak zainteresowania tym, co dzieje się 
w kraju przejawia 3,5% osób dobrze sytuowanych materialnie i 16,7% 
grupy będącej w raczej złej i złej kondycji materialnej.

Podobną tendencję notujemy przy badaniu związku stopnia zaintere-
sowania sprawami dziejącymi się w mieście, kraju i na świecie z samooce-
ną stanu zdrowia (p = 0.000). Osoby oceniające swój stan zdrowia jako 
dobry i raczej dobry są bardziej zainteresowane sprawami miasta, kraju 
i świata niż badane osoby określające swoje zdrowie jako raczej złe i złe. 
Na przykład wydarzeniami dziejącymi się w kraju zainteresowanych jest 
raczej w dużym stopniu 39% z grupy oceniających swoje zdrowie jako 
raczej dobre i dobre oraz 23% z kohorty gromadzącej seniorów określają-
cych stan swojego zdrowia jako raczej zły i zły. W przypadku deklarowania 
zupełnego braku zainteresowania sprawami dziejącymi się w kraju prym 
wiodą osoby w złej kondycji zdrowotnej. Spośród tej grupy zupełny brak 
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zainteresowania deklaruje 15% a z grupy dobrze oceniającej swój stan 
zdrowia tylko 1,1% badanych.

Na koniec tej sekwencji tekstu chciałby zająć się deklarowanymi posta-
wami wobec wydarzeń dziejących się w mieście, kraju i na świecie wśród 
osób, które różnie oceniają przeżywany przez siebie stopień samotności. 
W oparciu o wyniki przeprowadzonej analizy widać wyraźnie, że związek 
między stopniem zainteresowania sprawami dziejącymi się w mieście, 
kraju i na świecie a stopniem przeżywanej przez seniorów samotności wy-
kazuje daleko idącą istotność (p = 0.000). Można śmiało powiedzieć, że 
im mniejsze poczucie samotności tym większe zainteresowanie dziejącymi 
się wokół wydarzeniami (w mieście, w kraju i na świecie). Na przykład, 
dziejącymi się w kraju sprawami zainteresowana jest raczej w dużym stop-
niu ponad jedna trzecia osób (34,6%), które nigdy nie czuły się samotne 
i 20,2% respondentów, których uczucie samotności ogarnia często. Ale też 
widać wyraźnie, że większe poczucie samotności wiąże się z mniejszym 
zainteresowaniem sprawami, które dzieją się w mieście, kraju i na świecie. 
Swój brak zainteresowania tym, co dziej się w kraju deklaruje 12,9% osób 
często przeżywających samotność i tylko 2,8% badanych, którym uczucie 
samotności jest obce. Patrząc na te wyniki można by przypuszczać, że 
u badanych osób starszych poczucie samotności bliższe jest osamotnie-
niu. Nie wynika ono bowiem z braku okazji do kontaktów, ale bardziej ze 
stanu ducha.

TABELA 3.14. STOPIEŃ OSOBISTEGO WŁĄCZANIA SIĘ LUDZI STARYCH W ŻYCIE  
MIEJSCOWEJ SPOŁECZNOŚCI

Czy osobiście włącza się Pan/Pani w życie miejscowej 
społeczności? N %

Tak, staram się razem z innymi poprawiać pewne rzeczy  
w sąsiedztwie 140 14,5

Jeszcze nie, ale od pewnego czasu myślę o tym 137 14,2

Nie, nie widzę takiej potrzeby 432 44,6

Nie, nie jestem w stanie aktywnie działać 115 11,9

Nie, bo i tak nic nie da się zmienić 51 5,3

Nie, nie interesuje mnie to 93 9,6

Ogółem 968 100,0

KATEDRA_jakosc-zycia-seniorow_DRUK.indd   75 2019-12-19   14:06:00



76    JAKOŚĆ ŻYCIA SENIORÓW W BIAŁYMSTOKU. RAPORT

Stopień zainteresowania tym, co się dzieje wokół stanowi swego rodza-
ju energię potencjalną, która może przełożyć się na konkretne działania 
polegające na włączaniu się w życie miejscowej społeczności. Badanym 
osobom zadano pytanie dotyczące osobistego włączania się w życie miej-
scowej społeczności. Postawę aktywną zadeklarowało 14,5% badanych. 
Starają się oni poprawić pewne rzeczy w najbliższej okolicy. Podobnej 
wielkości grupa seniorów (14,2%) już od pewnego czasu myśli o włą-
czeniu się w podobne działania. Jednak największa grupa respondentów 
(44,6%) nie widzi potrzeby włączania się w aktywne działania na rzecz 
społeczności lokalnej. Niewielka grupka badanych (5,3%) nie chce się 
włączyć w działania, bo nie wierzy, że to cokolwiek zmieni, zaś 11.9% 
respondentów nie jest już w stanie działać. Prawie co dziesiąta osoba 
badana (9,6%) przyjmuje postawę desinteressement wobec tego, co dzieje 
się w najbliższym otoczeniu.

TABELA 3.15. STOPIEŃ OSOBISTEGO WŁĄCZANIA SIĘ LUDZI STARYCH W ŻYCIE  
MIEJSCOWEJ SPOŁECZNOŚCI A WIEK BADANYCH

Czy osobiście włącza się 
Pan/Pani w życie  
miejscowej społeczności?

Wiek

65–69 70–74 75–79 80 i więcej Ogółem

N % N % N % N % N %

Tak, staram się razem  
z innymi poprawiać pewne 
rzeczy w sąsiedztwie

69 16,0 37 15,7 24 14,5 10 7,3 140 14,5

Jeszcze nie, ale od pewnego 
czasu myślę o tym 82 19,1 38 16,1 16 9,7 1 0,7 137 14,2

Nie, nie widzę takiej  
potrzeby 205 47,7 101 42,8 68 41,2 58 42,3 432 44,6

Nie, nie jestem w stanie 
aktywnie działać 25 5,8 21 8,9 22 13,3 47 34,3 115 11,9

Nie, bo i tak nic nie da się 
zmienić 19 4,4 16 6,8 13 7,9 3 2,2 51 5,3

Nie, nie interesuje mnie to 30 7,0 23 9,7 22 13,3 18 13,1 93 9,6

Ogółem 430 100,0 236 100,0 165 100,0 137 100,0 968 100,0

Aktywne włączanie się w życie miejscowej społeczności jest silnie po-
wiązane z wiekiem (p = 0.000). Spośród respondentów z najmłodszej 
kohorty 16% deklaruje działania na rzecz społeczności lokalnej, 19,1% 

KATEDRA_jakosc-zycia-seniorow_DRUK.indd   76 2019-12-19   14:06:00



CZAS WOLNY    77

badanych z tej samej kohorty myśli od pewnego czasu o podjęciu takich 
działań. Jednak wraz z wiekiem aktywność powoli maleje. W kolejnych 
dwóch grupach wieku (70–74 i 75–79 lat) aktywne angażowanie się 
w działania na rzecz społeczności deklaruje odpowiednio 15,7% i 14,5% 
badanych, zaś o gotowości do działania mówi 16,1% i 9,7% respondentów 
z tych grup wieku. Najmniej aktywni są członkowie najstarszej kohorty 
(80 lat i więcej). O aktywnym włączaniu się w działania na rzecz społecz-
ności lokalnej wspomina 7,3% badanych, a o gotowości do tych działań 
tylko 0,7%. Wraz z wiekiem maleje zainteresowanie działaniami na rzecz 
poprawiania pewnych rzeczy w sąsiedztwie. W najmłodszej grupie wie-
ku (65–69 lat) postawę zupełnego braku zainteresowania przejawia 7% 
seniorów, a w najstarszej (80 lat i więcej) 13,1% badanych. Zwiększa się 
też wraz z wiekiem grupa osób, które nie są już w stanie aktywnie działać, 
od 5,8% w najmłodszej grupie (65–69 lat), po 34,3% w grupie najstarszej 
(80 lat i więcej).

Stopień włączania się w życie miejscowej społeczności wykazuje silny 
związek statystyczny z wykształceniem (p = 0.000). Jest on widoczny 
szczególnie w deklaracji aktywnego działania na rzecz społeczności lo-
kalnej oraz wyrażenia gotowości do takich działań. Wśród osób z wy-
kształceniem podstawowym deklarację działania na rzecz społeczności 
lokalnej złożyło 6.7% badanych. Grupa osób aktywnych posiadających 
wykształcenie zawodowe powiększyła się o 2 punkty procentowe (8,7%), 
natomiast wśród osób z wykształceniem średnim aktywne działania na 
rzecz społeczności lokalnej świadczy 15,2% respondentów. Najbardziej 
aktywne są osoby najlepiej wykształcone. Jedna czwarta badanych senio-
rów z wykształceniem wyższym (25,5%) zadeklarowała działania na rzecz 
poprawienia pewnych rzeczy w sąsiedztwie. Podobną tendencję obserwu-
jemy wśród osób, które nie są w tej chwili aktywne ale wyrażają gotowość 
działania. Taką postawę deklaruje 4,8% seniorów z wykształceniem pod-
stawowym, 11,3% z wykształceniem zawodowym, 16,3% posiadających 
wykształcenie średnie oraz 20,8% badanych legitymujących się dyplomem 
wyższej uczelni. Deklarację, że nie są w stanie działać składa 18,2% bada-
nych z wykształceniem podstawowym i o połowę mniej do 9,3% seniorów 
z wykształceniem wyższym. Również wielkość grupy wskazującej na brak 
zainteresowania działaniami na rzecz społeczności lokalnej zmniejsza się 
wraz z podwyższaniem się poziomu wykształcenia. Desinteressement dla 
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zaangażowania w sprawy społeczności lokalnej zgłasza 15,8% respon-
dentów z wykształceniem podstawowym i 8,3% badanych absolwentów 
szkół wyższych.

Okazuje się również, że aktywne działanie na rzecz społeczności lokal-
nej jest postawą częściej występującą u osób zadowolonych z aktualnego 
życia (19,9% osób z tej grupy deklaruje aktywne działania) niż u osób 
niezadowolonych. Spośród tej ostatniej grupy tylko 2,4% badanych mówi 
o aktywnym działaniu na rzecz poprawy pewnych rzeczy w sąsiedztwie. 
Postawę bierną motywowaną brakiem możliwości aktywnego działania 
na rzecz społeczności lokalnej przyjmuje 8,2% osób zadowolonych z życia 
i 19,5% niezadowolonych.

Deklarowana aktywność na rzecz społeczności lokalnej jest też w spo-
sób istotny powiązana z sytuacją materialną badanych seniorów (p = 
0.001). Im lepsza sytuacja materialna respondentów, tym większa grupa 
osób aktywnych. Aktywne działania na rzecz społeczności lokalnej dekla-
ruje 22,8% osób oceniających swoją sytuację materialną jako bardzo dobrą, 
17,2% badanych twierdzących, ze są w raczej dobrej sytuacji materialnej, 
13,6% oceniających swoje położenie jako przeciętne oraz tylko 3,1% nazy-
wających swoją kondycję finansową złą. Brak zainteresowania działaniami 
na rzecz społeczności lokalnej również wiąże się z deklarowanym pozio-
mem zabezpieczenia materialnego. Tylko 3,5% badanych o najwyższym 
poziomie zabezpieczenia materialnego nie są zainteresowani działaniami 
na rzecz społeczności lokalnej, podczas gdy wśród oceniających swoją 
kondycję finansową jako zła osoby niezainteresowane takimi działaniami 
stanowią 13,5%.

Na koniec rzecz oczywista, aktywne działanie na rzecz społeczności 
lokalnej jest silnie związane z deklarowanym przez badanych stanem zdro-
wia (p = 0.000). Im lepszy stan zdrowia, tym liczniejsza grupa osób dzia-
łających na rzecz społeczności lokalnej. W grupie ze zdrowiem określanym 
jako dobre działa aktywnie 17,8% badanych, w kohorcie gromadzącej 
osoby ze zdrowiem przeciętnym aktywność deklaruje 14,4%, a w grupie 
o najsłabszym stanie zdrowia (zły i raczej zły) działa aktywnie na rzecz 
społeczności lokalnej 8,6% badanych.

Ponad połowa badanych (59,1%) nie bierze udziału w imprezach organi- 
zowanych w naszym mieście. Swój udział zadeklarowała mniejszość, czyli 
40.9%. Oczywiście od razu narzuca się myśl o zbadaniu zależności między 
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udziałem badanych w imprezach organizowanych przez miasto a wykształ-
ceniem. I rzeczywiście, związek jest bardzo wyraźny (p = 0.000). Im lepsze 
wykształcenie tym liczniejszy udział w wydarzeniach organizowanych przez 
miasto. Spośród osób z wykształceniem podstawowym w imprezach bierze 
udział 19,6% badanych. Dużo więcej, bo 36,2% respondentów uczestniczą-
cych w wydarzeniach miejskich legitymuje się wykształceniem zawodowym. 
Uczestniczący w imprezach miejskich seniorzy posiadający wykształcenie 
średnie stanowią 44,8% badanych z tej grupy. Proporcjonalnie największą 
grupą uczestniczącą w aktywnościach miejskich są osoby z wyższym wy-
kształceniem, spośród których 55,7% przyznaje się do tego faktu.

Silną zależność zanotowano też między uczestnictwem w festynach or-
ganizowanych w mieście a zadowoleniem z aktualnego życia (p = 0.000). 
Z grupy osób deklarujących satysfakcję życiową 45,2% bierze udział w im-
prezach miejskich, natomiast spośród kohorty respondentów niezadowolo-
nych z własnego życia o udziale w różnych wydarzeniach miejskich mówi 
28,2% badanych. 

Oczywistą rzeczą jest fakt większego udziału we wszelkiego rodzaju im-
prezach osób, które deklarują dobre zdrowie. Nie inaczej jest w niniejszych 
badaniach. Zależność jest bardzo widoczna (p = 0.000). Im lepsze zdrowie 
tym liczniejszy udział w wydarzeniach miejskich. Fakt ten deklaruje 55,6% 
seniorów z grupy określającej swoje zdrowie jako dobre i raczej dobre, 36% 
badanych z grupy uważającej się za przeciętną i 25,1% respondentów ze 
zbiorowości, która swoje zdrowie traktuje jako złe i raczej złe.

Ciągła aktywność w odróżnieniu od aktywności okazjonalnej wymaga 
na ogół ram instytucjonalnych. W obrębie tych instytucji działają zazwy-
czaj osoby o sprecyzowanych zainteresowaniach i posiadający potrzebę 
aktywności. W prezentowanych badaniach aktywne członkostwo w stowa-
rzyszeniu na terenie miasta Białegostoku zadeklarowało 6,3% badanych 

TABELA 3.16. UDZIAŁ W IMPREZACH ORGANIZOWANYCH W MIEŚCIE

Czy Pan/Pani uczestniczy w imprezach/  
/festynach organizowanych w mieście? N %

Tak 579 59,1

Nie 401 40,9

Ogółem 980 100,0
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seniorów, a 6,4% respondentów określiło siebie mianem członka nie udzie-
lającego się społecznie. Dużo mniej, bo 1,6% zadeklarowało działalność 
w kierownictwie różnych stowarzyszeń. Zdecydowana większość (85,6%) 
pozostaje jednak poza strukturami działających w naszym mieście stowa-
rzyszeń. 

Większą aktywność w działalności instytucjonalnej przejawiają kobie-
ty. Aktywne członkostwo w stowarzyszeniu deklaruje 7,3% kobiet i 4,7% 
mężczyzn. Praca w kierownictwie to również częściej domena kobiet niż 
mężczyzn, bowiem 2,2% respondentek działa aktywnie w kierownictwie. 
To samo wykonuje 0,8% mężczyzn. Nawet bierne członkostwo w stowarzy-
szeniu jest bardziej domeną kobiet niż mężczyzn. Należy do stowarzyszenia 
lecz nie działa 7,2% kobiet i 5,3% mężczyzn. Oczywiście poza stowarzy-
szeniami w badanej grupie seniorów jest więcej mężczyzn (89,2%) niż 
kobiet (83,4%).

Wielkość grupy osób aktywnie działających w stowarzyszeniu jest zwią-
zana z wiekiem. Im młodsi seniorzy tym grupa osób aktywnych jest większa. 
W grupie najmłodszych respondentów (65–69 lat) aktywność zadeklarowało 
10% badanych, zaś w grupie najstarszej (80 i więcej lat) 4,3%. W kohortach 
70–74 i 75–79 mówi o swojej aktywności odpowiednio: 7% i 5,4% badanych.

Poziom zinstytucjonalizowanej aktywności ankietowanych osób star-
szych jest silnie powiązany z wykształceniem (p = 0.000). Wśród osób 
posiadających wykształcenie podstawowe do aktywnego działania w sto-
warzyszeniu przyznało się 3,6%. W grupie respondentów z wykształceniem 
zawodowym aktywnie udziela się w organizacjach 5,2%, zaś spośród osób 
posiadających wykształcenie średnie zinstytucjonalizowaną aktywność 
zadeklarowało 5,6% badanych. Najbardziej aktywni są absolwenci szkół 

TABELA 3.17. AKTYWNE DZIAŁANIE W ORGANIZACJI NA TERENIE MIASTA

Czy Pan/Pani aktywnie działa w organizacjach/  
/stowarzyszeniach na terenie miasta? N %

Tak, jestem aktywnym zwykłym członkiem 62 6,3

Tak, jestem aktywny/a będąc w kierownictwie 16 1,6

Jestem członkiem, ale nie udzielam się społecznie 63 6,4

Nie jestem 839 85,6

Ogółem 980 100,0
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wyższych. Z tej grupy udziela się w stowarzyszeniach 18,1% seniorów. 
Trzeba też wspomnieć o zależności odwrotnej, im gorsze wykształcenie 
tym grupa „niezrzeszonych” jest większa. Wśród osób z wykształceniem 
wyższym stanowią oni 71% a wśród najgorzej wykształconych (wykształ-
cenie podstawowe) 94,6%. 

Aktywne działanie w organizacjach wiąże się z sytuacją materialną 
badanych osób (p = 0.022). Zauważa się tu następującą zależność, im 
większa zasobność respondentów tym ich udział w aktywnych działa-
niach w ramach stowarzyszeń wzrasta. W grupie osób oceniających swoją 
sytuację materialną jako bardzo dobrą, aktywnie działa w organizacjach 
15,8% badanych, w grupie uposażonej na poziomie dobrym odsetek osób 
aktywnych wynosi 9,5%. Dwie ostatnie kohorty badanych, z których jed-
na ocenia swoją sytuację materialną jako przeciętną, a druga jako raczej 
złą lub złą legitymują się najmniejszym odsetkiem aktywnych działaczy. 
W pierwszej aktywność w ramach stowarzyszeń wykazuje 6,6% badanych, 
w drugiej 4,2%.

Każda aktywność człowieka związana jest z jego stanem zdrowia. Kiedy 
człowiek jest chory na ogół traci chęć do jakichkolwiek działań. Tak też 
jest w przypadku deklarowanej przez respondentów aktywności w ramach 
różnych organizacji. Z grona osób oceniających swoje zdrowie jako dobre 
i raczej dobre 11,5% aktywnie działa w stowarzyszeniach. Wśród respon-
dentów uważających swoje zdrowie za przeciętne aktywność deklaruje 
6,8%. Spośród osób określających swoje zdrowie jako złe i raczej złe za 
aktywne w ramach organizacji uważa się 4,2%.

Czas wolny stanowi przestrzeń wypełnianą rozmaitymi czynnościa-
mi. Z katalogu zaproponowanych w badaniu 18 aktywności najczęściej 
deklarowaną przez badanych seniorów czynnością w czasie wolnym jest 
oglądanie telewizji, które zostało wskazane przez 96,5% respondentów. Na 
dalszych miejscach znalazły się: słuchanie radia (78,7%), spacery (78,7%), 
spotkania z przyjaciółmi (74,7%), czytanie gazet (70,5%), czytanie ksią-
żek (64%). Najmniej wskazań uzyskały: uprawianie malarstwo, muzyki 
(4,1%), dokształcanie (6,4%), działalność polityczna (6,4%) i działal-
ność społeczna (9,6%). Uzupełnieniem tego pytania była prośba o podanie 
trzech najważniejszych czynności. Najczęściej wskazywana czynność wy-
pełniająca czas wolny, a mianowicie oglądanie telewizji w hierarchii waż-
ności zajęła drugie miejsce. Tak oceniło ją 25,4% badanych. Najważniejsze 
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dla białostockich seniorów okazują się spotkania z przyjaciółmi (31,3%), 
następnie, po oglądaniu telewizji, czytelnictwo (23,1%), spacery (22,2%), 
praca w ogródku (16,2%) i korzystanie z internetu (10,1%). Najmniej 
ważne dla ogółu badanych działania to: działalność społeczna (2,1%), 
uprawianie malarstwa, muzyki (0,7%), dokształcanie (0,7%) oraz działal-
ność polityczna (0,3%). Nie wzięto pod uwagę kategorii „inne” ponieważ 
ponad 60% jej zawartości stanowi brak odpowiedzi. 

Przy szukaniu związku najważniejszych czynności w czasie wolnym 
z płcią badanych, ich wiekiem, wykształceniem, zadowoleniem z aktual-
nego życia oraz stanem zdrowia zauważono, że mamy do czynienia w za-
sadzie w każdym przypadku z zamkniętym katalogiem pięciu czynności 
wolnoczasowych uważanych za najważniejsze. Zmieniają się jedynie ich 

TABELA 3.18. AKTYWNOŚCI W CZASIE WOLNYM BADANYCH OSÓB STARSZYCH

Czy poświęca Pan/Pani czas na: 
Tak Nie Ogółem

N % N % N %

Spacery 771 78,7 209 21,3 980 100,0

Sport 196 20,0 784 80,0 980 100,0

Pracę w ogródku 497 50,7 483 49,3 980 100,0

Uprawianie malarstwa, muzyki 40 4,1 940 95,9 980 100,0

Prace ręczne, rękodzieło 213 21,7 767 78,3 980 100,0

Czytanie gazet 691 70,5 289 29,5 980 100,0

Czytanie książek 627 64,0 353 36,0 980 100,0

Słuchanie radia 771 78,7 209 21,3 980 100,0

Oglądanie telewizji 946 96,5 34 3,5 980 100,0

Działalność polityczną 63 6,4 917 93,6 980 100,0

Działalność społeczną 94 9,6 886 90,4 980 100,0

Działalność w parafii 149 1,2 831 84,8 980 100,0

Spotkania w klubie seniora, świetlicy 156 15,9 824 84,1 980 100,0

Dokształcanie (UTW) 63 6,4 917 93,6 980 100,0

Spotkania z przyjaciółmi 732 74,7 248 25,3 980 100,0

Podróże, turystykę 339 34,6 641 65,4 980 100,0

Koncert, kino, teatr 378 38,6 602 61,4 980 100,0

Korzystanie z Internetu 419 42,8 561 57,2 980 100,0
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pozycje w rankingu w zależności od zmiennej, z którą są krzyżowane. 
Te czynności to: spacery, praca w ogródku, czytelnictwo, oglądanie tele-
wizji oraz spotkania z przyjaciółmi. Kiedy badaną zbiorowość podzieli-
my według płci stwierdzamy w każdej z wydzielonych części trochę inną 
hierarchię preferencji. Kobiety na pierwszym miejscu stawiają spotkania 
z przyjaciółmi. Wskazuje na nie 33,9% respondentek. Na drugim miejscu 
plasuje się czytelnictwo (26,6%). Kolejne dwie pozycje to spacery (22,1%) 
i oglądanie telewizji (21,8%). Ostatnią z najczęściej wymienianych ak-
tywności jest praca w ogródku. Za jedną z trzech najważniejszych czyn-
ności uważa ją 17,6% badanych kobiet. U mężczyzn najwięcej wskazań 

TABELA 3.19. AKTYWNOŚCI W CZASIE WOLNYM BADANYCH OSÓB STARSZYCH A PŁEĆ

Najważniejsze czynności 
Kobieta Mężczyzna

N % 1 % 2 N % 1 % 2

Spacery 133 11,4 22,1 85 12,4 22,4

Sport 23 2,0 3,8 26 3,8 6,9

Pracę w ogródku 106 9,1 17,6 53 7,7 14,0

Uprawianie malarstwa, muzyki 4 0,3 0,7 3 0,4 0,8

Prace ręczne, rękodzieło 30 2,6 5,0 11 1,6 2,9

Czytelnictwo 160 13,8 26,6 66 9,6 17,4

Słuchanie radia 44 3,8 7,3 31 4,5 8,2

Oglądanie telewizji 131 11,3 21,8 118 17,2 31,1

Działalność polityczną 0 0,0 0,0 3 0,4 0,8

Działalność społeczną 18 1,5 3,0 3 0,4 ,8

Działalność w parafii 33 2,8 5,5 18 2,6 4,7

Spotkania w klubie seniora, świetlicy 3 2,7 5,2 10 1,5 2,6

Dokształcanie (UTW) 7 0,6 1,2 0 0,0 0,0

Spotkania z przyjaciółmi 204 7,6 33,9 103 15,0 27,2

Podróże, turystykę 55 4,7 9,2 36 5,2 9,5

Koncert, kino, teatr 45 3,9 7,5 15 2,2 4,0

Korzystanie z internetu 56 4,8 9,3 43 6,3 11,3

Inne 82 7,1 13,6 63 9,2 16,6

Ogółem 1162 100,0 193,3 687 100,0 181,3

(N – odpowiedzi, % 1 – procent z odpowiedzi; % 2 – procent z obserwacji)
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uzyskało oglądanie telewizji (31,1%). Trochę mniejszą popularnością cie-
szą się spotkania z przyjaciółmi (27,2%). Spacery to trzecia spośród pię-
cioelementowego katalogu czynność, której poświęca się 22,4% badanych 
seniorów. Na czwartym i piątym miejscu są: czytelnictwo (17,4%) oraz 
praca w ogródku (14%). Widać więc wyraźnie, że dla kobiet aktywności 
o charakterze afiliacyjnym są dużo ważniejsze niż dla mężczyzn, chociaż 
ci również spotkania z przyjaciółmi sytuują na drugim miejscu w katalogu 
własnych preferencji. Kobiety w dużo większym stopniu niż mężczyźni ko-
rzystają z aktywności, która zapewnia rozwój intelektualny, a mianowicie 
czytelnictwa (odpowiednio 26,6% oraz 17,4%). Panie rzadziej też niż pa-
nowie poddają się uproszczonym formom zagospodarowywania wolnego 
czasu, w których aktywność intelektualna ograniczona jest do minimum, 
a mianowicie oglądaniu telewizji (odpowiednio: 21,8% i 31,1% wskazań). 
Sięgając do aktywności spoza kanonicznego katalogu, a mianowicie: po-
dróże i turystykę, koncert, kino i teatr oraz korzystanie z Internetu trzeba 
powiedzieć, że kobiety są tu wyraźnie aktywniejsze od mężczyzn.

Wystarczy uważna obserwacja zachowań ludzi starych by stwierdzić, 
iż im człowiek jest starszy tym mniej aktywny. Potwierdzają to również 
wyniki naszych badań. W przypadku trzech spośród pięciu najczęściej 
wskazywanych działań aktywność seniorów maleje. Spotkania z przyja-
ciółmi tak popularne w grupie wieku 65–69 lat (34,4% wskazań) wśród 
najstarszych seniorów (80 i więcej lat) praktykowane jest przez 25,4%. 
Czytelnictwo spada z 25,9% wskazań wśród najmłodszych seniorów do 
15,2% w grupie (80 lat i więcej). Pracę na działce wskazało 19% osób 
z najmłodszej grupy wieku (65–69 lat) i 13,8% z najstarszej (80 lat i wię-
cej). Wzrasta wraz z wiekiem procent respondentów poświęcających czas 
na oglądanie telewizji. Rośnie on z 18,8% w grupie najmłodszej do 32,6% 
w grupie najstarszej. Wydaje się to rzeczą naturalną ponieważ czynność 
ta nie wymaga wysiłku fizycznego ani specjalnego wysiłku intelektual-
nego. Natomiast zastanawiający jest fakt wzrostu wraz z wiekiem popu-
larności spacerów. Ten rodzaj aktywności uprawia 21,8% osób w grupie  
65–69 lat i 26,1% badanych z kohorty 80 lat i więcej. Może się to wiązać 
z większą ilością wolnego czasu czy też świadomością potrzeby ruchu 
w późnej starości. 

Wykształcenie staje się czynnikiem różnicującym poziom aktywności 
przede wszystkim w zakresie działań wymagających pewnego wysiłku 
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intelektualnego, a takim jest przede wszystkim czytelnictwo. Wśród osób 
z wykształceniem podstawowym tę formę wypełniania wolnego czasu 
preferuje 15.5% badanych, wśród osób z wykształceniem zawodowym 
jeszcze mniej bo 12,9%, ale absolwenci szkół średnich i wyższych oddają 
się czytaniu książek i prasy o wiele częściej (odpowiednio: 27% i 33% 
badanych). Natomiast grupa osób oglądających telewizję zmniejsza się 
wraz wyższym poziomem wykształcenia. Spośród osób posiadających 
wykształcenie podstawowe 35,7% osób zadeklarowało oglądanie tele-
wizji. Absolwenci szkół zawodowych, którzy wskazali na ten sposób wy-
pełniania wolego czasu stanowią 28,4% respondentów tej grupy. Naj-
rzadziej oglądają telewizję osoby z wykształceniem średnim i wyższym 
(odpowiednio: 21,4% i 20,8%). Pracę w ogródku częściej preferują osoby 
z wykształceniem średnim i wyższym (18,9% i 18,6%) niż z wykształce-
niem podstawowym i zawodowym (13,1% i 12,2%). Pozostałe czynności  
z określonego wcześniej katalogu (spacery oraz spotkania z przyjaciółmi) 
są preferowane przez grupy respondentów niezależnie od wykształcenia 
w równym stopniu. 

Zadowolenie z aktualnego życia również wiąże się w jakiś sposób z pre-
ferencjami najważniejszych czynności wolnoczasowych. Chodzi tu przede 
wszystkim o pracę w ogródku, oglądanie telewizji i spotkania z przyjaciół-
mi. Osoby zadowolone z życia dużo chętniej zajmują się pracą na działce 
(18,1%) niż osoby nieusatysfakcjonowane (10,6%). Być może obcowanie 
z naturą służy budowaniu wewnętrznej harmonii, do której osoby nie-
usatysfakcjonowane mają mniejszą skłonność. Niezadowoleni ze swojego 
życia respondenci bardziej preferują oglądanie telewizji (34,3%) niż oso-
by życiem usatysfakcjonowani (22,4%). Wydaje się, że nie wymagająca 
większego wysiłku czynność jest bardziej odpowiednia dla ludzi, którzy nie 
potrafią znaleźć wewnętrznej integracji. Również skłonności afiliacyjne są 
większe u osób zadowolonych ze swojego życia niż u tych niezadowolo-
nych czego dowodem jest fakt, że 33,3% badanych spośród respondentów 
usatysfakcjonowanych swoim życiem chętnie spotyka się z przyjaciółmi, 
a wśród niezadowolonych podobna postawa dotyczy 25,3% badanych.

Badane osoby w większości nie pozostają same w domu. Stwierdziło 
tak 63,6% badanych (11,7% nigdy nie pozostają sami w domu, a 51,9% 
rzadko). Natomiast 36,4% często pozostają same w domu (18,4 często, 
18% zawsze). 
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Sytuacja samotnego przebywania w domu trochę inaczej jest oceniana 
przez kobiety, a inaczej przez mężczyzn. Nigdy nie pozostaje samotnie 
w domu 10,1% kobiet i 14,2% mężczyzn, samotność w domu rzadko przeży-
wa 46,8% kobiet i 60,2% mężczyzn. Częsta domowa samotność jest udzia-
łem 20,6% kobiet i 14,8% mężczyzn. Ciągłą samotność odczuwa 22,5% 
kobiet oraz 10,8% mężczyzn. Ogólnie rzecz biorąc samotne przebywanie  
w domu jest częściej deklarowane przez kobiety niż mężczyzn. Wynika 
to niewątpliwie z nadumieralności mężczyzn. Samotnie żyjących kobiet 
w populacji osób starszych jest po prostu więcej. 

Częstość samotnego pozostawania w domu wiąże się oczywiście ze sta-
nem cywilnym. Ciągłe, samotne przebywanie w domu deklaruje 1,1% osób 
zamężnych/żonatych, 29,1% osób rozwiedzionych, 36,9 respondentów 
owdowiałych i aż 70% panien i kawalerów. Trochę zaskakuje duża różnica 
między odsetkiem samotnie przebywających w domu osób rozwiedzio-
nych i owdowiałych (odpowiednio: 29,1% i 36,9%) a panien i kawalerów 
(70,6%). Wszak we wszystkich trzech przypadkach mamy do czynienia 
z brakiem partnerów. 

Niniejsza analiza jest statystycznym odwzorowaniem preferencji, postaw 
i opinii osób starszych zamieszkałych w Białymstoku. W paru miejscach 
zwrócono uwagę na zjawiska czy też sytuacje niekorzystne, które wymagają 
namysłu i ewentualnych działań. Autor ma nadzieję, że praca ta przyczyni 
się do poprawienia jakości życia białostockich seniorów. 

TABELA 3.20. SAMOTNE PRZEBYWANIE W DOMU

Jak często pozostaje Pan/Pani sam/a w domu? N %

Nigdy 115 11,7

Rzadko 509 51,9

Często 180 18,4

Zawsze jestem sam/sama (osoby samotne) 176 18,0

Ogółem 980 100,0
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Monika Nowicka

ROZDZIAŁ IV

SYTUACJA FINANSOWA I WARUNKI  
MIESZKANIOWE BIAŁOSTOCKICH  

SENIORÓW

Światowa organizacja zdrowia definiuje ocenę jakości życia jako indywi-
dualne postrzeganie własnej pozycji życiowej w kontekście kultury i syste-
mów wartości, w których jednostka żyje oraz w odniesieniu do własnych 
celów, oczekiwań, standardów i obaw1. Istotnym elementem oceny życia 
seniorów jest zebranie informacji dotyczących ich sytuacji materialnej oraz 
sytuacji mieszkaniowej. Te dwa aspekty życia wchodzą w skład szerszej 
kategorii aspektów środowiskowych jakości życia. Obydwa te czynniki 
są o tyle istotne, że wiążą się z zapewnieniem poczucia bezpieczeństwa 
jednostki, które jest podstawową potrzebą społeczną człowieka.2

Celem tej części opracowania jest analiza sytuacji finansowej biało-
stockich seniorów oraz ich sytuacji mieszkaniowej. W pierwszej części 
rozdziału jest analizowane sytuacja finansowa w odniesieniu do głównych 
źródeł dochodów, oceny własnej sytuacji finansowej, korzystania ze wspar-
cia z pomocy społecznej oraz struktury wydatków.

W części drugiej analizuję sytuację mieszkaniową białostockich senio-
rów szczególnie w odniesieniu do poczucia bezpieczeństwa oraz ewentu-
alnych barier, które utrudniają codzienne funkcjonowanie.

1 Por. World Health Organization, https://www.who.int/healthinfo/survey/who-
qol-qualityoflife/en/. 
2 A. Maslow, Motywacja i osobowość, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 
PWN 2006.
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Główne źródła dochodów

Dla seniorów białostockich głównym źródłem dochodów jest emerytura 
(73,4% wskazań). 8,9% badanych zadeklarowało, że głównym źródłem 
dochodu jest wynagrodzenie będące skutkiem zatrudnienia, a 6,5% wska-
zało rentę. 3,7% badanych zadeklarowało, że utrzymuje się głównie dzięki 
pomocy rodziny. 2,1 % pracuje na własnych rachunek. Dla 1,4% głównym 
dochodem jest zasiłek pobierany od instytucji publicznych. Najmniej po-
pularne źródła stałych dochodów do umowa dożywocia, zgodnie z którą 
senior przekazuje osobie trzeciej swoją nieruchomość w zamian za prze-
kazywanie seniorowi regularnej wypłaty w określonej kwocie – z tej formy 
dochodów korzysta jedynie 0,4% badanych. Tylko 0,3 % zadeklarowało 
dochód z własnego gospodarstwa rolnego, a 0,1% dochód z dywidendy. 
Nikt z badanych nie korzysta z odwróconej hipoteki.

Emerytura jest głównym źródłem dochodu dla 76% kobiet i 69,5% 
mężczyzn. Rentę wskazało 7% kobiet i niecałe 6% mężczyzn3. 7,5% ko-
biet i 11% mężczyzn jako główne źródło utrzymania zadeklarowało wy-
nagrodzenie wynikające z zatrudnienia. Prowadzenie własnej firmy jest 
głównym źródłem dochodu dla 3,4% mężczyzn i 1,3% kobiet. 4% kobiet  
i 3% mężczyzn pomaga rodzina. Wyniki te pokazują, że mężczyźni częściej są 
niezależni od instytucji państwowych i dłużej pozostają aktywni zawodowo.

Istotną kwestią jest to na ile seniorzy w kwestii dochodu są zależni od 
innych aktorów społecznych. 81,3% badanych jest zależnych od instytucji 
publicznych, ponieważ ich dochód to emerytura, zasiłek lub renta. Do-
datkowo 3,7% badanych jest uzależnionych od pomocy rodziny. W sumie 
85% badanych polega na dochodach niebędących skutkiem wykonywanej 
pracy. 11,3 % seniorów w Białymstoku jest aktywnych zawodowo, 3,7% 
korzysta z innych typów źródeł dochodu. 

84% kobiet i 77% mężczyzn ma dochody, które pochodzą ze źródeł 
państwowych (emerytura, renta zasiłek). 4% kobiet i 3% mężczyzn de-
klaruje, że głównym źródłem dochodu jest pomoc rodziny. W sumie 88% 

3 Jest to znaczy spadek w stosunku do badań prowadzonych wcześniej, por. P. Błę- 
dowski, Sytuacja ekonomiczna i potrzeby opiekuńcze osób starszych w Polsce, „Polityka 
społeczne” 2011, numer specjalny. Wynika on zapewne z zaostrzenia przepisów do-
tyczących świadczeń rentowych.
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kobiet i 80% mężczyzn opiera swój comiesięczny budżet na dochodach 
pochodząc od innych aktorów społecznych. 7,5% kobiet i 11% mężczyzn 
jako główne źródło dochodu zadeklarowało wynagrodzenie pochodzące 
z pracy zarobkowej. 1,5% kobiet i 3,5% mężczyzn prowadzi własną działal-
ność gospodarczą. Niecałe 0,5% kobiet i 0,5% mężczyzn prowadzi własne 
gospodarstwa rolne, które są głównym źródłem utrzymania. W sumie 9,5% 
kobiet i 15% mężczyzn deklaruje, że główne źródło dochodu pochodzi 
z pracy zarobkowej.

Pozyskiwaniu środków pieniężnych z pracy zarobkowej w większości 
przypadków sprzyja wykształcenie. Prawie 18% seniorów z wyższym wy-
kształceniem jest aktywnych zawodowo (pracują u kogoś, prowadzą własną 
firmę lub gospodarstwo rolne). Wśród osób z wykształceniem średnim 12,5% 
badanych deklaruje, że ich podchód pochodzi z pracy, a w kategorii osób 
z wykształceniem zawodowym 8,3%. Odsetek ten jest jeszcze niższy dla 

WYKRES 4.1. GŁÓWNE ŹRÓDŁA DOCHODU (% ODPOWIEDZI)
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seniorów z wykształceniem podstawowym 2,9%. Wyjątek stanowi grupa 
z wykształceniem niepełnym podstawowym – 8,7% deklaruje, że główne 
źródło dochodów pochodzi z pracy. Wyjątek ten można spróbować wyjaśnić 
na kilka sposób: osoby o najniższym wykształceniu są silnie defaworyzowa-
ne na rynku pracy, są pierwszymi ofiarami kryzysów gospodarczych i tym 
samym są w grupie najbardziej narażonej na utratę pracy. Po drugie, naj-
częściej wykonują prace najniżej płatne i wreszcie istnieje duże prawdopo-
dobieństwo, że pracowali przez większość życia w dorywczo i/lub w szarej 
strefie. Te wszystkie czynniki powodują, że albo wysokość wypracowanego 
świadczenia emerytalnego pobierana przez tę grupę jest bardzo niska i sy-
tuacja wymusza na nich podjęcie pracy albo pobierają emeryturę socjalną. 
Być może jest to także kategoria osób, która całe życie musiała „polegać na 
sobie” i kontynuuje realizację tej strategii w wieku senioralnym.

Jednocześnie seniorzy z wyższym wykształceniem stanowią najmniej-
szą grupę pobierających emeryturę i rentę – 72,6%. Już 81,2% seniorów ze 
średnim wykształceniem i 81,5% z wykształceniem zawodowym wskazuje 
świadczenie emerytalne lub rentowe jako główne źródło dochodów. Grupą, 
która w jeszcze większym stopniu polega na dochodzie z zabezpieczeń 
społecznych oferowanych przez państwo, są seniorzy z wykształceniem 
podstawowym – 89,6%. Hipotezę o powiązaniu poziomu wykształcenia 
z uzależnieniem od systemu rent i emerytur zaburzają wyniki dla bada-
nych z wykształceniem niepełnym podstawowym, zamiast spodziewanego 
wzrostu odsetka badanych w stosunku do grupy z wykształceniem podsta-
wowym następuje spadek: 82,6% seniorów z tym poziomem wykształcenia 
pobiera renty i emerytury.

Jeżeli chodzi o pomoc rodziny jako główne źródło dochodu trudno zaob-
serwować znaczące prawidłowości, taką formę uzyskiwania comiesięcznych 
przychodów zadeklarowało: 4,3% badanych z wykształceniem niepełnym 
podstawowym, 4,1% z podstawowym, 6,2% z zawodowym, tylko 2,2% 
z wykształceniem średnim, ale 3,4% seniorów z wykształceniem wyższym.

Ocena sytuacji finansowej

Mimo tego, że w przypadku znacznej większości badanych stałe źródło do-
chodów pochodzi ze środków państwowych, są to dochody które general-
nie wystarczają badanym na życie. 71,9% badanych jest w stanie zaspokoić 
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swoje potrzeby bazując na comiesięcznych dochodach. W tej grupie 13,1% 
deklaruje, że starcza im na wszystko bez oszczędzania. 24,7% badanych 
deklaruje, że wystarcza im pieniędzy tylko na najpilniejsze wydatki, nato-
miast 3,4% deklaruje, że na takie wydatki im nie wystarcza.

WYKRES 4.2. SUBIEKTYWNA OCENA WYSTARCZALNOŚCI ŚRODKÓW  

DO ZASPOKAJANIA POTRZEB (%)

11% kobiet i 16,4% mężczyzn deklaruje, że wystarcza im na wszystko 
bez specjalnego oszczędzania. 46,1% kobiet i 47% mężczyzn uważa, że 
żyją oszczędnie, ale wystarcza im na wszystko. 14% kobiet i 10% mężczyzn 
żyje oszczędnie, aby odłożyć na pilniejsze wydatki. 26% kobiet i 22,7% 
mężczyzn ocenia, że pieniędzy starcza im tylko na najpilniejsze wydatki. 
3% kobiet i 4% mężczyzn nie wystarcza środków nawet na najpilniejsze 
wydatki. Przytoczone dane pokazują, że sytuacja materialna kobiet jest 
trudniejsza niż sytuacja mężczyzn, są to wyniki spójne z innymi opraco-
waniami dotyczącymi sytuacji seniorów w Polsce.4

Badani byli także pytani o stan majątkowy pod kątem oszczędności i za-
dłużenia. 35,6% białostockich seniorów zadeklarowało, że posiada oszczęd-
ności, 8,8% ma kredyt lub pożyczkę, a 39,9% nie ma ani oszczędności, ani 
nie jest zadłużone. 15,7% badanych odmówiło udzielenia odpowiedzi.

4 Por. Raport na temat sytuacji osób starszych w Polsce, Warszawa: Instytut Pracy 
i Spraw Socjalnych 2012, s. 67–84.
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W podziale na płeć dane prezentują się następująco: 34,3 % kobiet 
i 37,7% mężczyzn ma oszczędności. 9,5% kobiet i 7,7% mężczyzn ma 
kredyt lub pożyczkę. 42,6% kobiet i 35,6% mężczyzn deklaruje, że nie ma 
ani oszczędności ani długów. 13,6% i 19% mężczyzn odmówiło udzielenia 
odpowiedzi na pytanie.

WYKRES 4.3. SYTUACJA FINANSOWA BIAŁOSTOCKICH SENIORÓW (%)

Oszczędności posiada 38,1% badanych w grupie wiekowej 65–69 lat, 
32,8% w grupie 70–74 lata, 35,2% w grupie 75–79 lat oraz 33,3% w grupie 
seniorów powyżej 80-tego roku życia. 

Kredyt, pożyczkę lub inną formę zadłużenia deklaruje 9,6% seniorów 
w grupie 65–69 lat, 9,5% seniorów w grupie 70–74 lata, 10,3% badanych 
w wieku 70–74 lata oraz 2,9% osób starszych w wieku 80 lat i więcej.

Brak oszczędności i jakiejkolwiek formy zadłużenia deklaruje 37,2% 
badanych w wieku 65–69 lat, 41,5% w grupie respondentów 70–74 lata , 
39,4 % wśród kategorii 75–79 lat, 46,4 % w grupie najstarszej.

Odpowiedzi na pytanie nie udzieliło 15,1% seniorów w wieku 65–69 
lat, 16,2% w wieku 70–74 lata, 15,2% w grupie 75–79 lat i 17,4% w grupie 
80 lat i więcej.

Oszczędności posiada 41,2% kawalerów i panien, 40,1% osób za-
mężnych, 30,6% wdów i wdowców oraz jedynie 24,1% seniorów roz-
wiedzionych.

Kredyt, dług lub pożyczkę ma 2,9% kawalerów i panien, 8,1% senio-
rów w związkach małżeńskich, 8,4% wdowców i wdów oraz aż 17,7% 
rozwiedzionych seniorów.

Wśród osób, które mają zaciągniętą pożyczkę lub kredyt 17,4% ma pro-
blemy z regularną spłatą zadłużenia, 68,6% reguluje comiesięczne wydatki 
związane ze spłatą bez problemu, a 14% odmówiło udzielenie odpowiedzi.

KATEDRA_jakosc-zycia-seniorow_DRUK.indd   92 2019-12-19   14:06:01



SYTUACJA FINANSOWA I WARUNKI MIESZKANIOWE BIAŁOSTOCKICH SENIORÓW    93

W rozróżnieniu na płeć większe problemy ze spłatą zadłużenia mają 
kobiety: 19,3% z nich zadeklarowało problemy z co miesięczną obsługą 
pożyczek. Jednocześnie takie problemy zgłosiło 13,8% mężczyzn. 

Jeżeli chodzi o stan cywilny badanych kawalerowie i panny nie zade-
klarowali problemów ze spłatą długów (0%), największe trudności napo-
tykali wdowy i wdowcy (21,4%), następnie seniorzy i seniorki zamężni 
(16,3%). Stosunkowo niewiele problemów z comiesięczną spłatą długów 
mieli badani, którzy są rozwiedzeni (14,3%).

Interesujące wyniki daje analiza możliwości comiesięcznej obsługi dłu-
gu połączona z zatrudnieniem. Seniorzy pracujący dorywczo oraz w nie-
pełnym wymiarze godzin nie zadeklarowali żadnych problemów ze spła-
tą comiesięcznych zobowiązań wynikających z zaciągniętych pożyczek. 
19,4% seniorów niepracujących i 16,7% badanych pracujących w pełnym 
wymiarze godzin ma problem ze spłatą zadłużenia.

Korzystanie z pomocy społecznej

Jednym z aspektów oceny jakości życia jest możliwość zwrócenia się o wspar-
cie do instytucji pomocy społecznej w trudnych życiowych sytuacjach. 

WYKRES 4.4. POTRZEBA KORZYSTANIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ
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Większość badanych – 76,3% – nie miało potrzeby i nigdy nie zwracało 
się o pomoc do instytucji pomocy społecznej. 10,6% nie zwracało się, choć 
miało taką potrzebę 13,1% zwracało się o taką pomoc, 2,9% badanych 
z tej grupy takiej pomocy mimo prośby nie otrzymało. 

WYKRES 4.5. DEKLAROWANE OTRZYMANIE WSPARCIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ

W okresie kiedy było prowadzone badanie (sierpień-wrzesień 2019) 
94,6% respondentów nie korzystało z pomocy społecznej (korzystało 5,4%). 
Dane pokazują, że istnieje dysproporcja pomiędzy procentem osób, które 
nie prosiły nigdy o wsparcie z pomocy społecznej (76,3%), gdyż go nie 
potrzebują, a osobami, które w czasie realizacji badania go nie otrzymy-
wały (94,6%). Różnica ta wynosi 18%, co oznacza, że zapotrzebowanie 
na wsparcie z pomocy społecznej jest wyższe niż wynikałoby to zdanych 
mówiących o otrzymywanej pomocy. Innymi słowy, to że seniorzy nie otrzy-
mują tego rodzaju wsparcia, nie oznacza, że go nie potrzebują. 4,8% kobiet 
i 6,3% mężczyzn biorących udział w badaniu otrzymywało pomoc społecz-
ną w trakcie realizacji badania.

Wśród osób mieszkających samotnie zasiłek otrzymuje 7,1%, wśród 
mieszkających ze współmałżonkiem 3,1%, a wśród mieszkających z osobą 
niespokrewnioną 5,6%. Niespodziewanie wysoki odsetek seniorów pobiera 
zasiłek wśród mieszkających z dziećmi lub innym członkiem rodziny 8,4% 
– prawdopodobnie wynik ten jest związany z faktem, że w dalszym ciągu 
bieda w Polsce jest dziedziczona, a wspólne mieszkanie z dziećmi i innymi 
członkami rodziny jest strategią obniżającą miesięczne koszty utrzymania 
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i pozwalającą jednocześnie na zwiększenie domowego budżetu. Senio-
rów pobierających świadczenie z pomocy społecznej jest najwięcej wśród 
mieszkańców domów opieki 40%

Analiza zebranego materiału pokazuje, że płeć nie jest znaczącym czyn-
nikiem mającym wpływ na korzystanie z pomocy społecznej: 86,7% kobiet 
i 87,3% mężczyzn kobiet nie zwracało się z prośbą o wsparcie do pomocy 
społecznej. 10,6% kobiet i 9,5% mężczyzn otrzymało pomoc społeczną. 
2,7% kobiet i 3,2% mężczyzn prosiło o wsparcie w pomocy społecznej, ale 
nigdy jej nie otrzymało.

78,9% osób z wykształceniem niepełnym podstawowym nigdy nie 
zwracało się do pomocy społecznej o wsparcie ponieważ nie miało takiej 
potrzeby. Dla seniorów z wykształceniem podstawowym i zawodowym 
odsetek ten jest niższy, odpowiednio 71% i 69%. Dla respondentów z wy-
kształceniem średnim i wyższym ponownie wzrasta: 78,3% i 83,7%.

Potrzebę uzyskania wsparcia z pomocy społecznej (co niekoniecznie 
oznacza zwrócenie się o nią lub jej otrzymanie) zadeklarowało 21,1% 
respondentów z wykształceniem niepełnym podstawowym, 29% z wy-
kształceniem podstawowym, prawie 40% z wykształceniem zawodowym, 
21,7% z wykształceniem średnim i tylko 16,3% z wykształceniem wyższym.

O wsparcie do pomocy społecznej zwróciło się 21,1% osób z wykształ-
ceniem niepełnym podstawowym, 14,8% z wykształceniem podstawowym, 
15,9 % z wykształceniem zawodowym, 12,3% z wykształceniem średnim 
oraz 9,5% z wykształceniem wyższym. 

Wśród osób zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin 83,3% bada- 
nych nie miało potrzeby zwracania się o wsparcie z pomocy społecznej, 
wśród osób pracujących w niepełnym wymiarze godzin było to 80,6%, 
wśród pracujących dorywczo 79,4%, a wśród niepracujących 75,5%. 

4,2% pracujących w pełnym wymiarze godzin seniorów potrzebowało 
wsparcia z pomocy społecznej, jednak nigdy się o nią nie zwróciło. Wśród 
badanych pracujących w niepełnym wymiarze godzin odsetek ten wynosił 
8,3%, wśród pracujących dorywczo aż 13,2%, a wśród niepracujących 10,9%.

W grupie osób pracujących w pełnym wymiarze godzin 12,5% zwracało 
się o wsparcie do pomocy społecznej i ją otrzymało, w grupie pracujących 
w niepełnym wymiarze godzin odsetek ten wynosił 11,1%, w kategorii 
seniorów pracujących dorywczo odsetek ten wynosił 7,4%, a w grupie 
niepracującej 13,6%.
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16,7% pracujących na pełen etat seniorów zadeklarowało potrzebę 
skorzystanie z pomocy społecznej (choć nie każdy z tej grupy o taką pomoc 
się zwracał – podobnie w kolejnych grupach). W grupie pracujących w nie-
pełnym wymiarze godzin odsetek ten wynosił 19,4%, wśród pracujących 
dorywczo 20,6%, a wśród niepracujących 24,5%.

Struktura miesięcznych wydatków

Kosztami, które co miesiąc ponoszą prawie wszyscy badani są żywność 
i napoje bezalkoholowe (97,1% badanych) oraz opłaty związane z miesz-
kaniem (96,1%). 89,8% badanych seniorów co miesiąc ponosi wydatki 
związane ze zdrowiem (leki, pieluchy, prywatne wizyty lekarskie, za-
biegi i rehabilitacje). Kolejnym wydatkiem, który ponosi prawie 90% 
respondentów jest opłata za telefon i Internet. 75,9% badanych ponosi 
comiesięczne wydatki na odzież i obuwie, wydaje się, że jest to odsetek 
zaskakująco wysoki dla rzeczy, które z definicji nie są produktami szybko 
konsumowanymi, takimi jak jedzenie czy leki. 62,4% badanych co miesiąc 
ponosi koszty związane z transportem (zakup biletów i/lub benzyny). 
Trochę ponad połowa badanych (52,8%) co miesiąc pomaga finansowo 
dzieciom lub wnukom. Biorąc pod uwagę fakt, że jedynie 13,1% seniorów 
deklaruje, że wystarcza im na wszystko bez specjalnego oszczędzania, 
grupa pomagająca regularnie finansowo jest duża. Być może to właśnie 
pomoc dzieciom powoduje, że seniorzy muszą oszczędzać na innych wy-
datkach.

Trochę mniej niż połowa badanych ponosi comiesięczne koszty zwią-
zane z wsparciem organizacji dobroczynnych i kościołów (43,4%) oraz 
rekreacją i kulturą (43,3%). Alkohol i tytoń są stałymi miesięcznymi wy-
datkami dla 30,5% białostockich seniorów. 

Jedynie niewielka grupa badanych wydaje pieniądze na spłatę zadłu-
żenia (9,2%), warsztaty, kursy, uczestnictwo w zajęciach Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku i inne formy edukacji (5,6%) oraz opiekę na starszą osobą 
zależną (5,4%).

Najwięcej badanych przeznacza na co miesięczne wydatki związane ze 
zdrowiem od 100,01 do 500 złotych. Robi tak 46,4% seniorów. Miesięczne 
koszty zakupu leków w przedziale od 50,01 do 100 złotych to wydatek dla 
27,6% badanych. Wydatki powyżej 1000 zł ponosi mniej niż 1% seniorów. 
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Należy zauważyć, że właściwie nie istnieją istotne różnice pomiędzy wy-
sokością wydatków na leki dla mężczyzn i kobiet. Wyjątkiem jest pozycja 
„nie wydaję”, gdzie zauważalnie więcej mężczyzn (13,2%) niż kobiet (8,4) 
nie ponosi tego rodzaju wydatku.

TABELA 4.1. STRUKTURA MIESIĘCZNYCH WYDATKÓW BIAŁOSTOCKICH SENIORÓW

Rodzaj wydatku
Wydaję Nie wydaję

% %

Żywność i napoje bezalkoholowe 97,1 2,9

Na mieszkanie i opłaty (prąd, gaz, ogrzewanie itp.) 96,1 3,9

Zdrowie (leki, pieluchy, prywatne wizyty lekarskie, zabiegi rehabilitacyjne) 89,8 10,2

Telefon i Internet 89,6 10,4

Odzież i obuwie 75,9 24,1

Transport (np. benzyna, bilety) 62,4 37,6

Pomoc dzieciom/wnukom 52,8 47,2

Wsparcie organizacji (np. Kościoła, Caritas, schroniska dla zwierząt) 43,4 56,6

Rekreację i kulturę (np. bilety do kina, teatru) 43,3 56,7

Alkohol i tytoń 30,5 69,5

Spłatę zadłużenia 9,2 90,8

Warsztaty, kursy, UTW i inne formy edukacyjne 5,6 94,4

Opiekę nad starszą osobą zależną 5,4 94,6

TABELA 4.2. WYSOKOŚĆ MIESIĘCZNYCH WYDATKÓW NA ZDROWIE  
W PODZIALE NA PŁEĆ (%)

Rodzaj wydatku Wysokość wydatku Kobiety Mężczyźni Ogółem

Zdrowie (leki, pieluchy,  
prywatne wizyty lekarskie, 
zabiegi rehabilitacyjne)

Nie wydaję 8,4 13,2 10,2

1–50 10,5 9,9 10,2

50,01–100 28,5 26,2 27,6

100,01–500 46,9 45,6 46,4

500,01–1000 4,9 4,5 4,7

Powyżej 1000 0,9 0,6 0,8

Ogółem 100,0 100,0 100,0
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TABELA 4.3. WYSOKOŚĆ MIESIĘCZNYCH WYDATKÓW NA MIESZKANIE  
I OPŁATY (%)

Rodzaj wydatku Wysokość wydatku Kobiety Mężczyźni Ogółem

Na mieszkanie i opłaty  
(prąd, gaz, ogrzewanie itp.)

Nie wydaję 4,0 3,7 3,9

1–50 0,2 0,0 0,1

50,01–100 4,2 2,8 3,7

100,01–500 49,3 48,5 49,0

500,01–1000 40,0 42,5 41,0

Powyżej 1000 2,3 2,5 2,4

Ogółem 100,0 100,0 100,0

Wydatki na mieszkanie są pozycją bardziej obciążającą domowy bu-
dżet białostockich seniorów. 49% przeznacza na ten cel od 100,01 do 500 
złotych, zaś 41% od 500,01 do 1000 złotych. W porównaniu do innych 
wydatków znacznie wyższy jest też odsetek osób, które na ten cel wydają 
powyżej 1000 złotych. 

TABELA 4.4. WYSOKOŚĆ MIESIĘCZNYCH WYDATKÓW NA ŻYWNOŚĆ I NAPOJE 
BEZALKOHOLOWE W PODZIALE NA PŁEĆ (%)

Rodzaj wydatku Wysokość wydatku Kobiety Mężczyźni Ogółem

Żywność i napoje 
bezalkoholowe

Nie wydaję 3,0 2,8 2,9

1–50 1,7 2,0 1,8

50,01–100 6,8 6,5 6,7

100,01–500 49,3 46,5 48,2

500,01–1000 32,0 33,2 32,5

Powyżej 1000 7,2 9,0 7,9

Ogółem 100,0 100,0 100,0

Najliczniejsza grupa seniorów (48,2%) wydaje na żywność i napoje 
bezalkoholowe od 100,01 do 500 złotych. Trochę więcej niż jedna trzecia 
(32,5%) wydaje od 500,01 do 1000 złotych. Najmniejszy odsetek badanych 
(1,8%) wydaje na jedzenie miesięcznie poniżej 50 złotych. Także w tej 
kategorii wydatków nie ma dużych różnic pomiędzy kobietami a mężczy-
znami jeśli chodzi o wysokość ponoszonych wydatków.
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TABELA 4.5. WYSOKOŚĆ MIESIĘCZNYCH WYDATKÓW NA ALKOHOL I TYTOŃ  
W PODZIALE NA PŁEĆ (%)

Rodzaj wydatku Wysokość wydatku Kobiety Mężczyźni Ogółem

Alkohol i tytoń Nie wydaję 79,5 53,2 69,5

1–50 12,8 23,7 16,9

50,01–100 5,6 12,1 8,1

100,01–500 1,7 9,9 4,9

500,01–1000 0,2 0,8 0,4

Powyżej 1000 0,2 0,3 0,2

Ogółem 100,0 100,0 100,0

Dla odmiany alkohol i papierosy nie stanowią dużej pozycji w mie-
sięcznych wydatkach respondentów. Średnio 69,5% badanych nie wydaje 
pieniędzy na tego rodzaju używki. Jednak zauważalnie więcej kobiet 
(79,5%) niż mężczyzn (53,2%) nie ponosi tego rodzaju wydatku. W każ-
dym przedziale kwotowym dotyczącym tego wydatku odsetek mężczyzn 
jest wyższy od odsetka kobiet. Dla wysokości wydatku do 50 złotych 
jest to 23,7% mężczyzn i 12,8% kobiet, dla przedziału 50,01 złotych 
do 100 złotych jest to 12,1% mężczyzn i tylko 5,6% badanych kobiet. 
Dla kwoty od 100,01 do 500 złotych dysproporcja jest jeszcze wyższa: 
9,9% mężczyzn i tylko 1,7% kobiet ponosi wydatki w tym przedziale  
kwotowym. 

TABELA 4.6. WYSOKOŚĆ MIESIĘCZNYCH WYDATKÓW NA ODZIEŻ I OBUWIE  
W PODZIALE NA PŁEĆ (%)

Rodzaj wydatku Wysokość wydatku Kobiety Mężczyźni Ogółem

Odzież i obuwie Nie wydaję 23,6 24,8 24,1

1–50 20,6 22,8 21,5

50,01–100 37,4 33,8 36,0

100,01–500 17,0 17,5 17,2

500,01–1000 0,9 0,6 0,8

Powyżej 1000 0,5 0,6 0,5

Ogółem 100,0 100,0 100,0
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Prawie trzy czwarte badanych ponosi co miesiąc wydatki na odzież 
i obuwie. Jak już wspomniałam wcześniej jest to odsetek zaskakująco wy-
soki. Odzież i obuwie jest rodzajem wydatku, na który kobiety i mężczyźni 
wydają podobne kwoty. 37,4% seniorek i 33,8% seniorów przeznacza na 
ubrania od 50,01 do 100 złotych. 21,5% badanych (20,5% kobiet i 22,8% 
mężczyzn) przeznacza do 50 złotych, a od 100,01do 500 złotych 17% 
badanych (ogółem oraz kobiet i mężczyzn). 

Internet i telefon nie jest dużą pozycją w budżecie badanych: 51% 
białostockich seniorów wydaje do 50 złotych miesięcznie (55,2% kobiet 
i 43,7% mężczyzn). Pomiędzy 50,01 a 100 złotych jest to 28,5% kobiet 
i 35,8% mężczyzn (ogółem 31,3%).

TABELA 4.7. WYSOKOŚĆ MIESIĘCZNYCH WYDATKÓW NA TRANSPORT  
W PODZIALE NA PŁEĆ (%)

Rodzaj wydatku Wysokość wydatku Kobiety Mężczyźni Ogółem

Transport (np. benzyna, 
bilety)

Nie wydaję 43,4 28,5 37,6

1–50 27,8 18,3 24,2

50,01–100 17,0 23,4 19,4

100,01–500 11,4 27,9 17,7

500,01–1000 0,5 1,4 0,9

Powyżej 1000 0,0 0,6 0,2

Ogółem 100,0 100,0 100,0

Miesięczny koszty związane z transportem ponosi trochę ponad 40% 
badanych. Najliczniejszy odsetek (24,2%) wydaje na bilety bądź benzynę 
do 50 złotych. W tym przedziale wydatków odsetek kobiet jest wyższy 
(27,8%) od odsetka mężczyzn (18,3%). Od 50,01 do 100 złotych wydaje 
19,4% badanych, w tej grupie większość stanowią mężczyźni – 23,4%, 
w porównaniu do kobiet – 17%. W przedziale wydatków 100.01 do 500 
złotych dysproporcja między kobietami (11,4%) i mężczyznami (27,9%) 
jest jeszcze większa. Prawdopodobnie dzieje się tak dlatego, że senior-
ki, ponieważ nie posiadają prawa jazdy, podróżują komunikacją miejską, 
natomiast mężczyźni częściej przemieszczają się samochodami, a jest to 
droższy środek transportu od komunikacji publicznej.
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TABELA 4.8. WYSOKOŚĆ MIESIĘCZNYCH WYDATKÓW NA REKREACJĘ I KULTURĘ 
W PODZIALE NA PŁEĆ (%)

Rodzaj wydatku Wysokość wydatku Kobiety Mężczyźni Ogółem

Rekreację i kulturę  
(np. bilety do kina, teatru)

Nie wydaję 53,5 62,0 56,7

1–50 31,1 22,5 27,8

50,01–100 12,6 11,5 12,2

100,01–500 2,4 3,4 2,8

500,01–1000 0,2 0,3 0,2

Powyżej 1000 0,2 0,3 0,2

Ogółem 100,0 100,0 100,0

Miesięczne wydatki na kulturę ponosi mniej niż połowa badanych. 
Najliczniejsza grupa 27,8% badanych wydaje co miesiąc na ten cel do 50 
złotych (kobiety stanowią 31,1%, a mężczyźni 22,5%). 12,2% badanych 
wydaje na kulturę miesięcznie od 50,01 do 100 złotych. W tej grupie róż-
nica pomiędzy kobietami (12,6%) a mężczyznami (11,5%) jest niewielka. 
Ponad 100 złotych wydaje 3,2% wszystkich badanych, z czego 2,8% wy-
daje od 100,01 do 500 złotych, a 2,8% wydaje od 100,01 do 500 złotych.

Jeszcze mniej badanych ponosi comiesięczne koszty związane z edu-
kacją, np. z uczestnictwem w zajęciach na Uniwersytecie Trzeciego Wieku 
(5,6%). 3,1% białostockich seniorów wydaje na ten cel do 50 złotych 
miesięcznie, a 1,7% pomiędzy 50,01 a 100 złotych. Nie ma dysproporcji 
pomiędzy kobietami, a mężczyznami.

Również mało znaczącym wydatkiem jest pomoc starszej osobie zależnej. 
W każdym przedziale kwotowym odsetek badanych jest mniejszy niż 2%.

Natomiast zupełnie inaczej kształtują się wydatki związane z pomocą 
dzieciom i wnukom. Taki koszt ma w swoim budżecie ponad 50% biało-
stockich seniorów.

Najliczniejszy odsetek 22,7% przeznacza na ten cel pomiędzy 50,01 a 100 
złotych, 15,4% badanych wydaje na taką pomoc od 500,01 do 1000 złotych. 
Do 50 złotych miesięcznie wydaje 12,8% białostockich seniorów. Więcej 
mężczyzn (58,9%) niż kobiet (49%) wydaje co miesiąc środki na ten cel.

Innym typem wydatków związanych z udzielaniem wsparcia jest prze-
kazywanie pieniędzy na cele charytatywne. W comiesięcznym budżecie 
jest to pozycja 43,4% badanych.
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TABELA 4.9. WYSOKOŚĆ MIESIĘCZNYCH WYDATKÓW NA POMOC DZIECIOM/ 
/WNUKOM W PODZIALE NA PŁEĆ (%)

Rodzaj wydatku Wysokość wydatku Kobiety Mężczyźni Ogółem 

Pomoc dzieciom/wnukom Nie wydaję 51,0 41,1 47,2

1–50 11,5 14,9 12,8

50,01–100 22,4 23,1 22,7

100,01–500 13,8 18,0 15,4

500,01–1000 0,9 2,0 1,3

Powyżej 1000 0,3 0,8 0,5

Ogółem 100,0 100,0 100,0

TABELA 4.10. WYSOKOŚĆ MIESIĘCZNYCH WYDATKÓW NA WSPARCIE  
ORGANIZACJI CHARYTATYWNYCH W PODZIALE NA PŁEĆ (%)

Rodzaj wydatku Wysokości wydatku Kobiety Mężczyźni Ogółem

Wsparcie organizacji  
(np. Kościoła, Caritas, 
schroniska dla zwierząt)

Nie wydaję 55,1 59,2 56,6

1–50 36,0 29,6 33,5

50,01–100 6,8 9,6 7,9

100,01–500 1,9 1,4 1,7

500,01–1000 0,0 0,0 0,0

Powyżej 1000 0,2 0,3 0,2

Ogółem 100,0 100,0 100,0

Dla 33,5% badanych jest to wydatek miesięczny mieszczący się w prze-
dziale do 50 złotych. W tej grupie kobiety stanowią większość (36%) w sto-
sunku do mężczyzn (29,6%). Od 50,01 do 100 złotych wydaje na ten cel 
6,8% kobiet i 9,6% mężczyzn (ogółem 7,9% badanych). Wydatek na cele 
charytatywne w wysokości od 100,01 do 500 złotych ponosi 1,9% kobiet  
i 1,4% mężczyzn (ogółem 1,7%).

Koszty związane ze spłatą zadłużenia w budżecie 9,4% kobiet i 8,7% 
mężczyzn. 5,4% kobiet i 4,8% mężczyzn przeznacza na ten cel od 100,01 
do 500 złotych. 2,1% kobiet i 1,7% mężczyzn wydaje na spłatę długów 
do 50 złotych. Dla pozostałych przedziałów wydatków odsetki osób są 
poniżej 1%.
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TABELA 4.11. WYSOKOŚĆ MIESIĘCZNYCH WYDATKÓW NA SPŁATĘ ZADŁUŻENIA 
W PODZIALE NA PŁEĆ (%)

Rodzaj wydatki Wysokość wydatku Kobiety Mężczyźni Ogółem

Spłata zadłużenia Nie wydaję 90,6 91,3 90,8

1–50 0,7 0,8 0,8

50,01–100 2,1 1,7 1,9

100,01–500 5,4 4,8 5,2

500,01–1000 0,5 0,8 0,6

Powyżej 1000 0,7 0,6 0,6

Ogółem 100,0 100,0 100,0

Miejsce i przestrzeń zamieszkiwania

Sytuacja mieszkaniowa seniorów jest istotnym elementem oceny jakości 
życia. Po pierwsze dlatego, że wiąże się z zapewnieniem poczucia bezpie-
czeństwa. Po drugie mieszkanie dla seniora jest głównym ośrodkiem życia 
i codziennych zajęć, a z wiekiem seniorzy spędzają w swoich mieszkaniach 
coraz więcej czasu. 

Zamieszkiwanie nie odnosi się jedynie do bezpośredniej przestrzeni 
domu. Seniorzy zamieszkują także swoje miasto, które jeśli nie jest dosto-
sowane przestrzennie i instytucjonalne do ich potrzeb staje się przestrzenią 
nieprzyjazną i przez to coraz mniej używaną. 

W pierwszej części tego podrozdziału zostaną opisane warunki w któ-
rych seniorzy mieszkają, w drugiej części zostanie przedstawiona proble-
matyka zamieszkiwania w mieście.

Mieszkania seniorów – forma własności i wyposażenie

Większość badanych seniorów (87%) mieszka w nieruchomościach, do 
których ma prawo własności. 6,3% badanych mieszka w mieszkaniach 
spółdzielczych, 3,1% w mieszkaniach komunalnych. 2,4% seniorów bia-
łostockich mieszka u krewnych. Poniżej 1% mieszka w wynajmowanym 
lokum lub w domu opieki.

Ocena warunków mieszkaniowych nie jest w pełni satysfakcjonująca 
z punktu widzenia jakości życia osób starszych, szczególnie biorąc pod 
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uwagę fakt, że znaczna większość badanych mieszka we własnych nie-
ruchomościach. Tylko 28,1% ocenia swoje warunki mieszkaniowe jako 
bardzo dobre, 42,6% jako raczej dobre i 28,6% jako przeciętne. Mniej niż 
1% badanych warunki, w których mieszka, jako złe. Nikt nie ocenił ich 
jako bardzo złe.

Można by przypuszczać, że wraz z wiekiem seniorzy będą gorzej oce-
niać warunki, w których mieszkają, gdyż mieszkanie dla osoby starszej 
powinno być dostosowane do jej potrzeb. Tymczasem wyniki ankiety poka-
zują, że trudno doszukać się takiej prawidłowości. Najlepiej swoje warunki 
mieszkaniowe oceniają badani w wieku 65–69 lat, 33,3% z nich uważa, 
że są bardzo dobre. Najgorzej badani w przedziale wiekowym 75–79 lat, 
jedynie 18, 2% z tej grupy ocenia je w ten sposób, natomiast 40% oce-
nia je przeciętnie. Z grupy 65–69 jako przeciętne oczenia swoje warunki 
mieszkaniowe 23,4% badanych.

TABELA 4.12. FORMA WŁASNOŚCI MIEJSCA ZAMIESZKANIA (%)

Forma własności lokum mieszkalnego %

Mieszkanie własnościowe/dom 87,0

Mieszkanie spółdzielcze, nie własnościowe 6,3

Mieszkanie komunalne 3,1

Lokal/mieszkanie wynajmowane 0,7

Mieszkam u krewnych 2,4

Mieszkam w domu opieki 0,4

Ogółem 100,0

TABELA 4.13. OCENA WARUNKÓW MIESZKANIOWYCH (%)

Ocena warunków mieszkaniowych %

Bardzo dobrze 28,1

Raczej dobrze 42,6

Przeciętnie 28,6

Raczej źle 0,8

Bardzo źle 0,0

Ogółem 100,0
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TABELA 4.14. OCENA WARUNKÓW MIESZKANIOWYCH A WIEK RESPONDENTÓW (%)

Ocena warunków  
mieszkaniowych

Wiek

65 – 69 70 – 74 75 – 79 80 i więcej Ogółem

Bardzo dobrze 33,3 25,7 18,2 27,5 28,1

Raczej dobrze 42,7 42,3 41,2 44,2 42,6

Przeciętnie 23,4 30,3 40,0 28,3 28,6

Raczej źle 0,7 1,7 0,6 0,0 0,8

Bardzo źle 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ogółem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Jedną ze składowych oceny jakości życia jest ocena elementów wypo-
sażenia mieszkania. W tym badaniu skupiliśmy na dwóch rodzajach za-
gadnień. Pierwsze z nich to kwestie podstawowe, które mają znaczenie dla 
zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania przede wszystkim w zakresie 
utrzymania higieny osobistej, schronienia (sposób ogrzewania) oraz moż-
liwości bezproblemowego wchodzenia i wychodzenia z miejsca, w którym 
się mieszka. Drugie to wyposażenia mieszkań w AGD, których głównym 
zdaniem jest ułatwienie wykonywania codziennych czynności związanych 
z zachowaniem porządku, czystości czy przechowywaniem żywności, oraz 
sprzęty medialne zapewniające kontakt ze świat zewnętrznym i dające 
możliwość „bycia na bieżąco” oraz samochód. 

Prawie wszystkie miejsca zamieszkania białostockich seniorów mają 
dostęp do bieżącej ciepłej i zimnej wody, jest to odpowiednio 98,1% 
i 99,3%. 98,5% mieszkań jest wyposażonych w spłukiwaną toaletę, nieco 
mniej, bo 92,2% ma łazienkę. Natomiast łazienkę dostosowaną do po-
trzeb specjalnych, w której jest specjalna wanna dla osób starszych, niski 
brodzik czy uchwyty pomagające wstać z wanny lub przytrzymać się pod 
prysznicem ma jedynie 16,5% badanych seniorów. 

Jeśli chodzi o ogrzewanie, to 76,6% mieszkań, w których mieszkają 
seniorzy jest podłączonych do ogrzewania miejskiego, 17,1% ma piec 
gazowy, 9,7% piec węglowy.

Rozwiązania architektoniczne ułatwiające mobilność osób starszych 
nie są częste. Jedynie 14,3% badanych zadeklarowało, że w ich bloku jest 
winda. Podjazdy dla wózków również są rzadkością – bloki 5,5% badanych 
są w nie wyposażone.
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Ponad 90% mieszkań seniorów jest wyposażonych w odbiornik telewizyjny 
(98,2%), lodówkę (97,1%), telefon (93,9%), radio (92,3%) oraz pralkę 
automatyczną (92%). Połowa gospodarstw domowych seniorów (50,1%)  

TABELA 4.15. ELEMENTY WYPOSAŻENIA MIESZKANIA (%)

Elementy wyposażenia mieszkania %

Bieżącą zimną wodę 99,3

Bieżącą ciepłą wodę 98,1

Spłukiwaną toaletę 98,5

Łazienkę 92,2

Łazienkę dostosowaną do P. potrzeb (specjalna wanna, niski brodzik, uchwyty) 16,5

Ogrzewanie miejskie 76,6

Piec gazowy 17,1

Piec węglowy 9,7

W windę bloku 14,3

Podjazd dla wózków 5,5

Ogółem 527,9

Źródło: badania własne. Procent odpowiedzi nie sumuje się do 100, ponieważ badani mieli możliwość wyboru więcej niż jednej 
odpowiedzi.

TABELA 4.16. WYPOSAŻENIE GOSPODARSTW DOMOWYCH W SPRZĘT AGD (%)

Sprzęt RTV/AGD gospodarstwa domowego %

Tv 98,2

Radio 92,3

Telefon 93,9

Pralkę automatyczną 92,0

Pralkę wirnikową 7,9

Komputer osobisty 41,9

Dostęp do Internetu 50,1

Lodówkę 97,1

Samochód osobowy 35,3

Ogółem 608,8

Źródło: badania własne. Procent odpowiedzi nie sumuje się do 100, ponieważ badani mieli możliwość wyboru więcej niż jednej 
odpowiedzi.
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ma dostęp do Internetu. W porównaniu do całości populacji jest to wskaźnik 
dosyć niski. Wg badań GUS w 2018 roku 84,2% gospodarstw domowych 
było podłączone do sieci internetowej5. Komputer osobisty posiadało 41,9% 
badanych. Ponownie jest to odsetek znacznie niższy niż dla ogółu gospo-
darstw domowych w Polsce – 82,% z nich jest wyposażonych w kompu-
ter6. Z jednej strony odsetek osób starszych może być niesatysfakcjonujący 
i świadczący o tym, że połowa seniorów w Polsce jest wykluczona cyfrowo. 
Z drugiej strony połowa seniorów podjęła wysiłek nauczenia się obsługi 
urządzeń pozwalających na korzystanie z Internetu, co dla osób przecho-
dzących socjalizację w epoce analogowej nie mogło być zadaniem prostym. 

TABELA 4.17. WYPOSAŻENIE GOSPODARSTWA DOMOWEGO W SPRZĘT A PŁEĆ (%)

Wyposażenie gospodarstwa domowego w sprzęt
Płeć

Kobieta Mężczyzna

Tv 97,7 98,9

Radio 90,3 95,5

Telefon 92,7 95,8

Pralkę automatyczną 92,2 91,8

Pralkę wirnikową 6,3 10,3

Komputer osobisty 39,8 45,4

Dostęp do Internetu 47,9 53,6

Lodówkę 97,0 97,4

Samochód osobowy 28,1 46,7

Ogółem 592,0 635,4

Źródło: badania własne. Procent odpowiedzi nie sumuje się do 100, ponieważ badani mieli możliwość wyboru więcej niż jednej 
odpowiedzi.

Wyposażenie domu seniorek i seniorów jest porównywalne. Dane z ta-
beli pokazują, że zasadniczo nie można zaobserwować dużych różnic. 
Wyjątkiem jest posiadanie samochodu, który posiada 46,7% mężczyzn 

5 Główny Urząd Statystyczny, 2018, Społeczeństwo informacyjne w Polsce, https://
stat.gov.pl/obszary-tematyczne/nauka-i-technika-spoleczenstwo-informacyjne/spole-
czenstwo-informacyjne/spoleczenstwo-informacyjne-w-polsce-w–2018-roku,2,8.html.
6 Główny Urząd Statystyczny, ibidem
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i tylko 28,1% kobiet. Drugim obszarem z zauważalną różnicą są nowe 
technologie: 53,6% mężczyzn i 47,9% kobiet ma dostęp do Internetu. 
Podobna różnica jest w posiadaniu komputera, który ma 45,4% seniorów 
i 39,8% seniorek.

TABELA 4.18. WYPOSAŻENIE GOSPODARSTWA DOMOWEGO W SPRZĘT A WIEK (%)

Sprzęt RTV/AGD gospodarstwa domowego 
Wiek

65 – 69 70 – 74 75 – 79 80 i więcej

Tv 98,4 97,5 98,8 97,8

Radio 92,4 92,1 90,9 94,2

Telefon 95,0 93,8 94,5 89,9

Pralkę automatyczną 95,6 90,0 90,9 85,5

Pralkę wirnikową 7,8 6,6 9,1 8,7

Komputer osobisty 63,5 34,9 20,6 11,6

Dostęp do Internetu 73,6 41,1 26,7 19,6

Lodówkę 97,9 96,7 95,8 97,1

Samochód osobowy 51,6 28,2 19,4 15,2

Ogółem 675,9 580,9 546,7 519,6

Źródło: badania własne. Procent odpowiedzi nie sumuje się do 100, ponieważ badani mieli możliwość wyboru więcej niż jednej 
odpowiedzi.

Kolejną kwestią jest to, czy istnieje różnica w wyposażeniu mieszkań 
młodszych i starszych seniorów. Gospodarstwa domowe niemalże tego 
samego odsetka badanych niezależnie od grupy wiekowej są wyposażone 
w odbiornik telewizyjny i lodówkę, niewielkie różnice pomiędzy grupami 
wiekowymi dotyczą także wyposażenia gospodarstw domowych w radio, 
pralkę wirnikową, oraz telefon. Większe różnice są obserwowalne w przy-
padku telefonu: w najmłodszej grupie wiekowej telefon posiadała 95% 
seniorów, w grupie 80 lat i więcej było to 85,5%. W przypadku nowych 
technologii różnice są jeszcze większe. Komputer osobisty posiada 63,5% 
osób w wieku 65–69 lat, 34,9 % w wieku 70–74, 20,6% seniorów w grupie  
75–79 lat, w grupie najstarszej 80 lat i więcej jest to jedynie 11,6%. Tro-
chę większy odsetek badanych we wszystkich grupach wiekowych ma 
dostęp do Internetu. Dla grupy 65–69 lat jest to 73,6%, dla grupy 70–74 
lata41,1%, dla grupy 75–79 lat 26,7 lat i w grupie najstarszej 19,6%. 

KATEDRA_jakosc-zycia-seniorow_DRUK.indd   108 2019-12-19   14:06:03



SYTUACJA FINANSOWA I WARUNKI MIESZKANIOWE BIAŁOSTOCKICH SENIORÓW    109

Ostatnim elementem wyposażenia gospodarstw domowych jest samo-
chód osobowy. Także w tym przypadku istnieją duże różnice pomiędzy 
poszczególnymi grupami wiekowymi. Odsetek seniorów posiadających 
auto spada wraz z wiekiem. Największa różnica jest pomiędzy grupą 65–69 
lat (51,6%), a 70–74 lata (28,2%) i wynosi 23,4 punkty procentowego. 
W 19,4% gospodarstw domowych grupy wiekowej 75–79 lat był samochód, 
w dla grupy najstarszej było to 15,2% gospodarstw.

TABELA 4.19. WYPOSAŻENIE GOSPODARSTWA DOMOWEGO W KOMPUTER  
OSOBISTY I INTERNET A POZIOM WYKSZTAŁCENIA (%)

Sprzęt RTV/AGD  
gospodarstwa domowego

Niepełne 
podstawowe Podstawowe Zawodowe Średnie Wyższe

Komputer osobisty 10,5 17,4 31,5 47,4 63,3

Dostęp do Internetu 10,5 26,8 36,2 56,8 72,9

Wykształcenie ma wpływ na wyposażenie gospodarstw w komputer 
osobisty oraz dostęp do Internetu. Komputer osobisty i Internet możemy 
uznać za symbole modernizacji i „nadążania” za rozwojem technologicz-
nym i cyfrowym. Jedynie 10,5% gospodarstw domowych seniorów z wy-
kształceniem niepełnym podstawowym jest wyposażonych w komputer 
osobisty, dla seniorów z wykształceniem wyższym odsetek ten wynosi 
63,3%. 

W przypadku wyposażenia gospodarstwa domowego w łącze z Interne-
tem różnice w poszczególnych grupach wykształcenia są jeszcze większe. 
10,5% seniorów z wykształceniem niepełnym podstawowym ma w domu 
połączenie z wirtualną siecią, dla osób z wykształceniem jest to 26,8%, 
z wykształceniem zawodowym 36,2%, z wykształceniem średnim 56,8% 
i w grupie z wykształceniem wyższym 72,9%.

Poczucie bezpieczeństwa

Poczucie bezpieczeństwa jest jedną z podstawowych potrzeb ludzki, z tego 
powodu silnie wpływa na jakość życia. 

Wyniki w tabeli 4.20 pokazują, że prawie wszyscy seniorzy (93,8%) 
czuje się bezpiecznie w swoim miejscu zamieszkania. Poczucia bezpie-
czeństwa nie ma 6,2%. Kobiety i mężczyźni czyją się tak samo bezpiecznie 
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– odpowiednio 93,5% i 94,3% pozytywnych wskazań. Również seniorzy 
z różnym stopniem wykształcenia czują się tak samo bezpiecznie, wy-
jątkiem są osoby z wykształceniem niepełnym podstawowym, których 
82,4% czuje się bezpiecznie w swoim miejscu zamieszkania, dla pozosta-
łych grup odsetek osób czujących się bezpiecznie waha się od 92,2% dla 
osób z wykształceniem zawodowym przez 93,7 dla seniorów z wykształ-
ceniem wyższym, 94,7% z wykształceniem średnim, do 95,3% dla osób  
z wykształceniem podstawowym.

Grupą, w której najwięcej osób czuje się bezpiecznie są seniorzy miesz-
kający ze współmałżonkiem – 95,4% pozytywnych odpowiedzi, jest to 
także jedyna wartość wyższa od odsetka seniorów ogółem, którzy czują 
się bezpiecznie. Drudzy w kolejności są seniorzy mieszkający samotnie 
– 92,6%. Mieszkanie z dzieckiem lub innym członkiem rodziny daje po-
czucie bezpieczeństwa 92,2% badanych seniorów. 83,3% osób starszych 
mieszkających z inną osobą spokrewnioną czuje się bezpiecznie i tylko 80% 
seniorów mieszkających w domach opieki deklaruje poczucie bezpieczeń-
stwa. Niski wynik dla domów opieki najprawdopodobniej jest spowodowa-
ny tym, że osoby starsze zostały zabrane z miejsc, które znały i do których 
były przywiązane. Co więcej, mieszkają z obcymi ludźmi, z którymi nie 

TABELA 4.20. POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA W MIEJSCU ZAMIESZKANIA (%)

Poczucie bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania %

Tak, czuję się bezpiecznie 93,8

Nie, nie czuję się bezpiecznie 6,2

Ogółem 100,0

TABELA 4.21. POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA A SPOSOBY ZAMIESZKIWANIA (%)

Po
cz

uc
ie

  
be

zp
ie

cz
eń

st
w

a Zamieszkanie

Samotnie
Ze współmał-

żonkiem/  
/partnerem

Z dzieckiem/  
/innymi  

członkiem  
rodziny

Z inną niespokrewnioną 
osobą/ innymi osobami 

(przyjaciel, opiekun, 
lokator)

W domu 
opieki Ogółem

Tak 92,6 95,4 92,2 83,3 80,0 93,8

Nie 7,4 4,6 7,8 16,7 20,0 6,2

Ogółem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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łączy ich żadna wspólna przeszłość ani w wspólne sprawy teraźniejsze7. 
Ogólne wyobcowanie przyczynia się do braku poczucia bezpieczeństwa.

TABELA 4.22. POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA A SYTUACJA EKONOMICZNA (%)

Poczucie 
bezpieczeństwa

Ocena sytuacji materialnej

Bardzo 
dobra

Raczej 
dobra

Przeciętna/ 
/trudno 

powiedzieć
Raczej zła Zła Ogółem

Tak 94,7 96,8 92,8 86,8 85,7 93,8

Nie 5,3 3,2 7,2 13,2 14,3 6,2

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

Wśród seniorów bardzo dobrze oceniających swoją sytuację materialną 
bezpiecznie w swoich miejscach zamieszkania czuło 94,7%, w śród tych 
którzy oceniali sytuację materialną raczej dobrze było to 96,8% – był to 
jednocześnie najwyższy odsetek. Wynik dla osób oceniających sytuację 
materialną bardzo dobrze i raczej dobrze był wyższy niż wynik ogółem. 
Wśród osób, którym trudno ocenić sytuację ekonomiczną bezpiecznie 
w miejscu zamieszkania czuło się 92,8% seniorów. Osoby oceniające sy-
tuację materialną raczej źle i źle najniżej oceniały także swoje poczucie 
bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania, było to odpowiednio 86,8% 
i 85,7% badanych.

Wśród czynników powodujących brak poczucia bezpieczeństwa można 
wyróżnić mieszkanie w głośnej okolic – 45,% odpowiedzi (41% kobiet 
i 54,5% mężczyzn), posiadanie uciążliwych sąsiadów – 31,1% odpowie-
dzi (28,2% kobiet i 36,4% mężczyzn). Poczucie bezpieczeństwa seniorów 
spada kiedy ich mieszkanie jest położone daleko od miejsca zamieszkania 
ich bliskich – 21,3%. Ta przeszkoda ma dużo większe znaczenie dla kobiet, 
wskazuje ją 28,2% niż dla mężczyzn – 9,1% odpowiedzi. Kolejnymi czynni-
kami są: mieszkanie w niebezpiecznej okolicy – 19,7% odpowiedzi (23,1% 
kobiet i 13,6% mężczyzn), niedostosowanie wyposażenia mieszkania do 
stanu zdrowia seniora – 13,1% (15,4% kobiet i 9,1% mężczyzn). Dwa 

7 Por. Bartoszek Adam i inni, 2011, Warunki zamieszkania polskich seniorów w świe-
tle badań socjologów i architektów w projekcie Polsenior, „Polityka społeczna”, numer 
specjalny, s. 44
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ostatnie czynniki to za ciasne mieszkanie – 9,8% (7,7% kobiet i 13,6% męż-
czyzn) oraz zaległości czynszowe 4,9% odpowiedzi (5,1% kobiet i 4,5% 
mężczyźni).

TABELA 4.23. CZYNNIKI BRAKU POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA W MIEJSCU  
ZAMIESZKANIA A PŁEĆ (%)

Czynniki braku poczucia bezpieczeństwa 
Płeć

Kobieta Mężczyzna

Mam zaległości czynszowe 5,1 4,5

Ponieważ mieszkam w niebezpiecznej okolicy/miejscu 23,1 13,6

Moje mieszkanie jest położone zbyt daleko od moich bliskich 28,2 9,1

Ponieważ mam uciążliwych sąsiadów 28,2 36,4

Bo mieszkam w miejscu gdzie jest zbyt głośno 41,0 54,5

Jest za ciasne, za małe 7,7 13,6

Niedostosowane mieszkanie/dom do stanu mojego zdrowia 15,4 9,1

Ogółem 148,7 140,9

Bariery w przestrzeni miejskiej

Seniorzy z wiekiem coraz mogą doświadczać coraz większych trudno-
ści motorycznych, dlatego też, aby umożliwić im swobodne korzystanie 
z przestrzeni miejskich konieczne jest likwidowanie barier, które utrudniają 
poruszanie się po mieście. Białostoccy seniorzy odnosili się do barier ar-
chitektonicznych w następujący sposób: największy odsetek (33,2%) jako 
przeszkodę postrzegało brak ławek, na których można odpocząć, 18% ba-
riera ta nie dotyczy, a 45,1% nie postrzega ich jako bariery. Dziury lub 
nierówne chodniki przed domem za barierę uważało 26,4% badanych, 
22,6% ta bariera nie dotyczy, 45,9% seniorów nie postrzega dziurawych 
i nierównych chodników jako bariery. Kolejne potencjalne utrudnienie to 
brak windy, jest ono odczuwalne dla 26,2% badanych, 37,1% brak windy 
nie dotyczy, 30,7% nie uważa go za problem. Wysokie lub strome schody to 
przeszkoda dla 25% białostockich seniorów, 27,2% ta bariera nie dotyczy, 
a 42,8% nie postrzega ich jako barierę. Brak poręczy i uchwytów to bariera 
dla 18,6% badanych, 27,2% bariera ta nie dotyczy, a 48,4% nie postrzega 
braku poręcz jako czynnika utrudniającego poruszanie się po mieście. Nieco 
mniej (16,1%) jako barierę postrzega brak podjazdów dla wózków, 51% 
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uważa, że ta bariera ich nie dotyczy, a 27% nie postrzega braku podjazdów 
jako utrudnienia. Najmniej badanych (10,9%) uważa brak możliwości pod-
jechania samochodem pod dom jako utrudnienie, 34,5% problem ten nie 
dotyczy, a 48,3% nie postrzega braku tej możliwości jako bariery.

TABELA 24. ODCZUWANIE ISTNIENIA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH W MIEŚCIE (%)

Bariery architektoniczne Tak Nie Nie dotyczy Brak  
odpowiedzi Ogółem

Wysokie/strome schody 25,0 42,8 27,1 5,1 100,0

Brak podjazdu dla wózka 16,1 27,0 51,0 5,8 100,0

Brak windy 26,2 30,7 37,1 5,9 100,0

Dziury lub nierówne chodniki  
przed domem 26,4 45,9 22,6 5,1 100,0

Brak poręczy i uchwytów 18,6 48,8 27,2 5,4 100,0

Brak możliwości podjechania  
samochodem pod dom 10,9 48,3 34,5 6,3 100,0

Brak ławek na których można odpocząć 33,2 45,1 18,0 3,8 100,0

Powyższe dane pokazują, że większość badanych nie postrzega infra-
struktury miejskiej jako utrudniającej poruszanie się po mieście osobom 
starszym. Jednak należy pamiętać, że bariery zwykle dotyczą mniejszości, 
dlatego też diagnozując jakość życia seniorów, w tym przypadku odczucia 
i deklaracje mniejszości są istotnym głosem mogącym pomóc dostosować 
infrastrukturę miejską do potrzeb osób starszych.

Pozostaje sprawdzić czy starsi seniorzy postrzegają bariery architekto-
niczne tak samo jak młodsi seniorzy.

TABELA 4.25. BARIERY ARCHITEKTONICZNE – WYSOKIE SCHODY, A WIEK BADANYCH (%)

Wysokie/strome schody
Wiek

65 – 69 70 – 74 75 – 79 80 i więcej Ogółem

Tak 16,7 25,3 31,5 42,8 25,0

Nie 45,4 39 47,3 35,5 42,8

Nie dotyczy mnie ta bariera 33,7 29,9 17,6 13 27,1

Brak odpowiedzi 4,1 5,8 3,6 8,7 5,1

Ogółem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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W raz z wiekiem badani postrzegają wysokie schody jako coraz więk-
szą barierę utrudniającą poruszanie się po mieście. W grupie 65–69 lat 
schody jako barierę postrzega 16,7%, 33,7% uważa, że ta bariera ich nie 
dotyczy, 45,4% deklaruje, że wysokie schody nie są barierą. W grupie 
wiekowej 70–74, odsetek osób postrzegających schody jako przeszkodę 
wzrasta do 25,3% przy jednoczesnym spadku odsetka osób, których ta 
bariera nie dotyczy (29,9%) i które nie postrzegają stromych schodów 
jako bariery (39%). 31,5% seniorów w wieku 75–79 lat uważa schody 
za barierę, 17,6%% uważa, że ta bariera ich nie dotyczy, a aż 47,3% nie 
postrzega schodów jako bariery. W grupie najstarszej 80 lat i więcej 42,8% 
deklaruje, że schody stanowią dla nich barierę, 13% uważa, że ta bariera 
ich nie dotyczy, a 35,5% nie postrzega schodów jako bariery.

TABELA 4.26. BARIERY ARCHITEKTONICZNE – BRAK PODJAZDU DLA WÓZKÓW  
A WIEK BADANYCH (%)

Brak podjazdu dla wózka
Wiek

65 – 69 70 – 74 75 – 79 80 i więcej Ogółem

Tak 14,7 14,1 15,2 25,4 16,1

Nie 28,4 25,3 27,3 25,4 27

Nie dotyczy mnie ta bariera 51,6 56 52,7 38,4 51

Brak odpowiedzi 5,3 4,6 4,8 10,9 5,8

Ogółem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Brak podjazdu dla wózków dotyczy tylko osób, które nie są w stanie sa-
modzielnie się poruszać, a więc siłą rzeczy mniejszości. Z tego względu jako 
barierę postrzega go największy odsetek seniorów w najstarszej grupie 80 lat 
i więcej – 25,4%, jednocześnie także 25,4% uważa, brak podjazdów dla wóz-
ków nie jest barierą, a 38,4% badanych uważa, że ta bariera ich nie dotyczy.

14,1% seniorów w grupie 70–74 (jest to wynik najniższy) uważa, że 
brak podjazdów jest barierą, 56% uważa, że ich ta bariera nie dotyczy 
i 25,3% (tylko 0,1% mniej niż w najstarszej grupie) uważa, że brak pod-
jazdów dla wózków nie jest barierą. 

14,7% seniorów z grupy najmłodszej 64–60 lat postrzega brak podjaz-
dów jako barierę, 51,6% uważa, że ich to ograniczenie architektoniczne 
nie dotyczy, a 28,4 uważa, podjazdów jest wystarczająco.

KATEDRA_jakosc-zycia-seniorow_DRUK.indd   114 2019-12-19   14:06:03



SYTUACJA FINANSOWA I WARUNKI MIESZKANIOWE BIAŁOSTOCKICH SENIORÓW    115

W grupie wiekowej 75–79 lat 15,2% postrzega brak podjazdów jako 
barierę, 27,3%, że takiej bariery w mieście nie ma, a 52,7%, że ich ta 
bariera nie dotyczy.

TABELA 4.27. BARIERY ARCHITEKTONICZNE – BRAK WINDY A WIEK BADANYCH (%)

Brak windy
Wiek

65 – 69 70 – 74 75 – 79 80 i więcej Ogółem

Tak 21,8 25,3 33,3 33,3 26,2

Nie 33 30,3 26,1 29,7 30,7

Nie dotyczy mnie ta bariera 39,4 38,6 36,4 28,3 37,1

Brak odpowiedzi 5,7 5,8 4,2 8,7 5,9

Ogółem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Postrzeganie braku windy jako bariery zmienia się wraz z wiekiem 
seniorów. W grupie najmłodszej 21,8% badanych postrzega brak winy 
jako przeszkodę w poruszaniu się, 33% uważa, że to nie jest bariera, 
a 39,4% deklaruje, że brak windy ich nie dotyczy. W kolejnej grupie 
wiekowej 70–74 lata, 25,3% uważa, że brak windy jest barierą, 30,3%, 
że nie jest, a 38,6%, że ich ta bariera nie dotyczy. W grupie 75–79 lat 
33,3% uważa, że brak windy jest barierą, 29,7% uważa, że nie, a 36,4%, 
że ich to nie dotyczy. W najstarszej grupie 80 lat i więcej także 33,3% 
postrzega brak windy jako barierę, 29,7 deklaruje, że nie jest to prze-
szkoda w bezproblemowym poruszaniu się po mieście, a 28,3%, że ta 
bariera ich nie dotyczy.

TABELA 4.28. BARIERY ARCHITEKTONICZNE – BRAK PORĘCZY I UCHWYTÓW  
A WIEK BADANYCH (%)

Brak poręczy i uchwytów
Wiek

65 – 69 70 – 74 75 – 79 80 i więcej Ogółem

Tak 15,8 17,4 16,4 31,9 18,6

Nie 48,2 49 52,7 45,7 48,8

Nie dotyczy mnie ta bariera 32,1 28,6 24,2 13 27,2

Brak odpowiedzi 3,9 5 6,7 9,4 5,4

Ogółem 100.0 100,0 100,0 100,0 100,0
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Brak poręczy i uchwytów utrudnia poruszanie się osobą najstarszym. 
W grupie 80 lat i więcej 31,9% badanych wskazało ten brak jako barie-
rę, 45,7% nie postrzega braku poręczy i uchwytów jako bariery, a 13% 
uważa, że ich to nie dotyczy. W młodszych grupach wiekowych odse-
tek osób, które postrzegają brak poręczy jako barierę spada poniżej 20%.  
W grupie 65–69 lat jest to 15,8%, w grupie 70–74 – 17,4%, a w grupie 
75–79 lat 16,4%. Odsetki osób, które nie definiują tego braku jako bariery 
w tych trzech grupach wiekowych są zbliżone, podobnie odsetki osób, 
których ta bariera nie dotyczy.

Aby nie ograniczać rozważań dotyczących dostępności miasta dla se-
niorów zapytaliśmy także, co władze miejskie mogłyby zrobić, aby Biały-
stok stał się miejscem bardziej przyjaznym dla seniorów.

TABELA 4.29. PROPOZYCJE WPROWADZENIA UŁATWIEŃ DLA SENIORÓW  
PRZEZ WŁADZE MIASTA BIAŁYSTOK

Działa ułatwiające życie seniorów %

Poprawić opiekę medyczną 81,1

Zapewnić opiekę w codziennych czynnościach 28,4

Wprowadzić więcej ułatwień dla osób starszych (podjazdy, widny ławki) 41,9

Zapewnić bezpłatną komunikację miejską 29,1

Zwiększyć liczbę placówek opieki dziennej 32,1

Zapewnić opiekę wytchnieniową 13,7

Inne 0,0

Ogółem 226,3

Na poprawę infrastruktury architektonicznej wskazało 41,9% bada-
nych i był to drugi wyniki. Jest on nieco zaskakujący biorąc pod uwagę, 
że żadna z wymienionych w badaniu barier nie dostała tak wysokiego 
wskazania. 

Najbardziej istotną kwestią dla mieszkańców Białegostoku jest poprawa 
opieki medycznej (81,1%). Zapewnienie opieki w codziennych czynno-
ściach – 28,4% wskazań, zapewnienie bezpłatnej komunikacji miejskiej 
– 29,1%, zwiększenie liczby placówek opieki dziennej, 13,7% postuluje 
zapewnienie opieki wytchnieniowej.
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Wnioski i rekomendacje

Ogólna sytuacja finansowa białostockich seniorów jest zadowalająca, od-
setki osób negatywnie oceniające swoją sytuację materialną są stosunkowo 
niskie. Wielu badanych nie tylko jest w stanie zaspokoić swoje potrzeby, 
ale także pomóc dzieciom i wnukom. Tradycyjnie głównym źródłem do-
chodów jest emerytura. Sytuacja materialna kobiet jest nieznacznie gorsza 
niż sytuacja materialna mężczyzn.

Białostoccy seniorzy w znakomitej większości czują się w swoim miej-
scu zamieszkania bezpiecznie, wyjątkiem są osoby mieszkające w domach 
opieki. Znaczna większość badanych nie dostrzega barier architektonicz-
nych w mieście lub te bariery ich nie dotyczą, jednocześnie spora grupa 
wskazuje przystosowanie architektoniczne miasta do potrzeb osób star-
szych jako zadanie dla magistratu.

Organizacje pozarządowe i instytucje publiczne nie mają wpływu na 
wysokość świadczeń emerytalnych i rentowych, tak więc nie mogą wpły-
wać na zmianę sytuacji finansowej seniorów. Natomiast organizacje poza-
rządowe mogą to robić w sposób pośredni poprzez:

1. Prowadzenie kampanii zachęcających seniorów do podejmowania ak-
tywności zarobkowych (w tym związywania spółdzielni i kooperatyw).

2. Przeprowadzenie badań diagnozujących czynniki, które motywowa-
łyby seniorów do większej aktywności (w tym zarobkowej).

3. Prowadzenie spotkań informacyjnych dot. aktywizacji zarobkowej 
(specyfika lokalnego rynku pracy).

4. Zaangażowanie seniorów w projekty społeczne, także w pozyskiwa-
nie środków.

5. Pokazywanie w jaki sposób seniorzy mogą angażować się i być ak-
tywnym, także zarobkowo, na przykładzie dobrych praktyk z innych 
miast polskich i europejskich.

Jeżeli chodzi o przestrzeń miejską:

1. Przeprowadzenie badań pozwalających zdiagnozować potrzeby ar-
chitektoniczne w przestrzeni miejskiej oraz rozwiązania architek-
toniczno-przestrzenne (chodzi nie tylko o identyfikację miejsc, ale 
także o zaprojektowanie odpowiednich urządzeń/przedmiotów).
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2. Instytucje miejskie powinny zadbać o wprowadzenie większej licz-
by ułatwień w przestrzeni miejskiej dla seniorów, postawić więcej 
ławek, na których osoby starsze mogą odpoczywać, czy postawić 
dodatkowe poręczne przy przejściach, schodach, na które osoby 
starsze mogłyby się podeprzeć oraz spróbować wprowadzić inne 
ułatwiające poruszanie się po mieście rozwiązania.

KATEDRA_jakosc-zycia-seniorow_DRUK.indd   118 2019-12-19   14:06:03



Anna Szafranek 

ROZDZIAŁ V

POZIOM ZADOWOLENIA  
Z RÓŻNYCH ASPEKTÓW ŻYCIA

W przedmiotowych badaniach jeden z bloków tematycznych został poświę-
cony analizie poziomu zadowolenia z różnych aspektów życia badanych. 
Do oceny wybrano m.in. następujące aspekty: dotychczasowe dokonania; 
sytuacja społeczno-ekonomiczna po przejściu na emeryturę; wartości; ogól-
na ocena sytuacji ekonomicznej, rodzinnej, zdrowotnej, społecznej; dzia-
łania miasta w zakresie wsparcia i edukacji seniorów; świadczone przez 
miasto usługi publiczne; wskazanie kierunków przyszłych działań w zakre-
sie wsparcia osób w podeszłym wieku. Szczegółowe oceny respondentów 
w zakresie tych aspektów omówiono poniżej. 

Zdecydowana większość badanych, tj. 65,7% wskazała, że czuje się 
zadowolona z dotychczasowych dokonań w życiu (przy czym 49,1% osób 
określiło się mianem zadowolonych, a 16,6% bardzo zadowolonych) – wy-
kres 5.1. Odmiennego zdania było jedynie 2,6% badanych (2,2% uznało, 
że czuje się niezadowolona z dotychczasowych dokonań w życiu, zaś 0,4% 
czuje się bardzo niezadowolona). 

W związku z faktem, że analizowany blok tematyczny dotyczy poziomu 
zadowolenia z różnych aspektów życia warto przyjrzeć się zależnościom 
pomiędzy oceną poziomu zadowolenia z dotychczasowych dokonań w ży-
ciu a wybranymi cechami społeczno-demograficznymi badanych (tabele 
5.1–5.3).

KATEDRA_jakosc-zycia-seniorow_DRUK.indd   119 2019-12-19   14:06:03



120    JAKOŚĆ ŻYCIA SENIORÓW W BIAŁYMSTOKU. RAPORT

WYKRES 5.1. OCENA POZIOMU ZADOWOLENIA Z DOTYCHCZASOWYCH  

DOKONAŃ W ŻYCIU

TABELA 5.1. OCENA POZIOMU ZADOWOLENIA Z DOTYCHCZASOWYCH DOKONAŃ 
W ŻYCIU A STAN CYWILNY I WYKSZTAŁCENIE (%)

Poziom zadowolenia 
z dotychczasowych 
dokonań w życiu Og
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Bardzo zadowolony/a 16,6 11,8 20,2 10,8 19,0 13,7 12,5 17,5 21,7

Zadowolony/a 49,1 47,1 52,6 45,9 39,2 43,5 46,6 49,0 56,1

Ani zadowolony/a ani 
niezadowolony/a 31,6 35,3 25,8 39,0 38,0 39,3 37,5 30,6 21,3

Niezadowolony/a  
i bardzo niezadowolony/a 2,7 5,9 1,3 4,2 3,8 3,6 3,4 2,8 0,9

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

Chi2 36,249 27,397

df 9 9

p 0,000 0,001

Analizy wykazały zależności istotne statystycznie pomiędzy oceną po-
ziomu zadowolenia z dotychczasowych dokonań w życiu a stanem cy-
wilnym i wykształceniem (tabela 5.1). Grupami najbardziej zadowolo-
nymi z dotychczasowych życiowych dokonań okazały się osoby żonate/ 
/zamężne oraz grupa z wyższym wykształceniem, co oznacza, że zarówno 
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wykształcenie, jak i stan cywilny istotnie warunkuje poziom zadowolenia 
z życiowych dokonań. Najbardziej niezadowoloną grupą okazali się kawa-
lerowie/panny oraz wdowcy/wdowy, czyli osoby nie posiadające (z różnych 
powodów) partnera życiowego. Jednocześnie zwraca uwagę fakt, że osoby, 
które można określić jako „samotne z wyboru” (tj. rozwiedzione) wykazują 
dużo wyższy poziom zadowolenia z dotychczasowych dokonań życiowych 
niż wdowcy, czy kawalerowie/panny. Oznacza to, że samotność, na którą 
respondenci nie mają wpływu (np. w konsekwencji śmierci bliskiej osoby) 
ma silny wpływ na odczuwanie niższej satysfakcji (bądź spadek satysfakcji) 
z dotychczasowych życiowych dokonań. Również wykształcenie (co już 
wskazano wyżej) silnie wpływa na ocenę poziomu zadowolenia, bowiem 
grupą najbardziej niezadowoloną, bądź mającą trudności w określeniu stop-
nia zadowolenia z dokonań życiowych stanowią osoby legitymujące się 
wykształceniem podstawowym. Wraz ze wzrostem wykształcenia maleje 
odsetek osób niezadowolonych z dotychczasowych dokonań w życiu. Tym 
samym osoby lepiej wykształcone wydają się być względem siebie bardziej 
wyrozumiałe i w większym stopniu zauważać dokonania dające satysfakcję.

TABELA 5.2. OCENA POZIOMU ZADOWOLENIA Z DOTYCHCZASOWYCH DOKONAŃ 
W ŻYCIU A SAMOOCENA SYTUACJI MATERIALNEJ I SAMOOCENA STANU ZDROWIA (%)

Poziom zadowolenia  
z dotychczasowych  
dokonań w życiu Og
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Bardzo zadowolony/a 16,6 52,6 20,0 10,9 9,4 25,5 11,0 13,4

Zadowolony/a 49,1 38,6 61,6 44,6 28,1 57,9 49,5 31,6

Ani zadowolony/a  
ani niezadowolony/a 31,6 8,8 17,8 41,6 51,0 15,5 38,1 46,5

Niezadowolony/a i bardzo 
niezadowolony/a 2,7 0,0 0,5 2,8 11,5 1,1 1,4 8,6

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

Chi2 175,679 121,405

df 9 6

p 0,000 0,000
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Również w przypadku korelacji poziomu zadowolenia z samooceną 
sytuacji materialnej i samooceną stanu zdrowia odnotowano zależności 
istotne statystycznie (tabela 5.2). Zauważono co następuje:

l osoby, które deklarują bardzo dobrą i raczej dobrą sytuację ma-
terialną są w większym stopniu zadowolone z dotychczasowych 
życiowych dokonań, niż osoby o przeciętnej oraz złej i raczej złej 
sytuacji materialnej,

l im gorsza ocena sytuacji materialnej, tym wyższy odsetek osób 
niezadowolonych i bardzo niezadowolonych z dokonań życiowych, 

l osoby, które oceniają swój stan zdrowia na poziomie dobrym lub 
bardzo dobrym stanowią grupę bardziej zadowoloną z dotychcza-
sowych dokonań życiowych niż osoby o przeciętnym oraz złym 
i bardzo złym stanie zdrowia,

l im gorsza samoocena stanu zdrowia, tym wyższy odsetek osób 
niezadowolonych z dotychczasowych dokonań życiowych. 

TABELA 5.3. OCENA POZIOMU ZADOWOLENIA Z DOTYCHCZASOWYCH DOKONAŃ 
W ŻYCIU A SAMOTNOŚĆ I MOŻLIWOŚCI LOKOMOCYJNE (%)

Poziom zadowolenia 
z dotychczasowych 
dokonań w życiu Og
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Bardzo zadowolony/a 16,6 23,6 13,3 8,9 11,0 19,1 11,7 5,6 8,3

Zadowolony/a 49,1 58,2 47,7 29,0 42,7 55,3 33,0 32,4 16,7

Ani zadowolony/a ani 
niezadowolony/a 31,6 16,7 37,2 52,4 45,1 24,0 52,5 49,3 75,0

Niezadowolony/a 
i bardzo niezadowo-
lony/a

2,7 1,5 1,8 9,7 1,2 1,7 2,8 12,7 0,0

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

Chi2 117,230 114,565
df 9 9
p 0,000 0,000

KATEDRA_jakosc-zycia-seniorow_DRUK.indd   122 2019-12-19   14:06:04



POZIOM ZADOWOLENIA Z RÓŻNYCH ASPEKTÓW ŻYCIA    123

Podobnie, jak w przypadku poczynionych wyżej analiz, również kore-
lacja oceny poziomu zadowolenia z dotychczasowych dokonań w życiu 
oraz samotności i możliwości lokomocyjnych wykazała zależności istotne 
statystycznie (tabela 5.3). Duży wpływ na ocenę dotychczasowych doko-
nań ma częstotliwość odczuwania samotności, bowiem największy odsetek 
respondentów którzy ocenili, że często czują się samotni, nie potrafiła 
wskazać stopnia zadowolenia z dokonań, bądź deklarowała niezadowo-
lenie. Z kolei jednostkami najbardziej zadowolonymi z dokonań (po zsu-
mowaniu kategorii „bardzo zadowolony/a” i zadowolony/a”) okazali się 
seniorzy, którzy nigdy nie czują się samotni. 

Również zdolności lokomocyjne warunkują zadowolenie z dokonań 
życiowych – najbardziej zadowolone z dotychczasowych dokonań okaza-
ły się osoby mogące chodzić swobodnie po domu i poza nim. Najwyższy 
odsetek osób niezadowolonych z dokonań odnotowano w grupie seniorów 
poruszających się po domu, ale nie mogących się samodzielnie poruszać 
poza domem, z kolei najbardziej niezdecydowaną grupą były te osoby, 
które nie mogą się poruszać po domu, bowiem pozostają w łóżku, lub w fo-
telu – aż 75,0% z nich nie potrafiła określić swojego stopnia zadowolenia 
z dotychczasowych życiowych dokonań.

Reasumując dokonane analizy, należy podkreślić, że na poczucie zado- 
wolenia z dotychczasowych dokonań wpływa szereg czynników, tj. stan 
cywilny, wykształcenie, samoocena sytuacji materialnej, samoocena stanu 
zdrowia, częstotliwość odczuwania samotności, jak również możliwości 
lokomocyjne warunkujące samodzielność dnia codziennego. 

Przejście na emeryturę 

Liczne badania wskazują, że przejście na emeryturę stanowiące symboliczny 
rytuał przejścia jest jednocześnie jednym z trudniejszy okresów w życiu 
człowieka1. Stąd też badanych zapytano czego im najbardziej brakuje po 
przejściu na emeryturę/rentę (wykres 5.2).

1 Dla przykładu przejście na emeryturę może generować występowania przemocy 
względem współmałżonka/partnera – Oblicza przemocy wobec starszych kobiet. 
Raport z badań, „Praca socjalna” nr 5/2012; Tematykę postrzeganie przejścia na 
emeryturę podjął także J. Halicki, Obrazy starości rysowane przeżyciami seniorów, 
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WYKRES 5.2. ODCZUWANE PRZEZ RESPONDENTÓW BRAKI PO PRZEJŚCIU  

NA EMERYTURĘ/RENTĘ 

Największy odsetek respondentów (38,7%) zadeklarował, że nie od-
czuwa braków po przejściu na emeryturę, zaś 8,8% badanych nie może 
ich odczuwać, bowiem w dalszym ciągu pracuje. W zakresie odczuwania 
konkretnych braków najczęściej pojawiały się następujące odpowiedzi: nie-
zależność finansowa (27,4%), kontakt z ludźmi (21,5%), czynny udziału 
w życiu społecznym/zawodowym (16,4%) oraz poczucie bycia użytecznym 
(15,4%).

Zmiany po przejściu na emeryturę/rentę mogą być odczuwane przez 
badanych w różny sposób (wykres 5.2, tabela 5.4), na co mają także wpływ 
poszczególne cechy społeczno-demograficzne. Różnica w stanie cywilnym 
powoduje, że respondenci mają zaspokojone wybrane potrzeby, przy jedno-
czesnym odczuwaniu braków w innym zakresie. Dla przykładu: kontaktu 
z ludźmi najbardziej brakuje wdowom/wdowcom, poczucia bycia uży-
tecznym kawalerom/pannom, a czynnego udziału w życiu społecznym/
zawodowym – respondentom żonatym/zamężnym. Niezależnie od stanu 
cywilnego, badani w podobnym stopniu odczuwają braki w zakresie finan-
sów, które mają wpływają na ich niezależność. 

Wyd. UwB, Białystok 2010, s. 93–97. Szerzej także: M. Kuchcińska, Edukacja przeciw 
marginalizacji seniorów, „Chowanna” t. 2 (33) 2009, s. 173–186; J. Keith, Older people 
as people. Social and cultural influences on aging and old age, Brown and Company, 
Boston 1982.
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Braki po przejściu na emeryturę/rentę są odczuwane w najmniejszym 
stopniu przez osoby całkowicie zadowolone z życia (58,6%), podczas gdy 
analogicznych braków nie odczuwa 26,8% osób niezadowolonych z życia. 
Warto zwrócić uwagę na kategorię „poczucie bycia użytecznym”, bowiem 
jedynie 6,8% badanych całkowicie zadowolonych z życia identyfikuje się 
z takim odczuciem, podczas gdy aż 30,9% osób niezadowolonych traktuje 
tą kategorię jako istotny brak po przejściu na emeryturę/rentę (i jednocze-
śnie jest to drugi w kolejności, po zarobkach i niezależności, odczuwany 
brak wśród osób niezadowolonych z życia). 

Poziom zadowolenia i niezadowolenia z wybranych  
aspektów życia 

Badani seniorzy w przedmiotowych badaniach deklarowali stopień za-
dowolenia z poszczególnych aspektów swojego życia2. Spośród 15 wy-
mienionych aspektów wybrano te, które zostały najwyżej ocenione (przy 

2 Pełna lista aspektów przedstawiała się następująco: wykształcenie, sytuacja finan-
sowa/materialna, warunki mieszkaniowe, sytuacja rodzinna, relacje sąsiedzkie, życie

TABELA 5.4. ODCZUWANE BRAKI PO PRZEJŚCIU NA EMERYTURĘ/RENTĘ  
A STAN CYWILNY I POZIOM ZADOWOLENIA Z ŻYCIA (%)

Odczuwane braki  
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Kontakt z ludźmi 23,8 28,1 16,6 34,0 23,5 17,9 23,9 30,2

Poczucie bycia użytecznym 17,0 25,0 11,7 23,9 17,6 6,8 16,8 30,9

Czynnego udziału w życiu 
społecznym/ zawodowym 18,2 6,3 17,4 20,1 19,1 17,2 18,0 18,1

Zarobków i niezależności 30,2 31,2 28,5 31,8 33,8 19,5 32,9 39,6

Nie odczuwam braków  
po przejściu na emeryturę 42,7 37,5 51,9 29,9 41,2 58,6 40,0 26,8

*% nie sumują się do 100, bowiem ankietowani mogli wybrać kilka odpowiedzi, ponadto różnice % między danymi na wykresie 5.2, 
a tabeli 5.4 wynikają z nie uwzględnienia w tabeli kategorii „nadal pracuję”
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czym zsumowano odpowiedzi bardzo zadowolony/a oraz zadowolony/a), 
co wskazuje, że respondenci są z nich bardzo zadowoleni lub zadowoleni 
(wykres 5.3), jak również te, z których są najbardziej niezadowoleni (w 
tym przypadku także zsumowano odpowiedzi niezadowolony/a i bardzo 
niezadowolony/a). 

WYKRES 5.3. ASPEKTY ŻYCIA Z KTÓRYCH BADANI SĄ DEKLAROWALI NAJWYŻSZY 

STOPIEŃ ZADOWOLENIA

Wyniki badań wskazały, że badane osoby starsze są najbardziej za-
dowolone ze swojego życia społecznego. Na taki stan rzeczy wskazują 
następujące elementy: zadowolenie z sytuacji rodzinnej (77,1%), relacji 
sąsiedzkich (71,9%) oraz z życia towarzyskiego/relacji z innymi ludź-
mi (67,9%). Życie towarzyskie i relacje sąsiedzkie są także bezpośrednio 
związane z miejscem zamieszkania badanych, tj. dzielnicą, osiedlem, mia-
stem, która to kategoria została najwyżej oceniona spośród wszystkich 15 
aspektów. Otrzymane odpowiedzi wskazały, że życie duchowe badanych 
jest niezwykle istotne, bowiem 77,9% oceniło swój stopień zadowolenia 
w tym aspekcie bardzo wysoko. 

towarzyskie (relacje z innymi ludźmi), życie religijne (duchowe), ilość czasu wolnego, 
sposób spędzania czasu wolnego, miejsca zamieszkiwania (dzielnica, osiedle, miasto), 
aktywność, zdrowie, życie jako całość (minione i obecne), polityka społeczna miasta 
wobec seniorów, polityka państwa wobec seniorów. 
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WYKRES 5.4. ZADOWOLENIE Z RÓŻNYCH ASPEKTÓW ŻYCIA – RAPORT GUS 20173

Porównując wyniki badań miejskich (wykres 5.3) z wynikami ogólno-
polskich badań dotyczących jakości życia osób starszych w Polsce (wykres 
5.4) zauważalna jest pewna analogia. W obu przypadkach (choć w nieco 
innym odsetku) respondenci wskazywali, że są najbardziej zadowoleni 
z miejsca zamieszkania (w badaniach miejskich – ta kategoria była trakto-
wana łącznie: dzielnica, osiedle, miasto, zaś w badaniach GUS – chodziło 
o miasto), ilości czasu wolnego oraz sytuacji rodzinnej. 

W przypadku badań miejskich, seniorzy bardzo wysoko ocenili zado-
wolenie ze swojego życia religijnego (duchowego) – co z kolei nie miało 
odzwierciedlenia w badaniach ogólnopolskich. Może to wynikać z faktu, że 
przywiązanie do wiary i religii jest bardzo silne w przypadku wschodnich 
regionów kraju. Ponadto, zgodnie z danymi GUS z 2011 roku, najwięk-
szym odsetkiem osób bezwyznaniowych charakteryzują się województwa: 
mazowieckie (3,8%), dolnośląskie i zachodniopomorskie (po 3,6%) oraz 
lubuskie (3,1%), najniższymi zaś podlaskie i podkarpackie (po 0,9%)4, co 

3 A. Bieniukowska i in., Jakość życia osób starszych w Polsce. Na podstawie wyników 
badania spójności społecznej 2015, GUS, Warszawa 2017. Publikacja dostępna online: 
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/warunki-zycia/dochody-wydatki-i-warunki-
-zycia-ludnosci/jakosc-zycia-osob-starszych-w-polsce,26,1.html [dostęp 04.11.2019].
4 G. Gudaszewski, Struktura narodowo-etniczna, językowa i wyznaniowa ludno-
ści Polski. Narodowy spis powszechny ludności i mieszkań 2011, GUS, Warszawa 
2015. Publikacja dostępna online: https://stat.gov.pl/spisy-powszechne/nsp–2011/
nsp–2011-wyniki/struktura-narodowo-etniczna-jezykowa-i-wyznaniowa-ludnosci-pol-
ski-nsp–2011,22,1.html [dostęp 04.11.2019].
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również podkreśla istotną rolę religii i wiary w życiu mieszkańców obszaru 
objętego badaniami. 

Co do zasady respondenci wykazali większy stopień zadowolenia, niż 
niezadowolenia z poszczególnych aspektów życia, jednak mimo wszystko 
wskazano kilka obszarów, z których seniorzy są wyraźnie niezadowoleni 
(wykres 5.5).

WYKRES 5.5. ASPEKTY ŻYCIA, Z KTÓRYCH BADANI DEKLAROWALI NAJWYŻSZY  

TOPIEŃ NIEZADOWOLENIA

Z licznych badań empirycznych i analizy literatury przedmiotu5 wy-
nika, że seniorzy są najbardziej niezadowoleni ze stanu swojego zdrowia, 
dlatego też otrzymane dane, wskazujące, że odsetek osób niezadowolo-
nych z polityki państwa wobec seniorów (27,7%) jest wyższy niż odsetek 
osób niezadowolonych ze stanu swojego zdrowia (22,9%) może zaskaki-
wać. Odpowiedzi wskazały także, iż respondenci są bardziej niezadowoleni 
z polityki państwa wobec seniorów, niż polityki społecznej miasta wobec 
seniorów, co być może także w pewnym zakresie warunkuje wpływ na 
ocenę miejsca zamieszkiwania (w tym miasta, wykres 5.3), które jak już 
wskazywano zostało ocenione bardzo wysoko. 

5 Dla przykładu: Notatka przygotowana przez pracowników GUS na posiedzenie 
Sejmowej Komisji Polityki Senioralnej dotyczące „Informacji Ministra Zdrowia na temat 
wpływu zmian demograficznych i starzenia się społeczeństwa na organizację systemu 
ochrony zdrowia i Narodowy Program Zdrowia” (w dniu 19.02.2016 r.), https://
stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5468/24/1/1/
ludnosc_w_wieku_60._struktura_demograficzna_i_zdrowie.pdf [dostęp 04.11.2019]. 
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Wskazane 4 obszary, z których respondenci deklarowali najwyższy 
stopień niezadowolenia poddano analizie ze względu na samoocenę sy-
tuacji materialnej, wykształcenie, sposób zamieszkiwania i częstotliwość 
poczucia samotności (tabele 5.5–5.6).

TABELA 5.5. ASPEKTY ŻYCIA Z KTÓRYCH BADANI DEKLAROWALI NAJWYŻSZY STOPIEŃ 
NIEZADOWOLENIA A SAMOOCENA SYTUACJI MATERIALNEJ I WYKSZTAŁCENIE (%)

Aspekty Poziom  
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materialnej Wykształcenie
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Sytuacja 
finansowa/  
/materialna

Bardzo zadowolony/a 
i zadowolony/a 96,5 67,8 29,3 7,3 39,3 40,1 45,1 57,0

Tak sobie 3,5 30,0 55,6 29,2 40,5 46,6 40,7 33,0

Bardzo niezadowolony/a 
i niezadowolony/a 0,0 2,2 15,1 63,5 20,2 13,4 14,2 10,0

Chi2 400,688 21,788

df 6 6

p 0,000 0,001

Polityka  
społeczna 
miasta  
wobec  
seniorów

Bardzo zadowolony/a 
i zadowolony/a 38,6 27,8 24,7 16,7 32,7 27,2 24,0 22,6

Tak sobie 49,1 62,7 55,8 42,7 50,0 51,7 58,5 64,3

Bardzo niezadowolony/a 
i niezadowolony/a 12,3 9,5 19,5 40,6 17,3 21,1 17,5 13,1

Chi2 59,080 13,566

df 6 6

p 0,000 0,035

Zdrowie

Bardzo zadowolony/a 
i zadowolony/a 66,7 50,5 29,3 15,6 28,0 38,4 41,2 40,7

Tak sobie 22,8 36,8 43,3 36,5 42,3 36,6 35,9 43,9

Bardzo niezadowolony/a 
i niezadowolony/a 10,5 12,7 27,4 47,9 29,8 25,0 22,8 15,4

Chi2 106,690 18,215

df 6 6

p 0,000 0,006
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Polityka 
państwa 
wobec 
seniorów

Bardzo zadowolony/a 
i zadowolony/a 40,4 29,2 24,5 17,7 31,14 30,2 25,9 19,5

Tak sobie 36,8 51,9 45,3 29,2 40,48 45,7 44,3 52,0

Bardzo niezadowolony/a 
i niezadowolony/a 22,8 18,9 30,2 53,1 27,38 24,1 29,8 28,5

Chi2 52,604 12,166

df 6 6

p 0,000 0,058

Zgodnie z danymi zaprezentowanymi w tabeli 5.5, jedynie w przy-
padku wpływu wykształcenia na ocenę polityki państwa wobec seniorów 
nie odnotowano istotnej statystycznie zależności, zaś we wszystkich po-
zostałych wskazanych w tabeli korelacjach taka zależność jest widoczna. 
Zauważono co następuje:

l wraz ze wzrostem wykształcenia rośnie odsetek osób bardzo zado-
wolonych i zadowolonych ze swojej sytuacji materialnej/finanso-
wej. To zjawisko nie stanowi zaskoczenia, bowiem co do zasady, 
osoby lepiej wykształcone, po osiągnięciu wieku emerytalnego mają 
wyższą emeryturę, jak również mają większe możliwości w zakresie 
dodatkowych zarobków, co przekłada się jednocześnie na możliwo-
ści oszczędzania, ale także wyższy komfort życia, 

l wraz ze wzrostem wykształcenia maleje odsetek osób zadowolo-
nych i bardzo zadowolonych z polityki społecznej miasta wobec 
seniorów oraz polityki państwa wobec seniorów – tym samym wnio-
skować można, że osoby o wyższym wykształceniu mają wyższe 
wymagania wobec prowadzonych przez miasto działań na rzecz 
osób w podeszłym wieku,

l im gorsza samoocena sytuacji materialnej, tym niższy odsetek osób 
zadowolonych i bardzo zadowolonych z polityki społecznej miasta 
wobec seniorów oraz polityki państwa wobec seniorów,

l im gorsza samoocena sytuacji materialnej, tym niższy odsetek 
osób zadowolonych i bardzo zadowolonych ze stanu swojego 
zdrowia,

l wraz ze wzrostem wykształcenia maleje odsetek osób niezadowo-
lonych i bardzo niezadowolonych ze stanu swojego zdrowia.

KATEDRA_jakosc-zycia-seniorow_DRUK.indd   130 2019-12-19   14:06:05



POZIOM ZADOWOLENIA Z RÓŻNYCH ASPEKTÓW ŻYCIA    131

TABELA 5.6. ASPEKTY ŻYCIA Z KTÓRYCH BADANI DEKLAROWALI NAJWYŻSZY  
STOPIEŃ NIEZADOWOLENIA A SPOSÓB ZAMIESZKIWANIA I CZĘSTOTLIWOŚĆ  
POCZUCIA SAMOTNOŚCI (%)

Aspekty Poziom  
zadowolenia

Sposób zamieszkiwania Częstotliwość poczucia 
samotności
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Sytuacja 
finansowa/ 
materialna

Bardzo zadowolony/a 
i zadowolony/a 36,6 53,2 42,2 30,4 56,9 40,4 28,2 42,7

Tak sobie 44,3 36,9 41,0 52,2 34,1 44,8 45,2 41,5

Bardzo niezadowolony/a 
i niezadowolony/a 19,1 9,9 16,9 17,4 9,0 14,8 26,6 15,9

Chi2 52,469 49,416

df 8 6

p 0,000 0,000

Polityka  
społeczna 
miasta wobec 
seniorów

Bardzo zadowolony/a 
i zadowolony/a 23,6 27,9 24,1 26,1 35,9 20,8 19,4 12,2

Tak sobie 59,9 55,7 54,2 56,5 50,0 62,0 54,8 67,1

Bardzo niezadowolony/a 
i niezadowolony/a 16,5 16,4 21,7 17,4 14,1 17,2 25,8 20,7

Chi2 6,853 41,467

df 8 6

p 0,555 0,000

Zdrowie

Bardzo zadowolony/a 
i zadowolony/a 37,9 42,9 23,5 26,1 49,5 33,6 20,2 32,9

Tak sobie 40,1 38,1 39,8 34,8 36,9 41,4 36,3 41,5

Bardzo niezadowolony/a 
i niezadowolony/a 22,0 19,0 36,7 39,1 13,6 25,0 43,5 25,6

Chi2 46,256 66,610

df 8 6

p 0,000 0,000
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Polityka 
państwa  
wobec  
seniorów

Bardzo zadowolony/a 
i zadowolony/a 23,9 29,4 24,1 13,0 37,9 19,8 20,2 13,4

Tak sobie 48,2 44,1 44,0 60,9 40,3 50,3 44,4 52,4

Bardzo niezadowolony/a 
i niezadowolony/a 27,8 26,5 31,9 26,1 21,8 29,9 35,5 34,1

Chi2 11,051 47,622

df 8 6

p 0,199 0,000

Aspekty życia, z których badani deklarowali najwyższy stopień nie-
zadowolenia skorelowano także ze sposobem zamieszkiwania oraz czę-
stotliwością odczuwania samotności (tabela 5.6). Druga z wymienionych 
zmiennych wpływa w sposób istotny statystycznie na wszystkie zamiesz-
czone w tabeli aspekty (w przeciwieństwie do pierwszej zmiennej, która 
warunkuje stopień niezadowolenia z sytuacji finansowej/materialnej oraz 
ze zdrowia). Osoby, które deklarują, że często czują się samotne, mają 
większą tendencję do pesymistycznego oceniania wskazanych w tabeli 
aspektów rzeczywistości. Oznacza to, że wraz ze wzrostem częstotliwości 
odczuwania samotności, wzrasta odsetek osób niezadowolonych z sytuacji 
materialnej/finansowej, zdrowia, polityki społecznej miasta oraz polityki 
państwa wobec seniorów. Tym samym wydaje się, że jednym z kluczowych 
działań, które powinno być podjęte, by seniorzy w sposób bardziej optymi-
styczny oceniali otaczającą rzeczywistość są wszelkie inicjatywy, które będą 
m.in. „tworzyły możliwości” solidarności międzypokoleniowej (zgodnie 
z art. 5c ust. 1ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, 
dalej: u.s.g jest to obligatoryjne zadanie gminy)6, partycypacji w dzia-
łaniach społeczności lokalnej, jak również pogłębiały relacje sąsiedzkie 
i wspólnotowe, co z dużą dozą prawdopodobieństwa przełoży się (jeżeli 
działania będą adekwatne do potrzeb społeczności lokalnych, sytuacji 
zdrowotnej i psychospołecznej seniorów) na zmniejszenie częstotliwości 
odczuwania samotności. 

6 Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2019 poz. 506);  
T. Moll zwraca uwagę, że użyty w u.s.g. zwrot „tworzy warunki” podkreśla obligatoryj-
ność zadania – szerzej: T. Moll, Rada seniorów – sposób realizacji potrzeby zwiększenia 
aktywności społecznej osób starszych, „Samorząd Terytorialny” 11/2015, s. 66–76.
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Ocena znaczenia poszczególnych wartości w życiu badanych 
Seniorzy dokonywali także oceny znaczenia poszczególnych wartości 
w swoim życiu. Podczas ogólnej analizy aspektów życia, z których badani 
deklarowali swój poziom zadowolenia/niezadowolenia nie odnotowano 
znaczących różnić pomiędzy kategoriami odpowiedzi bardzo zadowolo-
ny/a i zadowolony, dlatego też można było obie kategorie zsumować i ana-
lizować zbiorczo. W przypadku wartości sytuacja przedstawia się jednak 
inaczej, zauważalna jest bowiem znaczna rozbieżność między wskazywa-
niem, że wartość ma znaczenie bardzo duże, bądź duże. W przypadku 8 
spośród 24 analizowanych wartości7 odsetek odpowiedzi określających 
znaczenie poszczególnych z nich w kategorii dobra i bardzo dobra prze-
kroczyła 90% (wykres 5.6), zaś w przypadku kolejnych 6 wartości odsetek 
odpowiedzi wyniósł od 80% do 89,9% (wykres 5.7). 

Spośród wartości, które zdaniem badanych mają w ich życiu najistot-
niejsze znaczenie, najwyższy odsetek wskazań na kategorię bardzo duże

WYKRES 5.6. WARTOŚCI W PRZYPADKU KTÓRYCH ODSETEK ODPOWIEDZI  

„BARDZO DUŻE ZNACZENIE” I „DUŻE ZNACZENIE” WYNIÓSŁ POWYŻEJ 90%

7 Pełna lista wartości, które poddawano ocenia przedstawia się następująco: zdro-
wie; rodzina, miłość, szczęście rodzinne; uczciwość; szacunek u innych; pieniądze; 
poczucie stabilizacji; wykształcenie, dążenie do wiedzy; niezależność; poczucie bycia 
przydatnym, potrzebnym; sprawność fizyczna; miłość do zwierząt; wolność głoszenia 
własnych poglądów; tolerancja; sprawiedliwość; prawda; wiara i religia; patriotyzm/
dobro ojczyzny; zainteresowania, hobby; przyjaźń, przyjaciele; praca zawodowa; czas 
wolny; kariera; rozrywka; życia pełna przygód, wrażeń. 
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znaczenie przypisano zdrowiu (78,2%), rodzinie, miłości, szczęściu rodzin-
nemu (75,6%) oraz uczciwości (72,7%). W przypadku wskazanych war-
tości przewaga odpowiedzi „bardzo duże znaczenie” nad odpowiedziami 
„duże znaczenie” była największa. Pozostałym wartościom (wskazanym na 
wykresie 5.6) również przypisano bardzo duże znaczenie, jednak różnica 
między odsetkiem wskazań „bardzo duże znaczenie” i „duże znaczenie” 
nie była aż tak znacząca.

WYKRES 5.7. WARTOŚCI W PRZYPADKU KTÓRYCH ODSETEK ODPOWIEDZI  

„BARDZO DUŻE ZNACZENIE” I „DUŻE ZNACZENIE” WYNIÓSŁ POWYŻEJ 80%

W przypadku kolejnych 6 wartości, których znaczenie zostało również 
wysoko ocenione, różnica między wskazaniami „bardzo duże znaczenie” 
i „duże znaczenie” (poza dwoma wyjątkami) jest nieznaczna. Jedynie 
w przypadku wartości „wiara i religia” oraz „patriotyzm/dobro ojczyzny” 
odnotowano większą różnice między odsetkiem odpowiedzi bardzo duże 
znaczenie (odpowiednio: 51,2% oraz 50,4%) i duże znaczenie (odpo-
wiednio: 30,2% oraz 37,3%). W pozostałych przypadkach odpowiedzi 
wskazujące, że wartość ma bardzo duże lub duże znaczenie, rozłożyły się 
niemal (z niewielkimi odchyleniami) po połowie. 

Istotnym jest, że przedstawione wyniki badań pokrywają się w bardzo 
dużym stopniu z badaniami Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) do-
tyczącymi jakości życia osób starszych w Polsce8 (tabela 5.7).

8 A. Bieniukowska i in., Jakość życia osób starszych w Polsce. Na podstawie wyników 
badania spójności społecznej 2015, Warszawa: GUS 2017. Publikacja dostępna online: 
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TABELA 5.7. ZNACZENIE POSZCZEGÓLNYCH WARTOŚCI W ŻYCIU – PORÓWNANIE 
BADAŃ UM ORAZ BADAŃ GUS (%)

Wartość Ocena Badania UM Badania GUS

Zdrowie Bardzo duże znaczenie 78,2 83,0

Duże znaczenie 18,2 16,0

Ogółem 96,4 99,0

Rodzina, miłość, szczęście Bardzo duże znaczenie 75,6 77,0

Duże znaczenie 18,9 21,0

Ogółem 94,5 98,0

Uczciwość Bardzo duże znaczenie 72,7 67,0

Duże znaczenie 24,0 30,0

Ogółem 96,7 97,0

Szacunek u innych Bardzo duże znaczenie 62,6 47,0

Duże znaczenie 31,8 44,0

Ogółem 94,4 91,0

Poczucie stabilizacji Bardzo duże znaczenie 47,0 46,0

Duże znaczenie 45,3 45,0

Ogółem 92,3 91,0

Sprawność fizyczna Bardzo duże znaczenie 59,0 45,0

Duże znaczenie 33,3 42,0

Ogółem 92,3 87,0

Sprawiedliwość Bardzo duże znaczenie 60,1 -

Duże znaczenie 33,8 -

Ogółem 93,9 -

Prawda Bardzo duże znaczenie 62,1 -

Duże znaczenie 32,0 -

Ogółem 94,1 -

Niezależność Bardzo duże znaczenie 46,4 -

Duże znaczenie 41,9 -

Ogółem 88,3 -

Poczucie bycia przydatnym,  
potrzebnym

Bardzo duże znaczenie 44,9 38,0

Duże znaczenie 44,4 50,0

Ogółem 89,3 88,0

https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/warunki-zycia/dochody-wydatki-i-warunki-
-zycia-ludnosci/jakosc-zycia-osob-starszych-w-polsce,26,1.html [dostęp 04.11.2019].
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Tolerancja Bardzo duże znaczenie 41,6 -

Duże znaczenie 41,9 -

Ogółem 83,5 -

Wiara i religia Bardzo duże znaczenie 51,2 44,0

Duże znaczenie 30,2 34,0

Ogółem 81,4 78,0

Patriotyzm/dobro ojczyzny Bardzo duże znaczenie 50,4 32,0

Duże znaczenie 37,3 46,0

Ogółem 87,7 78,0

Przyjaźń/przyjaciele Bardzo duże znaczenie 39,3 29,0

Duże znaczenie 45,9 47,0

Ogółem 85,2 75,0

Porównując przedstawione wyżej wyniki wyraźnie widać podobieństwo 
w odpowiedziach seniorów mieszkających w Białymstoku a odpowiedzia-
mi udzielonymi przez ogólnopolską próbę seniorów (choć odnotowano 
także nieznaczne różnice). Badania miejskie wskazały, że najważniejszą 
wartością w życiu respondentów zajmuje uczciwość, zdrowie oraz rodzina, 
miłość i szczęście. W badaniach ogólnopolskich te same wartości zajmują 
trzy pierwsze miejsca, przy czym kolejność jest nieco inna, bowiem za naj-
ważniejszą wartość uznano zdrowie, następnie rodzinę, miłość i szczęście, 
a jako ostatnią wskazano uczciwość. Mimo nieznacznych różnić w odset-
kach udzielanych odpowiedzi, respondenci obu badań uznali wymienione 
wartości za najważniejsze. Jedyną znaczącą różnicę odnotowano w przy-
padku wartości „przyjaźń/przyjaciele” – bowiem w badaniach miejskich, 
inaczej niż w badaniach ogólnopolskich, wartość uzyskała zauważalnie 
większy odsetek wskazań przypisujących jej „bardzo duże znaczenie”, od-
powiednio 39,3% oraz 29,0%. W pozostałych przypadkach różnice były 
nieznaczne – tym samym wnioskować można, że niezależnie od obszaru 
zamieszkiwania, osoby starsze podobnie oceniają wagę poszczególnych 
wartości w swoim życiu.   

Spośród wskazanej listy wartości jedynie w przypadku 5 z nich odno-
towano więcej niż 10,0% wskazań, że wartość ma „nieduże znaczenie”, 
bądź „nie ma znaczenia” (wykres 5.8).

W przypadku wskazanych na wykresie wartości analizy odsetków wska-
zań kategorii „nieduże znaczenie” oraz „nie ma znaczenia” powinno się 
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dokonywać oddzielnie. Największy odsetek badanych seniorów wskazał, 
że „kariera” oraz „praca zawodowa” w ich przekonaniu nie mają znacze-
nia. Takiej odpowiedzi udzieliło odpowiednio: 15,8% i 13,1% badanych. 
Z kolei nieduże znaczenie przypisywano: życiu pełnemu przygód, wrażeń 
(14,3%), karierze (10,8%) oraz rozrywce (10,7%). Istotne jest, że wy-
łącznie w przypadku wartości „rozrywka” wskazania „nieduże znaczenie” 
i „nie ma znaczenia” rozłożyły się niemal równomiernie. W pozostałych 
przypadkach odnotowano większe różnice, co wskazuje na fakt, iż seniorzy 
mają odmienne zdanie w zakresie wartości mających nieduże znaczenie 
oraz nie mających znaczenia w ogóle. 

Mimo, iż wyniki badań miejskich wskazały, że jedynie w przypadku wy-
mienionych wyżej wartości, odsetek osób przypisujących im nieduże znacz-
nie, bądź brak znaczenia wyniósł więcej niż 10,0% i jednocześnie najniższy 
odsetek respondentów (wyjątek stanowi miłość do zwierząt, która jedno-
cześnie nie była brana pod uwagę w badaniach GUS) przypisał im „bar-
dzo duże”, bądź „duże znaczenie”, co również znalazło odzwierciedlenie  
w badaniach GUS9 (tabela 5.8).

9 A. Bieniukowska i in., Jakość życia osób starszych w Polsce. Na podstawie wyników 
badania spójności społecznej 2015, GUS, Warsszawa 2017. Publikacja dostępna online: 
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/warunki-zycia/dochody-wydatki-i-warunki-
-zycia-ludnosci/jakosc-zycia-osob-starszych-w-polsce,26,1.html [dostęp 04.11.2019].

WYKRES 5.8. WARTOŚCI, KTÓRYM NAJCZĘŚCIEJ PRZYPISYWANO WSKAZANIA  

„NIEDUŻE ZNACZENIE” I „NIE MA ZNACZENIA”
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TABELA 5.8. WARTOŚCI, KTÓRYM PRZYPISANO NAJNIŻSZĄ WARTOŚĆ  
– PORÓWNANIE BADAŃ UM ORAZ BADAŃ GUS (%)

Wartość Ocena Badania UM Badania GUS

Kariera Bardzo duże znaczenie 15,6 4,0

Duże znaczenie 24,2 18,0

Suma 39,8 22,0

Życie pełne przygód, wrażeń Bardzo duże znaczenie 14,5 5,0

Duże znaczenie 19,6 13,0

Suma 34,1 18,0

Rozrywka Bardzo duże znaczenie 15,1 5,0

Duże znaczenie 31,7 15,0

Suma 46,8 20,0

Praca zawodowa Bardzo duże znaczenie 25,3 22,0

Duże znaczenie 37,2 35,0

Suma 62,5 57,0

Miłość do zwierząt Bardzo duże znaczenie 31,4 -

Duże znaczenie 34,9 -

Suma 66,3 -

Z powyższych wyników wnioskować można, że mimo, iż 1/5 bądź blisko 
1/5 badanych wskazała, że rozrywka i praca zawodowa są z ich perspektywy 
mało ważne, to jednocześnie niemal połowa badanych (46,8%) uważa, że 
rozrywka ma bardzo duże, bądź duże znaczenie, a ponad 60,0% przypisuje 
bardzo dużą wagę pracy zawodowej (jednocześnie warto zwrócić uwagę, że 
wyniki badań ogólnopolskich również wykazały, że duże znaczenie przypi-
suje się pracy zawodowej, ale wysoka wartość przypisywana „rozrywce” nie 
znalazła odzwierciedlenia w badaniach ogólnopolskich). Odwołując się do 
badań miejskich, wydaje się, że należy dołożyć wszelkich starań, by zapew-
nić seniorom aktywne zagospodarowanie czasu wolnego oraz (opcjonalnie) 
stworzyć możliwości „dorobienia” np. praca sezonowa, bądź realizowana 
w warunkach domowych, a także systematycznie poszerzać ofertę działań 
kulturalno-rozrywkowych dedykowanych osobom starszym.

Relacje z dziećmi 

Opinia na temat stopnia zadowolenia z relacji z dziećmi (wykres 5.9) jest 
spójna z wynikami oceny stopnia zadowolenia z wybranych aspektów 
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życia (wykres 5.3), rodzina stanowi bowiem jeden z aspektów, z którego 
najwyższy odsetek seniorów deklaruje zadowolenie. Jeżeli chodzi o relacje 
z dziećmi sytuacja przedstawia się analogicznie, bowiem 79,0% badanych 
wskazała, że jest z nich bardzo zadowolona lub zadowolona.

WYKRES 5.9. OCENA POZIOMU ZADOWOLENIA Z RELACJI Z DZIEĆMI

Ocenę poziomu zadowolenia z relacji z dziećmi skorelowano z pozio-
mem zadowolenia z aktualnego życia oraz częstotliwością odczuwania 
samotności (tabela 5.9) – przy czym różnice w odsetkach (wykres 5.9 
i tabela 5.9) wynikają z faktu, że w korelacjach nie zostali uwzględnieni 
respondenci, którzy nie mają dzieci. 

TABELA 5.9. OCENA POZIOMU ZADOWOLENIA Z RELACJI Z DZIEĆMI A POZIOM  
ZADOWOLENIA Z ŻYCIA I CZĘSTOTLIWOŚĆ ODCZUWANIA SAMOTNOŚCI (%)

Poziom zadowolenia 
z relacji z dziećmi Og

ół
em

Poziom zadowolenia  
z aktualnego życia

Częstotliwość odczuwania  
samotności
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Bardzo zadowolony/a  
i zadowolony/a 85,4 91,4 85,6 78,2 94,5 82,5 64,1 83,3

Tak sobie 12,1 6,7 13,6 12,8 4,5 16,0 27,2 11,5
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Niezadowolony/a i bardzo 
niezadowolony/a 2,4 1,9 0,7 9,0 1,1 1,4 8,7 5,1

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

Chi2 38,488 74,557

df 4 6

p 0,000 0,000

*W tabeli nie uwzględniono respondentów, którzy nie mają dzieci

W obu analizowanych wyżej przypadkach odnotowano zależność istot-
ną statystycznie, co oznacza ze: wraz ze wzrostem poziomu zadowolenia 
z życia rośnie odsetek osób zadowolonych z relacji z dziećmi, jak również: 
im rzadsze odczuwanie samotności, tym wyższy odsetek osób zadowolo-
nych z relacji z dziećmi, co oznacza, że częstotliwość kontaktów z najbliż-
szymi znacząco warunkuje ocenę stopnia zadowolenia z relacji z nimi. 

Ocenę poziomu zadowolenia z relacji z dziećmi, co już wskazano wyżej, 
odzwierciedla częstotliwość uczestnictwa w uroczystościach i spotkaniach 
rodzinnych (wykres 5.10). 

WYKRES 5.10. CZĘSTOTLIWOŚĆ UCZESTNICTWA W UROCZYSTOŚCIACH  

I SPOTKANIACH RODZINNYCH

Blisko połowa badanych (45,0%) deklaruje uczestnictwo w uroczy-
stościach i spotkaniach rodzinnych rzadziej niż raz w miesiącu. Kilka razy 
w miesiącu z rodziną spotyka się 30,0% badanych, zaś 15,0% deklaruje 
spotkania raz w tygodniu lub częściej. 
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TABELA 5.10. CZĘSTOTLIWOŚĆ UCZESTNICTWA W UROCZYSTOŚCIACH I SPOTKANIACH  
RODZINNYCH A AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA I OCENA SYTUACJI MATERIALNEJ (%)

Częstotliwość  
uczestnictwa  
w uroczystościach 
i spotkaniach  
rodzinnych

Ogółem

Aktywność zawodowa 
(czy jest  

zatrudniony/a)
Samoocena sytuacji materialnej

Tak 
N = 148

Nie 
N = 802

Bardzo 
dobra

Raczej 
dobra Przeciętna Zła i raczej 

zła

Raz w tygodniu  
lub częściej 15,3 21,6 14,1 17,9 16,2 15,2 10,2

Kilka razy w miesiącu 30,9 34,5 30,3 32,1 36,5 28,2 21,6

Rzadziej niż raz  
w miesiącu 46,3 41,9 47,1 44,6 42,9 49,2 46,6

Nigdy lub prawie nigdy 7,5 2,0 8,5 5,4 4,5 7,4 21,6

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

Chi2 13,042 39,009

df 3 9

p 0,005 0,000

*w analizach nie brano pod uwagę kategorii „nie dotyczy (nie mam rodziny ani osób bliskich)”

Szczegółowe analizy wykazały, że osoby aktywne zawodowo (które 
w toku badań wykazały, że obecnie są zatrudnione), uczestniczą w uro-
czystościach i spotkaniach rodzinnych nieco częściej, niż respondenci, 
którzy nie są aktywni zawodowo (tabela 5.10). Wydaje się, że osoby starsze 
pracujące i/lub mające kontakt z innymi ludźmi (praca oznacza dodat-
kowe fundusze, które mogą zostać przeznaczone na organizacje spotkań 
rodzinnych), wykazują większą chęć do podtrzymywania kontaktów mię-
dzyludzkich, co z kolei może oznaczać, że aktywność zawodowa wpływa 
na aktywność społeczną. Powyższy wniosek znajduje odzwierciedlenie 
w korelacji między częstotliwością spotkań a samooceną sytuacji mate-
rialnej, bowiem osoby, które oceniają swoją sytuację materialną jako złą 
i bardzo złą stanowią najliczniejszą grupę, która deklaruje, że w spotka-
niach rodzinnych nie uczestniczy nigdy lub prawie nigdy (co wprawdzie nie 
musi, ale może być spowodowane brakiem funduszy na organizację takich 
spotkań). Z kolei respondenci, którzy oceniają swoją sytuację materialną 
na poziomie dobrym lub bardzo dobrym, uczestniczą w uroczystościach  
i spotkaniach rodzinnych najczęściej. 
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Polityka i inicjatywy miasta względem seniorów 

Respondenci oceniając poziom zadowolenia z poszczególnych aspektów 
życia oceniali także politykę społeczną miasta wobec seniorów. Stopień 
zadowolenia z tego aspektu został oceniony na poziomie podobnym do 
polityki państwa wobec seniorów (odpowiednio: 25,9% i 26,8% odpowie-
dzi „jestem bardzo zadowolony/a” i „zadowolony/a”), przy jednoczesnym 
większym odsetku osób niezadowolonych z polityki państwa, niż z polityki 
miasta względem osób w podeszłym wieku (wykres 5.5). Być może wpływ 
na taki stan rzeczy ma fakt, że aż 58,4% badanych deklaruje niewielką wie-
dzę, a 23,9% nie ma żadnej wiedzy na temat podejmowanych na teranie 
miasta działań obywatelskich wobec seniorów. Jedynie 17,8% badanych 
uważa swoją wiedzę w tym temacie za wystarczającą (tabela 5.11).

TABELA 5.11. WIEDZA NA TEMAT PODEJMOWANYCH NA TERANIE MIASTA DZIAŁAŃ 
OBYWATELSKICH WOBEC SENIORÓW A POZIOM ZADOWOLENIA Z AKTUALNEGO 
ŻYCIA, AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA I SAMOOCENA STANU ZDROWIA (%)

Samoocena 
stanu wiedzy

Ogółem 
N = 980

Poziom zadowolenia z aktu-
alnego życia

Aktywność 
zawodowa Samoocena stanu zdrowia
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Tak, mam 
wystarczającą 
wiedzę

17,8 25,0 17,1 8,9 21,7 17,0 26,4 13,1 12,8

Wiem niewiele 58,4 55,3 61,6 54,8 65,8 57,0 57,0 63,1 49,7

Nie mam 
żadnej wiedzy 23,9 19,7 21,3 36,3 12,5 26,0 16,6 23,9 37,4

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

Chi2 30,294 13,036 48,880

df 4 2 4

p 0,000 0,001 0,000

Należy zwrócić uwagę, że osoby całkowicie i częściowo zadowolone 
z aktualnego życia dużo częściej niż osoby niezadowolone oceniają swoją 
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wiedzę w zakresie podejmowanych na terenie miasta działań obywatel-
skich wobec seniorów jako wystarczającą. Ponadto osoby aktywne zawo-
dowo, częściej niż osoby nieaktywne zawodowo deklarują wystarczający 
poziom wiedzy w przedmiotowym zakresie, a jednocześnie odsetek osób 
aktywnych zawodowo nie posiadających żadnej wiedzy na temat działań 
obywatelskich wobec seniorów, jest ponad dwukrotnie niższy niż odsetek 
osób nieaktywnych zawodowo składających taką samą deklarację. 

Analogiczne wnioski dotyczą korelacji między stanem wiedzy na te-
mat działań wobec seniorów a samooceną stanu zdrowia. Osoby o do-
brym i raczej dobrym zdrowiu mają największą wiedzę w omawianym 
obszarze i jednocześnie stanowią najniższy odsetek wśród badanych nie 
posiadających wiedzy. Z kolei najwyższy odsetek osób deklarujących 
brak wiedzy dotyczy respondentów, którzy swój stan zdrowia oceniają 
jako zły i raczej zły. Tym samym należy rozważyć wprowadzenie zmian 
w zakresie sposobów informowania seniorów o podejmowanych na ich 
rzecz działaniach, a w sposób szczególny należy dotrzeć z informacją 
do osób nieaktywnych, tj. niezadowolonych z życia (czyli – nieaktywni 
społecznie, rodzinnie), nieaktywnych zawodowo oraz mających po-
ważne problemy ze zdrowiem (brak aktywności z uwagi na zły stan  
zdrowia). 

Uszczegółowienie oceny poziomu wiedzy badanych w zakresie działań 
podejmowanych wobec osób starszych stanowi umiejętność wskazania 
przykładów konkretnych działań w zakresie korzystania przez seniorów 
z technologii informacyjnych (wykres 5.11). 

WYKRES 5.11. OFEROWANE PRZEZ MIASTO SPOSOBY WSPARCIA SENIORÓW  

W ZAKRESIE KORZYSTANIA Z TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH
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Analiza uzyskanych odpowiedzi wskazuje, że większość badanych jest 
zdania, że miasto nie wspiera seniorów w zakresie korzystania z techno-
logii informacyjnych (52,4%), zaś kolejne 14,5%, z powodu niewiedzy, 
nie potrafiła udzielić odpowiedzi na pytanie. Osoby, które posiadają wie-
dzę w zakresie analizowanego obszaru najczęściej wskazywały, że mia-
sto wspiera seniorów organizując bezpłatne możliwości edukacyjne, tj. 
warsztaty i szkolenia (tabela 5.12). Płeć nie warunkuje stanu wiedzy na 
temat oferowanych seniorom form wsparcia, z kolei zależność istotną sta-
tystycznie odnotowano w przypadku wykształcenia, bowiem zwrócono 
uwagę na zdecydowanie wyższy odsetek osób legitymujących się wyż-
szym wykształceniem, które potrafiły wskazać szczegółowe formy wsparcia 
dedykowane seniorom w zakresie wsparcia w korzystaniu z technologii 
informacyjnych (tabela 5.12). 

TABELA 5.12. WIEDZA O SPOSOBACH WSPARCIA SENIORÓW W ZAKRESIE  
KORZYSTANIA TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH A PŁEĆ WIEK I WYKSZTAŁCENIE (%)

Formy  
wsparcia

Płeć Wiek Wykształcenie

Kobieta Mężczyzna 65–74 
lata

75 i więcej 
lat

Podsta-
wowe

Zawo-
dowe Średnie Wyższe

Edukacja 39,2 32,3 31,9 31,0 26,5 25,5 36,0 56,6

Sprzęt 3,6 3,2 3,4 3,6 1,8 2,6 3,7 5,4

Moim zdaniem 
nie wspiera 51,4 54,6 53,4 51,0 56,0 61,0 53,1 40,7

Inne 13,5 15,1 11,7 19,7 19,3 13,9 13,1 12,2

Chi2 6,483 41,016 89,322

df 6 18 24

p 0,371 0,002 0,000

*% nie sumują się do 100, bowiem respondenci mogli wskazać kilka odpowiedzi 

Jednocześnie zdecydowana większość (95,4%) nie korzystała z żad-
nych form wsparcia w zakresie używania technologii informacyjnych. Ana-
lizując korelacje między wybranymi cechami społeczno-demograficznymi, 
z uwagi na niski odsetek osób korzystających z omawianych form wsparcia, 
wyłącznie w jednym przypadku (tj. stanu zdrowia) odnotowano zależność 
istotną statystycznie (tabela 5.13).
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TABELA 5.13. KORZYSTANIE ZE WSPARCIA W ZAKRESIE UŻYWANIA TECHNOLOGII 
INFORMACYJNYCH A STAN ZDROWIA (%)

Deklaracja korzystania 
ze wsparcia 

Samoocena stanu zdrowia

Dobry i raczej 
dobry Przeciętny Zły i raczej zły Ogółem

N % N % N % N %

Nie korzystałem/am 321 92,0 434 97,7 180 96,3 935 95.4

Korzystałem/am 28 8,0 10 2,3 7 3,7 45 4,6

Ogółem 349 100,0 444 100,0 187 100,0 980 100,0

Chi2 15,233

df 2

p 0,000

Trudno się dziwić, że odsetek osób korzystających ze wsparcia w za-
kresie używania nowych technologii jest tak niski, skoro znaczna część 
respondentów nie ma wiedzy w tym przedmiocie. Ponadto wyniki badań 
i analiza literatury przedmiotu wskazuje, że duża część seniorów jest ne-
gatywnie nastawiona do korzystania z nowych technologii i wszelkich 
działań z nimi związanych (grupą, która jest zainteresowana zdobywaniem 
wiedzy w zakresie nowych technologii i ich praktycznego wykorzystania 
są np. słuchacze Uniwersytetów Trzeciego Wieku)10. Analizując wyniki 
przedstawione w tabeli 5.13 wnioskować można, że biorąc pod uwagę 
stan zdrowia, jedynie osoby o dobrym, raczej dobrym (i ewentualnie 
przeciętnym) zdrowiu są zainteresowane taką formą wsparcia, a przecież 
w wielu sytuacjach nowe technologie wspierają (z dużym powodzeniem) 
seniorów, których stan zdrowia jest zły i bardzo zły (w tym osoby obłożnie 
chore)11. W związku z powyższym konieczne jest zmodyfikowanie sposobu 

10 A. Niemczyk, Seniorzy wobec nowych technologii, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty 
Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr 303/2016, s. 102–113. 
Artykuł dostępny online: http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.
cejsh-07d94f12–62af–4e0c-bd32–4021c339091f/c/07.pdf [dostęp 04.11.2019].
11 Np. Inicjatywa LAB 60+ http://apagroup.pl/apalab/technologia-w-sluzbie-o-
sob–60/, formy teleopieki, https://apagroup.pl/apalab/jak-teleopieka-pomaga-trosz-
czyc-sie-o-osoby-starsze-i-niepelnosprawne/
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informowania o roli nowych technologii w zakresie wsparcia seniorów oraz 
możliwości uzyskania wiedzy i przeszkolenia w tym zakresie12. 

Badani oceniali także dostępność informacji na temat edukacji senio-
rów realizowanej w mieście Białystok (wykres 5.12).

WYKRES 5.12. OCENA DOSTĘPNOŚCI INFORMACJI NA TEMAT EDUKACJI SENIORÓW 

W MIEŚCIE BIAŁYSTOK
      
Zgodnie z uzyskanymi wynikami, dominują odpowiedzi wskazujące na 

niewielką dostępność informacji o prowadzonych przez miasto działaniach 
i organizowanych wydarzeniach, bowiem 37,0% badanych dowiaduje się 
o podejmowanych inicjatywach przypadkiem. Zastanawiające jest jednak 
dlaczego aż 32,0% badanych nie wykazuje zainteresowania działaniami, 
które dotyczą ich w sposób bezpośredni. 

Analizując wpływ wykształcenia oraz płci na ocenę dostępności in-
formacji na temat edukacji seniorów w mieście Białystok, w przypadku 
obu zmiennych odnotowano zależność istotną statystycznie (tabela 5.14). 
Zwraca uwagę co następuje:

l im wyższe wykształcenie, tym wyższe zainteresowanie informacjami 
o edukacji seniorów w mieście Białystok (jedynie 17,6% badanych 

12 Dobrą praktyką może być organizacja warsztatów, konferencji naukowo-szkolenio-
wych, np. Inicjatywa Polskiego Instytutu Rozwoju Biznesu, która odbyła się 26.09.2019 
pt. „Technologia w opiece nad seniorami – rehabilitacja i sprzęt medyczny”, http://
pirbinstytut.pl/index.php/nowe-technologie-w-opiece-nad-seniorami.
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z wyższym wykształceniem zadeklarowało, że nie interesuje ich 
omawiana problematyka, przy czym takiej samej odpowiedzi udzie-
liło 45,2,% respondentów z wykształceniem podstawowym i 46,1% 
o wykształceniu zawodowym),

l kobiety w większym stopniu niż mężczyźni interesują się formami 
edukacji seniorów, bowiem 22,8% z nich uznała, że informacje 
o działaniach i wydarzeniach są znane i upublicznione (podczas 
gdy takiej samej odpowiedzi udzieliło 13,5% mężczyzn), zaś 28,5% 
kobiet nie interesuje się omawianą tematyką (jednocześnie takiej 
samej odpowiedzi udzieliło 37,7% mężczyzn).

Na uwagę zasługuje fakt, że zdecydowana większość badanych (71,1%) 
jest zdania, że w szkołach na terenie miasta Białegostoku powinna być pro-
wadzona edukacja na temat osób starszych, przy czym należy zaznaczyć, 
że 25,9% badanych nie miało zdania na ten temat. 

TABELA 5.14. OCENA DOSTĘPNOŚCI INFORMACJI NA TEMAT EDUKACJI SENIORÓW 
W MIEŚCIE BIAŁYSTOK A WYKSZTAŁCENIE I PŁEĆ (%)

Ocena dostępności 
informacji Ogółem

Wykształcenie Płeć

Podsta-
wowe

Zawo-
dowe Średnie Wyższe Kobieta Mężczyzna

Pozytywnie,  
informacje o działaniach 
i wydarzeniach są znane, 
upublicznione

19,2 12,5 14,7 17,8 31,2 22,8 13,5

Tak sobie, niewiele wiem, 
o wielu wydarzeniach  
dowiaduję się p 
rzypadkiem

37,1 30,4 28,4 42,6 42,5 37,8 36,1

Negatywnie, informacje 
nie docierają w przystępny 
sposób

11,6 11,9 10,8 13,9 8,6 11,0 12,7

Nie interesuję się tym 32,0 45,2 46,1 25,6 17,6 28,5 37,7

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

Chi2 80,782 17,543

df 9 3

p 0,000 0,001
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Ocena jakości usług publicznych 

W zakresie oceny jakości poszczególnych usług publicznych (tj. opieki 
zdrowotnej, opieki długoterminowej, mieszkań socjalnych/komunalnych, 
transportu publicznego, edukacji publicznej, opieki socjalnej, rehabilitacji 
i poradnictwa specjalistycznego) realizowanych w Białymstoku w więk-
szości przypadków najwyższy odsetek badanych wskazywał, że ocenia ich 
jakość „tak sobie”. Najwyżej oceniono transport publiczny (13,7% bada-
nych oceniło go bardzo dobrze, a 52,7% dobrze) oraz edukację publiczną 
(7,8% seniorów oceniło ją bardzo dobrze, zaś 35,5% dobrze). Dość wysoko 
oceniono także opiekę zdrowotną (wykres 5.13).

WYKRES 5.14. NAJNIŻEJ OCENIONE USŁUGI PUBLICZNE

WYKRES 5.13. NAJWYŻEJ OCENIONE USŁUGI PUBLICZNE
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Badani wskazali także jaki obszary, w ich przekonaniu funkcjonują 
najgorzej, tj.: opieka długoterminowa, mieszkania socjalne/komunalne, 
rehabilitacja oraz poradnictwo specjalistyczne (wykres 5.14). 

Badani najniżej ocenili usługi związane z ochroną zdrowia. O ile jednak 
opieka zdrowotna został oceniona dość korzystnie, o tyle specjalistyczne 
usługi świadczone przez służbę zdrowia, tj. poradnictwo specjalistyczne 
oraz rehabilitacja dominowały wśród tych, które uzyskały najwięcej ocen 
negatywnych. O ile w przypadku rehabilitacji, w zakresie oceny ogólnej 
nieznacznie przeważył odsetek ocen pozytywnych (3,7% badanych oceniło 
ten aspekt bardzo dobrze, 23,2% dobrze, co w sumie daje 26,9% ocen po-
zytywnych, przy 26,1% ocen negatywnych), o tyle w ocenie poradnictwa 
specjalistycznego przeważyły odpowiedzi negatywne (3,3% ocen bardzo do-
brych i 19,3% ocen dobrych – suma 22,6%, przy 26,1% ocen negatywnych). 

TABELA 5.15. OCENA JAKOŚCI WYBRANYCH USŁUG PUBLICZNYCH A WIEK  
I SAMOOCENA SYTUACJI MATERIALNEJ (%)

Usługi  
publiczne

Ocena jakości 
usługi

Wiek Samoocena sytuacji  
materialnej

65
–6

9

70
–7

4

75
–7

9

80
 i 
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j
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ra
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ze
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a 

i r
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ze
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ła

Opieka  
długoterminowa

Najczęściej dobra 21,3 25,3 27,3 26,1 47,4 25,4 21,2 17,7

Tak sobie 63,1 54,4 54,5 55,8 40,4 60,3 60,0 55,2

Zła a nawet bardzo 
zła 15,6 20,3 18,2 18,1 12,3 14,3 18,8 27,1

Chi2 7,411 28,575

df 6 6

p 0,285 0,000

Mieszkania  
socjalne/  
/komunalne

Najczęściej dobra 16,7 24,1 26,7 25,4 28,1 23,0 20,1 17,7

Tak sobie 63,3 53,9 54,5 55,1 49,1 59,7 60,2 50,0

Zła a nawet bardzo 
zła 20,0 22,0 18,8 19,6 22,8 17,3 19,7 32,3

Chi2 12,243 13,664

df 6 6

p 0,057 0,034
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Rehabilitacja

Najczęściej  
dobra 22,2 28,6 37,6 25,4 40,4 29,5 23,9 22,9

Tak sobie 50,0 43,6 38,2 53,6 42,1 46,5 49,7 38,5

Zła a nawet  
bardzo zła 27,8 27,8 24,2 21,0 17,5 24,1 26,5 38,5

Chi2 18,668 17,231

df 6 6

p 0,005 0,008

Poradnictwo 
specjalistyczne

Najczęściej  
dobra 17,0 23,7 34,5 23,9 36,8 26,2 19,0 16,7

Tak sobie 55,5 49,8 41,2 52,9 49,1 53,0 51,4 45,8

Zła a nawet  
bardzo zła 27,5 26,6 24,2 23,2 14,0 20,8 29,5 37,5

Chi2 22,757 26,142

df 6 6

p 0,001 0,000

Wiek respondentów w sposób znaczący wpływa na ocenę rehabilitacji 
i poradnictwa specjalistycznego (tabela 5.15). Wraz z wiekiem maleje 
odsetek osób oceniających rehabilitację i poradnictwo specjalistyczne na 
poziomie złym i bardzo złym. W przypadku trzech pierwszych grup wie-
kowych, tj. 65–69, 70–74 oraz 75–79 lat, wraz z wiekiem rośnie odsetek 
osób oceniających rehabilitację i poradnictwo specjalistyczne na poziomie 
najczęściej dobrym, zaś w najstarszej grupie wiekowej, tj. 80 lat i więcej 
odsetek pozytywnych ocen dość znacząco spada (na co może wpływać 
m.in. pogłębianie się problemów zdrowotnych, czy też nasilenie się bólu 
podczas rehabilitacji). 

Samoocena sytuacji materialnej w sposób istotny statystycznie wpły-
wa na ocenę wszystkich wymienionych w tabeli 5.15 usług publicznych. 
We wszystkich przypadkach wraz ze spadkiem oceny sytuacji material-
nej, spada ocena pozytywna, przy jednoczesnym wzroście (z niewielki-
mi odchyleniami) oceny negatywnej wszystkich wskazanych wyżej usług  
(tj. opieki długoterminowej, mieszkań socjalnych/komunalnych, rehabi-
litacji oraz poradnictwa specjalistycznego). Respondenci zaproponowali 
kilka obszarów, które w ich przekonaniu są najpilniejsze do rozwiązania 
(udoskonalenia/naprawienia) – tabela 5.16.

KATEDRA_jakosc-zycia-seniorow_DRUK.indd   150 2019-12-19   14:06:07



POZIOM ZADOWOLENIA Z RÓŻNYCH ASPEKTÓW ŻYCIA    151

TABELA 5.16. OBSZARY DO ROZWIĄZANIA A PŁEĆ, WIEK I POZIOM ZADOWOLENIA 
Z ŻYCIA (%)

Obszary  
do rozwiązania Ogółem

Płeć Wiek Poziom zadowolenia 
z życia

Ko
bi

et
a

M
ęż

cz
yz

na

65
–7

4 
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ta
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y

Służba zdrowia i opieka 
medyczna 24,6 24,1 25,3 26,0 21,5 21,5 26,4 24,8

Usługi rehabilitacyjne 19,0 21,1 15,6 20,4 15,8 18,7 20,4 16,6

Poradnictwo  
specjalistyczne 22,0 22,5 21,4 21,9 22,4 25,0 22,2 18,5

Praca socjalna i opieka 
społeczna 7,8 8,3 6,9 7,2 8,9 8,5 7,1 8,9

Edukacja publiczna 2,0 2,0 2,1 2,1 2,0 1,1 2,4 3,2

Inne 6,1 6,0 6,3 5,9 6,6 3,9 6,0 8,3

Brak odpowiedzi 43,7 32,3 38,4 35,0 34,0 35,9 33,5 33,8

*% nie sumują się do 100, bowiem ankietowani mogli wybrać kilka odpowiedzi 

Badani wskazali, że najpilniejszymi obszarami do udoskonalenia/na-
prawienia są: służba zdrowia i opieka medyczna (24,6%), poradnictwo 
specjalistyczne (22,0%) oraz usługi rehabilitacyjne (19,0%). Mimo, że py-
tanie dotyczące aspektów wymagających korekty miało charakter otwarty, 
to 2 najczęściej wskazywane obszary do rozwiązania pokryły się z najniżej 
ocenionymi usługami publicznymi (wykres 5.13). Zastanawiający jest fakt, 
że badani nie wykazali zadowolenia z opieki długoterminowej, ale jedno-
cześnie nie wymienili jej w kontekście obszarów wymagających naprawy. 
Niezależnie od płci badani wskazywali najczęściej, że korekty wymaga służ-
ba zdrowia i opieka medyczna oraz poradnictwo specjalistyczne. Również 
młodsza grupa wiekowa (tj. 65–74 lata) najczęściej wskazywała wymie-
nione wyżej obszary, zaś w opinii respondentów w wieku 75 i więcej lat 
najpilniejszym do rozwiązania obszarem jest poradnictwo specjalistyczne. 
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Jednocześnie nie odnotowano istotnych różnic między wskazaniami re-
spondentów o różnym poziomie zadowolenia z życia. Jedyna wyraźna 
odmienność dotyczy faktu, iż osoby całkowicie zadowolone z życia sugero-
wały konieczność udoskonalenia poradnictwa specjalistycznego, zaś osoby 
częściowo i całkowicie niezadowolone służby zdrowia i opieki medycznej. 
Tym samym wnioskować można, że osoby deklarujące zadowolenie z życia 
stawiają większe wymagania poradnictwu specjalistycznemu, zaś osoby 
częściowo i całkowicie niezadowolone wskazują konieczność poprawy już 
na etapie podstawowej opieki zdrowotnej. 

TABELA 5.17. OBSZARY PRZYNOSZĄCE ZADOWOLENIE/SATYSFAKCJĘ  
A PŁEĆ WIEK I SAMOOCENA STANU ZDROWIA (%)

Obszary przynoszące 
zadowolenie/  
/satysfakcję

Ogółem

Płeć Wiek Samoocena stanu zdrowia

Ko
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et
a

M
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yz
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65
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Zdrowie i sprawność 9,5 10,0 8,7 6,9 15,2 7,2 9,0 15,0

Rodzina 29,9 30,3 29,3 29,8 30,0 31,2 29,5 28,3

Życie 3,2 2,5 4,2 3,2 3,0 2,3 3,4 4,3

Spotkania z ludźmi 4,5 5,5 2,9 4,6 4,3 2,6 5,2 6,4

Kościół, modlitwa 1,1 1,5 0,5 1,0 1,3 1,7 0,9 0,5

Aktywność i hobby 7,3 7,7 6,9 8,0 5,9 8,3 7,2 5,9

Poczucie niezależności 3,7 4,5 2,4 3,8 3,3 4,3 3,6 2,7

Nic nie przynosi mi  
zadowolenia 2,1 1,5 3,2 2,1 2,3 0,3 2,3 5,3

Inne 3,6 3,2 4,2 4,4 1,7 5,7 2,3 2,7

Brak odpowiedzi, trudno 
powiedzieć 19,1 18,6 19,8 19,2 18,8 13,8 23,0 19,8

Kategoria złożona 16,0 14,8 17,9 16,8 14,2 22,6 13,7 9,1

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

Chi2 16,456 22,089 65,747

df 10 10 20

p 0,087 0,015 0,000
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Spośród obszarów przynoszących największą satysfakcję badani naj-
częściej wymieniali rodzinę (29,9%) oraz zdrowie i sprawność (9,5%). 
Optymizmem napawa fakt, że jedynie 2,1% respondentów wskazało, że 
nic nie przynosi im zadowolenia, przy czym 19,1% seniorów nie potrafiło 
odpowiedzieć, bądź nie udzieliło odpowiedzi na tak postawione pyta-
nie. Brak określenia, bądź trudności w określeniu elementów dających 
badanym satysfakcję może świadczyć np. o ich niekorzystnym stanie 
psychicznym. Istotnym jest, że dokonane analizy (tabela 5.17) wskazały, 
że płeć nie różnicuje deklaracji w zakresie obszarów przynoszących ba-
danym satysfakcję. Jednak zależność istotną statystycznie odnotowano 
w przypadku wieku oraz samooceny stanu zdrowia. Należy zauważyć, że 
wraz z wiekiem rośnie odsetek osób którzy wskazują zdrowie i sprawność 
jako obszar przynoszący im zadowolenie. Odnotowano także nieznaczny 
wzrost odsetka respondentów wykazujących satysfakcję z rodziny. Bar-
dzo wyraźne korelacje wystąpiły w przypadku wyboru obszarów przy-
noszących zadowolenie w zależności od samooceny stanu zdrowia ba- 
danych:

l im gorsza samoocena stanu zdrowia, tym większy odsetek badanych 
wskazywał na satysfakcję ze zdrowia i sprawności,

l wraz ze spadkiem samooceny stanu zdrowia spada także odsetek 
osób, które wskazywały rodzinę jako obszar satysfakcjonujący,

l wraz ze spadkiem samooceny stanu zdrowia rośnie odsetek osób, 
które czerpią satysfakcję z życia oraz spotkań z ludźmi,

l im gorsza samoocena stanu zdrowia, tym mniejszy odsetek osób, 
które wskazują na satysfakcję z kościoła i modlitwy, aktywności 
i hobby oraz poczucia niezależności,

l osoby oceniające swój stan zdrowia jako zły i raczej zły, częściej 
niż osoby oceniające stan zdrowia jako dobry i raczej dobry oraz 
przeciętny deklarują, że nic nie przynosi im zadowolenia. 

Dokonane korelacje jasno wykazały, jak silne znaczenie w życiu se-
niorów pełni zdrowie i sprawność. Wnioskować można, że jeżeli wraz 
z wiekiem zdrowie i sprawność fizyczna nie ulega drastycznemu pogor-
szeniu, to pełni rolę obszaru przynoszącego satysfakcję. Wraz z wiekiem 
coraz częściej towarzyszą człowiekowi myśli o nieuchronności śmierci 
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i przemijaniu13, dlatego też docenia się obecność rodziny (która przynosi 
badanym satysfakcję). Spotkania z innymi ludźmi stanowią także bardzo 
ważny obszar w przypadku osób negatywnie oceniających swój stan zdro-
wia, które być może ze względu na trudności w zakresie mobilności, czy 
wykonywania czynności dnia codziennego, nie mają możliwości opuszcze-
nia miejsca zamieszkania. Samoocena stanu zdrowia jest na tyle silnym 
czynnikiem, że w sposób znaczący wpływa na pesymistyczne nastawienie 
badanych, bowiem im gorsza samoocena stanu zdrowia, tym częściej po-
jawiają się deklaracje o braku obszarów przynoszących zadowolenie. 

WYKRES 5.15. PROPOZYCJA DZIAŁAŃ NA RZECZ SENIORÓW KTÓRE POWINNY 

PODJĄĆ WŁADZE MIASTA

W zakresie propozycji działań na rzecz seniorów, które powinny zostać 
podjęte przez władze miasta (wykres 5.15), badani wskazywali najczęściej 
działania o charakterze instytucjonalnym, tj. utworzenie centrum wsparcia 
osób starszych (36,0%) oraz prowadzenie inicjatyw „najbliżej obywatela”, 
czyli o charakterze lokalnym (w postaci tworzenia np. klubów seniora) 
– 15,8%. Relatywnie duża grupa badanych (33,5%) nie potrafiła wskazać 

13 A. Szafranek, Prawne i społeczne pojmowanie śmierci, w: Mistrz i przyjaciel. Ojciec 
Profesor Leon Benigny Dyczewski OFMConv, red. M. Halicka, A. Szafranek, L. Dakowicz, 
Wyd. UwB, Białystok 2018, s. 211–225; L. Dyczewski, Ludzie starzy i starość w społe-
czeństwie i kulturze, Wyd. KUL, Lublin 1994. 
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przykładu działań, które powinny zostać podjęte. Może to wskazywać na 
trudności w uświadamianiu swoich własnych potrzeb, co z perspektywy 
kondycji psychofizycznej badanych nie jest zjawiskiem korzystnym. 

TABELA 5.18. PROPOZYCJE DZIAŁAŃ NA RZECZ SENIORÓW KTÓRE POWINNY  
PODJĄĆ WŁADZE MIASTA A SAMOOCENA SYTUACJI MATERIALNEJ I WYKSZTAŁCENIE (%)

Przykłady działań Ogółem

Samoocena sytuacji materialnej Wykształcenie
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Władze miasta podejmują 
wystarczające działania 2,7 1,8 4,9 1,3 1,0 2,4 3,0 1,9 3,6

Utworzyć centrum  
wsparcia osób starszych 36,0 35,1 32,7 38,5 37,5 33,3 37,1 35,5 37,6

W większym stopniu  
finansować działania  
organizacji pozarządowych

8,8 12,3 9,7 7,7 8,3 6,0 5,2 9,7 13,1

Prowadzić więcej działań 
lokalnych na rzecz  
seniorów (np. tworzyć 
kluby seniora)

15,8 7,0 18,9 14,0 17,7 11,9 10,3 20,3 17,2

Trudno powiedzieć 33,5 42,1 31,6 34,6 30,2 42,9 42,2 27,9 26,2

Inne 3,3 1,8 2,2 3,9 5,2 3,6 2,2 4,5 2,3

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

Chi2 26,722 42,946

df 15 15

p 0,031 0,000

Szczegółowe analizy wskazują, że zależność istotna statystycznie wy-
stępuje pomiędzy wskazywanymi propozycjami działań miasta na rzecz 
seniorów a samooceną sytuacji materialnej oraz wskazywanymi propo-
zycjami a wykształceniem. Dla przykładu osoby, których sytuacja mate-
rialna jest dobra lub raczej dobra, częściej niż osoby o przeciętnej lub 
złej i raczej złej sytuacji materialnej wskazują na potrzebę finansowania 
działalności organizacji pozarządowych. Z kolei osoby o przeciętnej i złej 
sytuacji materialnej opowiadają się raczej za działaniami o charakterze 
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instytucjonalnym i zauważalnym, na rezultaty których nie trzeba tak długo 
czekać (w przeciwieństwie do finansowego wsparcia organizacji pozarzą-
dowych, które w pierwszym etapie tj. przekazania funduszy nie przekłada 
się na „widoczne” i „mierzalne” korzyści), w postaci np. tworzenia centrum 
wsparcia osób starszych, bądź klubów seniora. 

Za rozwiązaniem polegającym na finansowaniu działań organizacji 
pozarządowych w większym stopniu opowiadają się osoby legitymujące 
się wykształceniem średnim i wyższym, niż podstawowym i zawodowym, 
co może świadczyć o tym, że im wyższe wykształcenie, tym większa go-
towość na popieranie działań o charakterze pozainstytucjonalnym, po-
legającym na wsparciu finansowym. Ponadto osoby z wykształceniem 
podstawowym i zawodowym częściej niż respondenci o wykształceniu 
średnim i wyższym nie potrafili określić kierunków działań władz miasta 
na rzecz seniorów, co wskazuje, że wraz ze wzrostem wykształcenia rośnie 
umiejętność (potrzeba) precyzowania potrzeb w zakresie wsparcia osób 
w podeszłym wieku. 

Wnioski

l Niezależnie od stanu cywilnego, po przejściu na emeryturę badani 
w podobnym stopniu odczuwają braki w zakresie finansów, które 
wpływają na ich poczucie niezależności.

l Częstotliwość odczuwania samotności ma silny wpływ na ocenę 
sytuacji materialnej/finansowej, zdrowia, polityki społecznej mia-
sta oraz polityki państwa wobec seniorów. Tym samym wydaje się, 
że jednym z kluczowych działań, które powinno być podjęte, by 
seniorzy w sposób bardziej optymistyczny oceniali otaczającą rze-
czywistość są wszelkie inicjatywy, które będą m.in. „tworzyły moż-
liwości” solidarności międzypokoleniowej (zgodnie z art. 5c ust. 
1ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, dalej: u.s.g 
jest to obligatoryjne zadanie gminy)14, partycypacji w działaniach 

14 Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2019 poz. 506);  
T. Moll zwraca uwagę, że użyty w u.s.g. zwrot „tworzy warunki” podkreśla obligatoryj-
ność zadania – szerzej: T. Moll, Rada seniorów – sposób realizacji potrzeby zwiększenia 
aktywności społecznej osób starszych, „Samorząd Terytorialny” 11/2015, s. 66–76.
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społeczności lokalnej, jak również pogłębiały relacje sąsiedzkie 
i wspólnotowe, co z dużą dozą prawdopodobieństwa przełoży się 
(jeżeli działania będą adekwatne do potrzeb społeczności lokalnych, 
sytuacji zdrowotnej i psychospołecznej seniorów) na zmniejszenie 
częstotliwości odczuwania samotności.

l Wyniki wskazały, że należy dołożyć wszelkich starań, by zapewnić 
seniorom aktywne zagospodarowanie czasu wolnego oraz (opcjo-
nalnie) stworzyć możliwości „dorobienia” np. praca sezonowa, bądź 
realizowana w warunkach domowych, a także systematycznie po-
szerzać ofertę działań kulturalno-rozrywkowych dedykowanych 
osobom starszym.

l Wydaje się, że osoby starsze pracujące i/lub mające kontakt z in- 
nymi ludźmi wykazują większą chęć na podtrzymywania kontaktów 
międzyludzkich, co z kolei może oznaczać, że aktywność zawodowa 
wpływa na aktywność społeczną. Powyższy wniosek znajduje od-
zwierciedlenie w korelacji między częstotliwością spotkań rodzinnych 
a samooceną sytuacji materialnej, bowiem osoby, które oceniają swo-
ją sytuację materialną jako złą i bardzo złą stanowią najliczniejszą 
grupę, która deklaruje, że w spotkaniach rodzinnych nie uczestniczy 
nigdy lub prawie nigdy.

l Aż 58,4% badanych deklaruje niewielką wiedzę, a 23,9% nie ma 
żadnej wiedzy na temat podejmowanych na teranie miasta działań 
obywatelskich wobec seniorów – tym samym należy wprowadzić 
zmiany w zakresie sposobów informowania seniorów o podejmo-
wanych inicjatywach i działaniach. Ponadto zdecydowana więk-
szość badanych (95,4%) nie korzystała z żadnych form wsparcia 
w zakresie używania technologii informacyjnych – konieczne jest 
zmodyfikowanie sposobu informowania o roli nowych technologii 
w zakresie wsparcia seniorów oraz możliwości uzyskania wiedzy 
i przeszkolenia w tym zakresie. Poparcie tego wniosku stanowi rów-
nież wskazanie 37,0% badanych, którzy o podejmowanych w mie-
ście inicjatywach na rzecz seniorów dowiedzieli się przypadkiem. 
Ponadto 32,0% seniorów nie wykazuje żadnego zainteresowania 
takimi działaniami. Taki stan rzeczy powinien ulec zmianie, bo-
wiem udział osób starszych w dedykowanych im wydarzeniach 
może przełożyć się na niwelowanie samotności, nawiązanie nowych 
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relacji międzyludzkich, wzrost poczucia zadowolenia z dotychcza-
sowych dokonań w życiu i polepszenie kondycji psychofizycznej 
seniorów. 

l Wyniki badań jasno wykazały, jak silne znaczenie w życiu osób 
starszych pełni zdrowie i sprawność. Dlatego też respondenci przy-
kładają dużą wage do ochrony zdrowia, bowiem wskazali, że naj-
pilniejszymi obszarami do udoskonalenia/naprawienia są: służba 
zdrowia i opieka medyczna (24,6%), poradnictwo specjalistyczne 
(22,0%) oraz usługi rehabilitacyjne (19,0%). Dość nisko zostały 
także ocenione mieszkania socjalne/komunalne oraz opieka dłu-
goterminowa. 

l W zakresie propozycji działań na rzecz seniorów, które powinny 
zostać podjęte przez władze miasta, badani wskazywali najczęściej 
działania o charakterze instytucjonalnym, tj. utworzenie centrum 
wsparcia osób starszych (36,0%) oraz prowadzenie inicjatyw „naj-
bliżej obywatela”, czyli o charakterze lokalnym (w postaci tworze-
nia np. klubów seniora) – 15,8%.
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