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WPROWADZENIE (KONTEKST I CELE RAPORTU,
ZAKRES TEMATYCZNY I CZASOWY)

Przekazujemy Państwu pierwszą publikację poświęconą opisowi sytuacji osób starszych w Polsce
z punktu widzenia ich bezpieczeństwa. Głównym jej celem jest zaprezentowanie problemu, z jakim
boryka się wiele osób w podeszłym wieku, tj. wykluczenia oraz dyskryminacji. Problem ten prowadzi
do rozwoju zjawiska przestępczości, której ofiarą coraz częściej padają polscy seniorzy. W niniejszym
raporcie staramy się scharakteryzować grupę osób starszych w oparciu o dane demograficzne oraz
wyróżniające ją cechy psychologiczne i społeczne. Przedstawiamy również dane ilościowe na temat
przestępczości wśród osób starszych w ujęciu dynamicznym, a także podejmujemy próbę przybliżenia
najczęściej popełnianych czynów zabronionych. W raporcie przedstawione zostaną wybrane inicjatywy
na rzecz poprawy bezpieczeństwa seniorów w Polsce. Będą to działania podejmowane zarówno przez
instytucje rządowe, jak i organizacje pozarządowe. Na koniec przedstawimy Państwu wnioski płynące
z analizy bieżącej sytuacji osób starszych, a także przedstawimy rekomendacje stanowiące swoiste postulaty skierowane do różnych grup i instytucji.
Zapraszamy do lektury, która – miejmy nadzieję – okaże się ciekawa i również Państwa skłoni do
refleksji na temat sytuacji tej wyjątkowej grupy społecznej i podjęcia działań na rzecz wzmocnienia bezpieczeństwa polskich seniorów.
Zapraszając Państwa do zapoznania się z treścią niniejszej publikacji, mamy nadzieję, że będzie ona
źródłem przydatnych informacji dla osób i instytucji zainteresowanych prezentowaną w niej tematyką.
Fundacja Przyszłość Pokoleń na przestrzeni ostatnich lat spotkała się setkami osób starszych, co umożliwiło nam spojrzenie na poruszane zagadnienia z perspektywy człowieka a nie tylko danych statystycznych. Jednocześnie pragniemy podziękować za współpracę wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tego raportu oraz przekazali nam informacje, które wzbogaciły treść opracowania. Szczególnie
dziękujemy samym seniorom, czy też - jak usłyszeliśmy na jednym ze szkoleń z cyklu Bezpieczny Senior
- osobom wcześnie urodzonym. Będziemy wdzięczni za wszelkie uwagi i sugestie dotyczące jej zawartości w zakresie podjętym w publikacji.
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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA
OSÓB STARSZYCH

2.1. Starzenie się i starość – definicje
Pojęcia starość i starzenie się można rozważać na dwa sposoby – w aspekcie jednostkowym oraz jako
zjawiska dotyczące zbiorowości tych jednostek, tj. społeczeństwa danego obszaru geograficznego.
W aspekcie jednostkowym starość jest zjawiskiem biologicznym składającym się na cykl życia ludzkiego. Zgodnie z obowiązującymi definicjami, starzenie się jest procesem postępującego upośledzenia
funkcji życiowych organizmu oraz utratą zdolności adaptacyjnych do zmian środowiskowych wraz ze
zwiększającym się prawdopodobieństwem zgonu. Na ogół nieuniknionym etapem procesu starzenia
się jest stan określany jako starość. Starzenie się, zgodnie z przyjętym w literaturze psychologicznej
określeniem, oznacza pewien proces i ma charakter dynamiczny, podczas gdy starość jako stan ma
charakter statyczny.
Zgodnie z teorią cyklu życia D.J. Levinsona, starość jest jedną z faz, która jednak nie jest homogeniczna
i może być dzielona na kolejne okresy. Teoria cyklu życia opisuje zmiany psychiki, oraz zachowań zachodzące na kolejnych – postępujących wraz z wiekiem – etapach życia jednostki. Pierwsza faza życia to faza uczenia się, zdobywania doświadczeń (obejmuje dzieciństwo i okres młodości). Kolejna faza,
która obejmuje dorosłość, to okres implementacji posiadanej wiedzy. Ostatnia faza – starości – to faza
regresu. Poszczególne fazy mogą wystąpić u różnych jednostek w różnym czasie i nie można podać
sztywnych granic wieku kończącego lub zaczynającego dane z nich. Psychologiczna koncepcja cyklu
życia – stworzona przez E. Eriksona (2002) – dzieli życie jednostki na osiem etapów. Ostatnim etapem
jest późna dorosłość i zaczyna się w wieku 60–65 lat.
Należy zaznaczyć, że podział ostatniego etapu życia człowieka ulega zmianie wraz z wydłużaniem się
życia oraz poprawą jego jakości w zbiorowości osób starszych. Obecnie w literaturze stosuje się podział
starości na trzy fazy: – młodzi starzy (young old) – osoby w wieku 60/65–74 lata, – starzy starzy (old old)
– osoby w wieku 75–84 lata, – najstarsi starzy (the oldest old) – osoby w wieku 85 lat i więcej.
Młodzi starzy to osoby najczęściej jeszcze w pełni sprawne, zarówno fizycznie, jak i psychicznie. Osoby
zaliczane do kategorii starzy starzy to osoby wymagające pomocy w wykonywaniu niektórych czynności dnia codziennego, takich jak zakupy, sprzątanie, pranie. Najstarsi starzy potrzebują stałej pomocy
przy wykonywaniu większości czynności Osoby w tym wieku są potencjalnymi klientami instytucjonalnych form pomocy. W Polsce ze względu na krótsze średnie trwanie życia niż w krajach zachodnioeuropejskich oraz gorszy stan zdrowia osób starszych, wiek, od którego osoba wymaga pomocy opiekuna
osoby starszej lub pomocy oferowanej przez wyspecjalizowane instytucje (DPS, ZOL itp.) w codziennej
egzystencji, przyjmowany jest na poziomie 75–80 lat.
Simone de Beauvoir (1996) nie postrzegała starości jako jednolitego okresu i wyróżniła dwa etapy ostatniej fazy życia, przyjmując za jedno z kryteriów wiek funkcjonalny, czyli możliwości psychofizyczne osoby
starszej: – w pierwszej fazie osoby starsze są samodzielne funkcjonalnie i niesamodzielne ekonomicznie
(tzw. trzeci wiek), – w drugiej fazie osoby starsze są niesamodzielne, zarówno funkcjonalnie, jak i ekonomicznie (tzw. czwarty wiek).
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Na potrzeby niniejszego raportu przyjmujemy, że osobami starszymi czy też seniorami są osoby, które
ukończyły 65 rok życia. Nie jest to jednak granica ostra. Rzeczą oczywistą jest, że bezpieczeństwo osoby
61-letniej narażonej – z powodu występowania u niej cech charakterystycznych dla seniorów i z powodu
jej sytuacji życiowej – na identyczne ryzyka, co osoba 75-letnia, jest w równym stopniu przedmiotem
niniejszego opracowania.
Starzenie się jako zjawisko dotyczące społeczeństwa danego kraju polega na wzroście udziału w tej populacji osób starszych. Dla odróżnienia od indywidualnego, nazywane jest starzeniem demograficznym
(Rosset 1967). Wzrost udziału seniorów obserwowany w ostatnim stuleciu jest konsekwencją kilku procesów, z których najważniejszymi są wydłużanie się trwania życia ludzkiego oraz obniżanie się dzietności, coraz częściej znacznie poniżej poziomu zapewniającego zastępowalność pokoleń. Cechy i trendy
demograficzne panujące w Polsce opisane zostały w rozdziale 3 niniejszego raportu.

2.2. Podstawowe cechy zbiorowości osób starszych
Osoby starsze, zarówno jako grupa społeczna, jak i demograficzna, nie stanowią jednolitej zbiorowości. W niniejszym punkcie przedstawione zostaną podstawowe cechy różnicujące zbiorowość osób
starszych. Subpopulację osób starszych wyróżniają na tle innych grup społecznych cztery podstawowe
cechy. Są to feminizacja, singularyzacja, spadek dochodów oraz pogorszenie stanu zdrowia.
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Subpopulacja osób starszych charakteryzuje się rosnącym wraz z wiekiem udziałem kobiet. O ile
liczba kobiet i mężczyzn w wieku 60–64 i 65–69 jest zbliżona, o tyle po 80. roku życia kobiety stanowią
grupę ponad dwa razy liczniejszą od mężczyzn. Singularyzacja, jako cecha charakterystyczna dla seniorów, oznacza wysoki odsetek ludzi samotnych. Wynika to oczywiście z dużej ilości wdów i wdowców, co
z kolei jest wypadkową pogorszenia się stanu zdrowia i śmierci. Jest to cecha, która w wysokim stopniu
wpływa na poziom bezpieczeństwa osób starszych. Niestety, dużo częściej ofiarą przestępstw padają
osoby samotne. Są one również znacznie bardziej narażone na ubóstwo i wykluczenie.
Kolejną cechą społeczności osób w wieku senioralnym jest spadek dochodów. Jest to oczywistą
konsekwencją utraty aktywności zawodowej i przejścia na emeryturę lub też rozpoczęcie korzystania
z renty socjalnej. Średnia emerytura w Polsce w 2020 r. wynosi ok. 2 400 zł brutto. Dla porównania, średnia płaca wyniosła w I kwartale tego roku ok. 5 331 zł brutto, czyli około 3 900 zł netto. Nie trudno policzyć, że średnio emeryt ma do dyspozycji aż 40% mniej środków na codzienne utrzymanie. Biorąc pod
uwagę średnią wysokość renty z tytułu niezdolności do pracy, która w 2018 roku wyniosła ok. 1762 zł1,
należy z całą pewnością dojść do wniosku, iż osoby w podeszłym wieku cechuje istotny spadek środków utrzymania.
Różnice w wieku metrykalnym wpływają na prawdopodobieństwo wystąpienia niepełnosprawności czy niedołężności. Zróżnicowanie stanu zdrowia wpływa na stopień samodzielności osób starszych
w zakresie wykonywania czynności niezbędnych w codziennej egzystencji. W konsekwencji stan zdrowia determinuje rodzaj i formę pomocy udzielanej osobie starszej. Osoby w młodszych grupach wieku
starszego – „młodzi starzy” – to osoby stosunkowo zdrowe i niepotrzebujące asysty przy wykonywaniu
prac domowych. Wraz z postępującym procesem starzenia się wzrasta zależność seniorów od pomocy
innych osób. Seniorzy w wieku powyżej 75 lat wymagają praktycznie codziennie pomocy przy wykonywaniu czynności związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego. Cecha ta prowadzi do zaistnienia nowych, nie występujących na wcześniejszych etapach życia zobowiązań, takich jak wydatki na
lekarstwa i opiekę zdrowotną. W połączeniu ze spadkiem dochodów, nierzadko prowadzi to do znacznego pogorszenia sytuacji ekonomicznej seniorów.
W szczególności trzy spośród czterech wskazanych powyżej cech charakterystycznych subpopulacji seniorów prowadzą do spadku poziomu ich bezpieczeństwa w społeczeństwie. Samotność, uzależnienie ekonomiczne i pogorszenie stanu zdrowia, w tym – bardzo często – zdrowia psychicznego, sprawiają, że osoby w podeszłym wieku w znacznym stopniu polegają na innych, potrzebują i poszukują ich
pomocy. To z kolei rodzi pole do nadużyć ze strony osób młodszych, wykorzystujących słabszą pozycję
seniorów, ich ufność i łatwowierność.

1

Emerytury i renty w 2018 r. Warszawa 2019, GUS
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DANE DEMOGRAFICZNE NA TEMAT SPOŁECZNOŚCI OSÓB STARSZYCH W POLSCE

3.1. Podstawowe cechy demograficzne populacji osób starszych
W okresie minionych 30 lat obserwujemy w Polsce spowolnienie rozwoju demograficznego oraz
znaczące zmiany w strukturze wieku jej mieszkańców. Trwający proces starzenia się ludności Polski
będący wynikiem korzystnego zjawiska, jakim jest wydłużanie się trwania życia, jest pogłębiany niskim
poziomem dzietności. W końcu 2018 r. liczba ludności Polski wyniosła 38,4 mln, w tym ponad 9,5 mln
stanowiły osoby w wieku 60 lat i więcej (niespełna 25%). W latach 1989-2018 liczba osób w starszym
wieku wzrosła o ponad 3,9 mln, w tym największy liczebny wzrost o niespełna 1 mln odnotowano dla
grupy 65-69 latków. Udział osób w wieku co najmniej 60 lat w ogólnej populacji wzrósł o ponad 10 punktów procentowych, tj. z 14,7% w 1989 r. do 24,8% w 2018 r.

W subpopulacji osób w starszym wieku najliczniejszą grupę (prawie 1/3) stanowią osoby 60-64-letnie i w okresie ostatniego ponad ćwierćwiecza ich liczebność wzrosła o ponad połowę.
W miastach ludność w starszym wieku stanowi prawie 27% populacji; na terenach wiejskich mieszka
ich mniej i stanowią ponad 21% mieszkańców.
Warto zatem pamiętać, że bycie w podeszłym wieku to przyszłość wszystkich pokoleń.

3.2. Przewidywane zmiany w strukturze wiekowej ludności w perspektywie
najbliższych lat
Wyniki „Prognozy ludności na lata 2014–2050” wskazują na pogłębianie się procesu starzenia społeczeństwa. Mimo przewidywanego spadku liczby ludności o 4,5 mln do 2050 r. spodziewany jest systematyczny wzrost liczby ludności w wieku 60 lat lub więcej. Populacja osób w tym wieku wzrośnie
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w końcu horyzontu prognozy do 13,7 miliona. W 2050 r. wśród ludności miast osoby w wieku 60 lat lub
więcej będą stanowiły aż 42%, zaś wśród mieszkańców wsi 38%2. Dla porównania, dziś osoby w wieku
60+ stanowią około 25% ogółu ludności naszego kraju.
Tak bardzo wyraźny trend w zmianie struktury wiekowej Polskiego społeczeństwa prowadzi do powstania wielu wyzwań nie tylko natury ekonomicznej. Problem starzejącego się społeczeństwa jest również polem do rozważań na temat bezpieczeństwa polskich seniorów. Wobec tak wysokiej liczności tej
grupy w ogólnej liczbie Polaków i relatywnego (a także bezwzględnego) spadku liczby osób młodych,
wzrasta potrzeba spotęgowania działań na rzecz poprawy bytu i bezpieczeństwa osób starszych.

2

GUS, Prognoza ludności na lata 2014-2050, Warszawa 2014 r., s. 125.
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4.1. Problem ageizmu - braku równego traktowania i dyskryminacji w społeczności seniorów
Jak przedstawiono w rozdziale 2 niniejszego raportu, istnieje zespół cech, które wzmacniają problem braku równego traktowania i dyskryminacji osób starszych. Są one jednocześnie przyczyną poczucia wykluczenia i wyobcowania, jakie bardzo często towarzyszy seniorom. Poniżej zaprezentowane
zostało zjawisko ageizmu, jego przyczyny oraz główne jego przejawy.
Gorsze traktowanie osób starszych wynika z założenia, iż powyżej pewnego wieku każda osoba bezwzględnie nie jest w stanie poprawnie wykonywać określonych ról społecznych, zwłaszcza tych, które
przez społeczeństwo uznane są za pożądane. Podstawą takiego sposobu myślenia są dwa przekonania ułatwiające posługiwanie się stereotypami: pierwsze o jednorodności populacji osób starszych, oraz
drugie, o silnym i powszechnym związku pomiędzy wiekiem a stanem zdrowia i sprawnością. Tymczasem żadna podzbiorowość wyszczególniona ze względu na wiek nie jest tak zróżnicowana jak ludzie
starsi, co zaprzecza pierwszemu przekonaniu i obniża „oczywistość” założenia drugiego. Gorsze podejście do osób starszych, przejawiające się uprzedzeniami, stereotypami i praktykami dyskryminacyjnymi,
nosi nazwę ageizmu. Świadomość występowania ageizmu, a zwłaszcza otwarta artykulacja problemu,
jest relatywnie świeżej daty. Twórcą pojęcia i pierwszą osobą, która w 1969 roku publicznie nazwała
problem, był szef amerykańskiego Narodowego Instytutu ds. Starości i Starzenia się (National Institute
on Aging) Robert Butler. Butler wprowadził termin ageizm wzorując się na terminach rasizm i seksizm,
uważając jednocześnie, iż razem trzy powyższe fanatyzmy stanowią największe zagrożenie dla zrównoważonego rozwoju społecznego. Zdaniem Butlera ageizm to „proces systematycznego tworzenia stereotypów i dyskryminowania ludzi z powodu tego, iż są starzy”.
Dyskryminacja ze względu na wiek przybrać może trzy formy: indywidualną, instytucjonalną i kulturową. W pierwszym przypadku ageizm wyraża się w sposobie myślenia i działania poszczególnych
jednostek, w ich hierarchii wartości, przybierając postać np. gerontofobii (irracjonalna obawa przed ludźmi starymi, przed kontaktem z nimi, jak i przed procesem starzenia się rozumianym jako proces przemijania). W przypadku ageizmu instytucjonalnego chodzi o politykę instytucji bądź cechę struktury społecznej dyskryminującą osoby starsze. Trzecim typem ageizmu jest ten kulturowy, odzwierciedlony w języku,
literaturze, humorze, piosenkach. Jest to typ spinający dwa przedstawione wcześniej, będący jednocześnie nośnikiem stereotypów, jak i wartości, jakimi posługujemy się w życiu indywidualnym i społecznym.
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Wyodrębnić można dwa podstawowe źródła ageizmu – przyczyny kulturowe i strukturalne. Jednym ze sposobów panowania nad strachem przed śmiercią i fizyczną słabością utożsamianą z ostatnimi
latami życia było i jest powstanie uprzedzeń wobec ludzi starych i starości, jako kategorii nadmiernie
kojarzących się z nieuniknionym końcem życia. Drugim źródłem uprzedzeń i dyskryminacji ze względu
na wiek jest czynnik strukturalny, zmieniające się struktury, przede wszystkim gospodarki. Sztandarowym przykładem w tym przypadku może być sytuacja na rynku pracy, gdzie dyskryminacja starszych
pracowników uzasadniana jest często niemożnością „dotrzymania kroku” przez osoby po 60. roku życia
zmianom technologicznym i organizacyjnym oraz brakiem kreatywności, innowacyjności i adaptacji do
zmian.
Przejawy ageizmu przyjmują różne postaci. Oto najważniejsze z nich:
•

Niedostrzeganie – występowanie „niewidzialności”, „przezroczystości”, dostrzegane przez
seniorów bardzo wyraźnie w miejscach publicznych, gdzie inne osoby przechodzą obok bez
zwracania jakiejkolwiek uwagi na spacerująca osobę starszą.

•

Lekceważenie – uznawanie, iż opinie, wyznawane wartości i potrzeby osób starszych są mniej
ważne i mniej cenne niż jednostek młodych, znajdujących się „w pełni sił”. Przejawem lekceważenia jest „sepizacja” (somebody else’s problem – to kłopot kogoś innego) pojawiających
się problemów artykułowanych przez seniorów.

•

Ośmieszanie – świadome przeinaczanie i karykaturalne wyolbrzymianie problemów seniorów i ich sposobów rozwiązywania owych problemów, mające na celu wskazanie „żałosności”
sytuacji osób starszych.

•

Paternalizm/nadopiekuńczość – skłonność do wyręczania seniora w wykonywaniu niektórych czynności dnia codziennego, nawet w sytuacji, gdy jest on/ona w stanie samodzielnie
dać sobie w tym przypadku radę i nie widzi potrzeby odwoływania się do pomocy innych.

•

Zaniedbanie – pomijanie istotnych potrzeb psychosomatycznych, społecznych i materialnych osób starszych. Specyficznym przypadkiem zaniedbania jest niedostarczanie informacji seniorom o przysługujących im prawach socjalnych i zdrowotnych, prowadzące często do
nieuświadamiania sobie przez nich istniejących potrzeb i sposobów ich zaspokojenia3.

Za realizację polityki polskiego rządu w zakresie równego traktowania, w tym przeciwdziałania dyskryminacji, m. in. ze względu na wiek odpowiedzialny jest Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania. Pełnomocnik, monitorując sytuację w zakresie przestrzegania zasady równego traktowania,
w tym także ze względu na wiek rozpatrywał wpływające do niego wnioski i interwencje od osób fizycznych, instytucji lub organizacji pozarządowych. W 2018 r. sprawy związane z dyskryminacją ze względu
na wiek stanowiły 8% wszystkich spraw wpływających do Pełnomocnika w 2018 r. Stanowiło to trzecią
co do wielkości kategorię wśród wpływających wniosków i interwencji4.
Wyrazem ageizmu jest także skierowana przeciwko seniorom szeroko rozumiana przemoc. Szerzej o formach przemocy oraz najczęściej popełnianych przestępstwach, których ofiarom padają osoby
starsze przedstawiono na dalszych kartach niniejszego rozdziału.
3
4

Demografia i Gerontologia Społeczna – Biuletyn Informacyjny, 2011, Nr 5.
Informacja o sytuacji osób starszych w Polsce za 2018 r. – Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2019.
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4.2. Formy przemocy kierowanej przeciwko osobom starszym
Wśród form przemocy ukierunkowanej przeciwko seniorom wyróżnia się:
•

przemoc fizyczną – rozumianą jako agresja narażająca osobę starszą na uszkodzenie ciała, utratę
zdrowia, a w radykalnej postaci nawet życia.

•

przemoc psychiczną - działania ukierunkowane na podważenie poczucia stabilności seniora, podkopanie własnej samooceny poprzez poniżenie i upokorzenie. Służyć mają temu wyśmiewanie, izolowanie od otoczenia, etc. Konsekwencją tego rodzaju przemocy może być wystąpienie lub pogłębienie depresji u osoby starszej. Obejmuje ona napaści słowne, groźby, wyzywanie i infantylizację
(stosowanie „dziecinnej” mowy, ograniczanie swobody decyzji ofiary).

•

przemoc seksualną - obejmującą wszelkiego rodzaju kontakty lub akty seksualne, podejmowane
bez zgody jednego z partnerów. Kontakt seksualny z wymuszoną zgodą jest również traktowany
jako przemoc seksualna. Przemoc seksualna często pojawia się w okolicznościach skrywających
przemocowy charakter działania. Panuje mylne przekonanie, że starsze kobiety nie mogą być seksualnie wykorzystane.

•

przemoc ekonomiczną – stosowaną przede wszystkim przez osoby najbliższe, szczególnie w przypadku gdy wspólnie z seniorem prowadzą one gospodarstwo domowe. Może się ona przejawiać
wielopłaszczyznowo od możliwości ograniczania samodzielności finansowej seniora w rozdysponowaniu własnego świadczenia emerytalnego lub rentowego, po zmuszenie go do wzięcia długoterminowego kredytu, aż po osławioną już metodę „na wnuczka” czy inne metody wykorzystywania,
o których szczegółowo w dalszej części rozdziału. Wykorzystanie finansowe (przemoc ekonomiczna), polega też na „bezprawnym i niewłaściwym używaniu własności i zasobów osoby starszej”. Ponieważ wiele starszych osób nie jest w stanie prowadzić własnych interesów finansowych z powodu
stanu zdrowia, są one skazane na zaufanie wobec swoich opiekunów.

•

przemoc instytucjonalna - praktykowana w instytucjach z założenia społecznie wrażliwych (np. domy
opieki, placówki pobytu dziennego, szpitale), gdzie osoby starsze doświadczają między innymi zaniedbania ze strony personelu5.

Badania M. Halickiej i J. Halickiego z 2009 r. wskazują, że 5,9% osób po 65 roku życia doświadcza przemocy. Grupę tę istotnie częściej stanowią kobiety. Autorzy w badaniu uwzględnili dziewięć rodzajów
przemocy. Wyniki wskazują, że najczęściej doświadczaną formę przemocy stanowi „znieważanie, wyzywanie, ośmieszanie lub lekceważenie” (5,4%). Następnie kolejno według częstotliwości są „zastraszanie
i szantażowanie” (2,1%), „wyganianie z mieszkania” (1,1%), „zabieranie i używanie własności osoby bez
jej wiedzy” (1%), „ograniczanie wolności np. poruszania się, zamykanie w pokoju” (0,6%), „ograniczanie
dostępu do lekarza, kontaktowania się z rodziną i przyjaciółmi” (0,4%), „przemoc fizyczna” (0,5%). Najrzadszą formą przemocy była przemoc seksualna6. Zdecydowanie najczęściej występującą formą przemocy była natomiast, posługując się przedstawioną powyżej klasyfikacją, przemoc psychiczna.

5
6

Przemoc wobec osób starszych, Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, Warszawa 2018.
Ibidem.
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4.3. Dane ilościowe na temat przestępstw popełnianych wobec osób starszych
na terenie Polski
Poniżej przedstawione zostały dane liczbowe na temat przestępstw popełnianych z pokrzywdzeniem seniorów rozumianych jako osoby powyżej 65. roku życia popełnione w latach 2016-2019 oraz
w pierwszym półroczu 2020 roku. Najczęściej popełnianymi przestępstwami w tej grupie wiekowej były
wszelkiego rodzaju oszustwa. Na drugim miejscu znalazły się przestępstwa drogowe oraz gospodarcze.
Co może dziwić, stosunkowo niewiele przestępstw to przestępstwa rozboju, kradzieży i wymuszenia.
Na uwagę zasługuje analiza dynamiczna poniższych danych liczbowych. Biorąc pod uwagę dane
z lat 2016-2019, z każdym rokiem ilość popełnianych przestępstw wzrastała. Choć pełne dane za rok
2020 nie są jeszcze dostępne, to statystyczny wzrost liczby odnotowanych czynów zabronionych na
szkodę osób starszych w latach ubiegłych oraz wzrost liczby osób spełniających kryterium wiekowe
do uznania seniorem, uzasadnia przyjęcie, iż liczba samych przestępstw w tym zbiorze będzie wciąż
rosnąć.
Co istotne, liczba pokrzywdzonych przestępstwami jest wyższa niż liczba samych przestępstw.
Oznacza to, że w przypadku niemal każdego przestępstwa, średnia liczba pokrzywdzonych jest większa
niż jeden. Tym samym przestępstwem, sprawca krzywdzi więc więcej niż jedną osobę w podeszłym
wieku7. W ocenie autorów raportu istotnym elementem wpływającym na dane organów ścigania jest
bariera wstydu, która znacznie ogranicza ilość zgłaszanych przestępstw. Osoby w podeszłym wieku
boją się również kontaktu z organami ścigania, czują się skrępowane wobec organizacji jednostek wymiaru sprawiedliwości.
Tabela 4.1.

7

Komenda Główna Policji, 2020 r.
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Analizując udział procentowy przestępstw popełnianych na seniorach w całości przestępstw, należy
dojść do kolejnych wniosków. Udział zabójstw, rozbojów, kradzieży i wymuszeń popełnianych na seniorach znacznie przekracza średni udział ogółu analizowanych przestępstw. Oznacza to, że przestępstwa
te cechują się dużą częstotliwością występowania w grupie osób w wieku powyżej 65 lat. Do podobnych wniosków prowadzi nas analiza dynamiczna przedstawionych danych. Udział przestępstw popełnianych na seniorach w ogólnej liczbie przestępstw rośnie z roku na rok. Dalszego wzrostu możemy
spodziewać się również w 2020 r8. Jak już wspomniano powyżej, taka ocena znajduje swoje uzasadnienie w dotychczasowym wzroście liczby przestępstw na przestrzeni lat oraz powiększeniu grona osób
starszych w Polsce w ogóle.
Tabela 4.2.

4.4. Najczęściej popełniane przestępstwa wobec osób starszych – charakterystyka
W poprzednim podrozdziale przedstawiono najczęściej popełniane przestępstwa wobec osób starszych, według klasyfikacji przestępstw pochodzącej z części szczególnej Kodeksu karnego. Jak wynika
z przedstawionych danych, gros przestępstw z pokrzywdzeniem seniorów to oszustwa (przestępstwo
stypizowane w art. 286 k.k.). To właśnie różne rodzaje oszustw (kolokwialnie nazywanych również wyłudzeniami) stanowią najbardziej charakterystyczne spośród przestępstw popełnianych na szkodę seniorów.
Poniżej zaprezentowanych zostanie kilka spośród najpopularniejszych rodzajów oszustw „na legendę” popełnianych wobec seniorów.
I.

Metoda „na wnuczka” i „na policjanta”

Mimo prowadzonych kampanii społecznych i akcji informacyjnych osoby starsze wciąż padają ofiarami wyłudzeń znacznych sum pieniędzy na tzw. metodę „na wnuczka” i „na policjanta”. Obie te metody
charakteryzują się tym, że przestępcy dzwonią do swoich ofiar i prowadzą rozmowę w ten sposób, by
8

Ibidem.

16 Bezpieczeństwo osób starszych w Polsce

te były przekonane, że rozmawiają ze swoim bliskim (najczęściej wnuczkiem), który ma kłopoty i nagle
potrzebuje pieniędzy lub też funkcjonariuszem policji lub innych służb, który właśnie pracuje nad rozbiciem grupy przestępczej.
Oba te sposoby mają wspólną cechę – przestępca, dzwoniąc do swojej ofiary, wywiera presję, że trzeba
działać szybko i sugeruje, że nie wolno przerywać rozmowy telefonicznej. Ten element jest szczególnie
istotny. Ofiara musi działać bezwiednie i nie można dać jej czasu na rozmowę z rodziną lub policją. Oszust
prosi o przygotowanie gotówki do odbioru z mieszkania pokrzywdzonego lub wykonanie przelewu na
konto bankowe. Czasami zachęca nawet do wspólnego wyjścia do oddziału banku lub bankomatu
w celu wypłaty odpowiedniej sumy pieniędzy. W większości przypadków oszust podsyła „zaufaną osobę”, mówiąc, że nie może po pieniądze przyjechać osobiście, ale za chwilę przyjedzie po nie jakiś znajomy. Ofiara, wierząc że pomaga komuś bliskiemu w potrzebie albo organom państwa, zostaje okradziona.
Dodatkowo metoda „na policjanta” odnosi się jednoznacznie do żerowania na prezentowanym ogólnie w społeczeństwie, a szczególnie wśród osób starszych -, szacunku dla służb mundurowych. Osoby
starsze, bojąc się konsekwencji sprzeciwu wobec rzekomych reprezentantów Policji, otwierają drzwi do
swoich mieszkań, udostępniają swoje dane osobowe lub dobrowolnie oddają oszczędności życia celem rzekomego złapania przestępcy.
II.

Metoda „na kolegę”

To dobrze znana metoda przypominająca swą konstrukcją metodę „na wnuczka”. Oszuści podają się za kolegę syna, córki, wnuka lub wnuczki. Swoją pewnością siebie i informacjami, które posiadają,
udaje im się wzbudzić zaufanie, wprowadzić w błąd zaskoczoną osobę, a następnie, posługując się różnymi scenariuszami rozmów, wyłudzić od niej pieniądze.
III.

Metoda „na pracownika pogotowia ratunkowego”

Sprawcy wchodzą do domów pod pretekstem, że są pracownikami pogotowia ratunkowego
i przyjechali po pieniądze na zakup krwi potrzebnej do przeprowadzenia operacji syna, córki, wnuka lub
wnuczki, który uległ wypadkowi w pracy. Zaskoczone i zdenerwowane ofiary, ani przez moment nie zastanawiając się nad potwierdzeniem tych faktów, przekazują przestępcy pieniądze.
Podobnych oszustw mnożyć można bez końca. Występują ich różne modyfikacje jak chociażby
„na hydraulika”, „na pracownika administracji budynku” czy „na przedstawiciela pogotowia gazowego”.
Dowodem na kreatywność oszustów może być wykorzystanie okresu pandemii koronawirusa, kiedy to
przebierali się oni za pracowników sanepidu i odziani w skafandry bezpieczeństwa wchodzili do domów
pod pozorem dokonywania dezynfekcji czy innych czynności związanych z rzekomą walką z wirusem.
Najczęściej chodzi o wzbudzenie zaufania, wykorzystanie nieuwagi i wyłudzenie odpowiedniej sumy
pieniędzy lub drogocennych przedmiotów. Niejednokrotnie oszuści wykorzystują samotność osoby
starszej i chęć udzielenia pomocy rzekomym członkom swojej rodziny. Niestety bywa również tak, że
seniorzy, stawiając opór, stają się ofiarami przemocy fizycznej. Wówczas, choć przestępstwo oszustwa
kończy się na etapie usiłowania, to dochodzi do wystąpienia innych przestępstw, jak choćby spowodowania uszczerbku na zdrowiu.
W ramach szkoleń będących częścią kampanii „Bezpieczny Senior”, Fundacja Przyszłość Poko-
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leń wyróżnia zatem dwie podstawowe bariery, z których nie warto dobrowolnie rezygnować, są to odpowiednio: telefon, naturalnie oddzielający nas od przestępców i przy zachowaniu podstawowych zasad
asertywności umożliwiający uniknięcie oszustwa oraz ostatecznie nasze drzwi wejściowe do domu.
IV.

Nowa płaszczyzna oszustw - Internet

W badaniu przeprowadzonym przez Urząd Komunikacji Elektronicznej w zakresie korzystania
przez osoby po 60. roku życia z różnych form telekomunikacji wynika, że z Internetu korzysta 30% tej
grupy9. Wobec starzenia się społeczeństwa oraz wkraczania w wiek umownie uznawany za senioralny
przez pokolenie lepiej zaznajomione z nowymi rozwiązaniami technicznymi można dojść do wniosku, że
odsetek ten będzie stale wzrastał.
Bez wątpienia proces informatyzacji osób starszych musiał zostać przyśpieszony przez ogłoszony w Polsce w roku 2020 stan epidemii i wynikające z niego obostrzenia dotyczące przemieszczania się,
spotykania z osobami bliskimi. Kontakt międzyludzki musiał w znacznej części zostać przeniesiony na
płaszczyznę cyfrową, obejmując również osoby starsze. Dopiero zakończenie pandemii umożliwi przeprowadzenie wartościowych badań tego zjawiska, niemniej na potrzeby tego opracowania można wysunąć tezę, iż liczba seniorów aktywnie korzystających z Internetu będzie rosła, a wzrost ten w ostatnim
czasie mógł mieć dynamiczny charakter. Niezależnie od przyczyn już wspomnianych wynika to również
bezpośrednio z postępu technologicznego i konieczności uczestnictwa seniorów w społeczeństwie.
W tym miejscu warto jedynie nadmienić o zjawisku wykluczenia cyfrowego osób w podeszłym wieku
opisanym szczegółowo w pracy prof. Barbary Szmigielskiej, Anny Bąk i Małgorzaty Hołdy „Seniorzy
jako użytkownicy Internetu” (Nauka 2/2012), będącym w olbrzymim skrócie efektem niedostosowania
tej grupy do funkcjonowania w społeczeństwie cyfrowym. Stan ten podlega jednak nieustannej zmianie
na rzecz aktywizowania osób starszych, co oczywiście jest wartością samą w sobie, acz niesie ze sobą
określone ryzyka.
Oszuści i ich metody również idą z duchem czasu. Wykorzystują już fakt, iż coraz więcej seniorów
posługuje się smartfonami, Internetem, a swoje środki przechowują już nie w domu, a na kontach bankowych. Tworzą fałszywe profile podszywające się pod osobę znajomą, którą osoba starsza w swoich
kontaktach na komunikatorze. Wysyłają wiadomość, że przydarzyła im się trudna sytuacja np. zagubiony
portfel, skradziona torebka, brak pieniędzy na powrót do domu, itp. Znajomy obiecuje, że odda pieniądze jeszcze tego samego dnia albo następnego. Pożyczka jest zwykle niewielka. Oszust nie prosi nigdy
o dużą sumę. Skłania seniora do zalogowania się do swojego banku i wygenerowania w aplikacji kodu
do płatności telefonem, a następnie przesłania go „znajomemu”. Zajmuje to kilka minut, a ten kod wystarczy, by oszust natychmiast wypłacił pieniądze z bankomatu.
Rozwijająca się w Internecie sfera aktywności osób starszych często nie idzie w parze z odpowiednią edukacją w przedmiocie zabezpieczenia swoich interesów. Seniorzy zatem mogą być łatwo
wprowadzeni w błąd poprzez wykorzystanie informacji upublicznianych przez nich samych. O wiele łatwiej oszustowi podszyć się za członka rodziny osoby starszej jeśli wcześniej ta osoba sama, dobrowolnie, ujawniała swoje relacje z innymi.
Warto zwrócić uwagę na fałszywe sprzedaże, czy aukcje, które swoim przekazem zwracają się
9
Badanie opinii publicznej w zakresie funkcjonowania rynku usług telekomunikacyjnych oraz preferencji konsumentów, Raport z badania klientów indywidualnych w wieku 60+, Warszawa, Gdańsk, 29.11.2019 r., UKE
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bezpośrednio do osób starszych. Są to tylko podstawowe metody działania osób ukierunkowanych na
wzbogacenie się kosztem seniorów, nawet bez wykorzystania złośliwego oprogramowania, systemów
śledzących, czy wirusów, które mogą zczytać dane do logowania w bankowości elektronicznej lub chociaż dokładne dane osobowe. Opisanie wszystkich możliwych czynów zabronionych na szkodę osób
starszych znacznie przekraczałoby jednak zasadną objętość tego opracowania.

4.5. Pozostałe nieuczciwe praktyki
Oprócz oszustw, jak też przestępstw będących wynikiem skierowania w stosunku do osób starszych
przemocy fizycznej, należy zwrócić uwagę na kilka innych zachowań, które – choć nie noszą znamion
czynów zabronionych – stanowią niegodziwe praktyki skierowane przeciwko interesom bezbronnych
seniorów. Do praktyk tych zaliczyć można:
- nieuczciwe przekonywanie do wyboru towaru za cenę wielokrotnie przewyższającą jego wartość
rynkową – ma to miejsce najczęściej podczas wszelkiego rodzaju kiermaszy, gdzie oferuje się produkty w bardzo wysokich cenach, najczęściej zachęcając również do skorzystania z ratalnego sfinansowania tych zakupów. Po czasie okazuje się, że podobnego rodzaju i jakości towary dostępne
są w dużo niższych cenach, a senior skłoniony do skorzystania z „okazji” pozostaje z kredytem na
wiele miesięcy,
- ukrywanie wad sprzedawanych towarów lub prezentowanie towarów w sposób niezgodny z prawdą – chodzi tu o oferowanie przedmiotów posiadających dane unikalne funkcje uzasadniające ich
wysoką cenę, podczas gdy w rzeczywistości, po dokonaniu zakupu, okazuje się, że przedmioty te
w ogóle nie posiadają opisanych funkcji. Seniorowi przysługuje oczywiście prawo wynikające z rękojmi za wady rzeczy sprzedanej, jednak niska świadomość prawna nabywcy często nie pozwala mu
z tego uprawnienia skorzystać,
- niewdzięczność osób obdarowanych składnikami majątku osoby starszej – dochodzi do niej wtedy,
gdy po dokonaniu darowizny i przeniesieniu własności np. mieszkania, osoba obdarowana zaczyna
traktować darczyńcę w sposób niegodny np. ograniczając jego prawa korzystania z nieruchomości,
czy wręcz stosując wobec niego przemoc psychiczną. Również w tym przypadku istnieje instrument
prawny, który pozwoliłby wybrnąć seniorowi z trudnej sytuacji tj. odwołanie darowizny z uwagi na rażącą niewdzięczność obdarowanego. Niestety również w tym przypadku, seniorzy zwykle nie mają
odpowiedniej świadomości przysługujących im praw lub boją się skorzystać z nich, będąc zastraszanymi przez krewnych,
- uporczywe namawianie seniora do zawarcia umowy tzw. „odwróconej hipoteki” – jest to instrument
prawny polegający na otrzymywaniu dożywotniej renty miesięcznej w zamian za przekazanie własności mieszkania należącego do seniora na rzecz tzw. funduszu hipotecznego. Jest rzeczą oczywistą, że nawet przy założeniu relatywnie długiego okresu życia pozostałego przed seniorem, wartość
pieniędzy wypłaconych seniorowi będzie wielokrotnie niższa od wartości przekazanej nieruchomości. Niestety seniorzy często nie zdają sobie z tego sprawy.
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INICJATYWY NA RZECZ POPRAWY
BEZPIECZEŃSTWA SENIORÓW W POLSCE

W niniejszym rozdziale przedstawionych zostanie kilka z bardzo wielu inicjatyw podejmowanych przez
różnego rodzaju instytucje, których celem jest poprawa bezpieczeństwa wśród osób starszych. Dla uzyskania większej przejrzystości, podzielono je na te podejmowane przez instytucje rządowe i pozarządowe.

5.1. Działania rządowe
Działania Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
W dniu 26 października 2018 r. przez Radę Ministrów przyjęty został dokument pt. „Polityka
społeczna wobec osób starszych 2030. Bezpieczeństwo – Uczestnictwo – Solidarność”, opracowany
w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Celem było wyznaczenie kluczowych kierunków
polityki senioralnej w nadchodzących latach oraz uporządkowanie działań instytucji publicznych w Polsce, tak by w jak największym stopniu odpowiadały na aktualne potrzeby seniorów. To pierwszy dokument rządowy, uwzględniający szczegółowe rozwiązania we wszystkich najważniejszych sferach życia
osób starszych. Polityka społeczna wobec osób starszych 2030 wyznacza konkretne obszary działań,
a także, wskazuje podmioty bezpośrednio odpowiedzialne za ich realizację. Przedmiotowy dokument
uwzględnia 7 obszarów polityki społecznej dotyczących ogółu osób starszych oraz 4 obszary działań
skierowane bezpośrednio do niesamodzielnych osób starszych i ich opiekunów.
Kolejną inicjatywą ministerstwa jest „Program wieloletni „Senior+” na lata 2015-2020”. Głównym
celem Programu jest wspieranie samorządów lokalnych, odpowiedzialnych za budowanie systemu
usług wspierających dla osób starszych, w rozwijaniu sieci Klubów i Dziennych Domów „Senior+”, które
sprzyjać będą podnoszeniu jakości życia osób starszych i poczuciu ich bezpieczeństwa. Na koniec 2019
roku dofinansowanie w ramach programu otrzymały 342 ośrodki, w tym:
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•

74 Dzienne Domy Senior + oferujące 1726 miejsc dla osób starszych,

•

268 Klubów Senior + oferujących 5954 miejsc dla osób starszych10.

Inicjatywy Policji mające na celu przeciwdziałanie oszustwom osób starszych
Wiodącą komórką organizacyjną Komendy Głównej Policji, w zakresie przedmiotowej problematyki jest Biuro Prewencji KGP, które nadzoruje trzy główne zagadnienia dotyczące seniorów. Są to:
działania profilaktyczne, obszar związany z działalnością domów pomocy społecznej oraz placówek
zapewniających całodobową opiekę osobom z niepełnosprawnością, przewlekle chorym lub osobom
w podeszłym wieku oraz obszar dotyczący przeciwdziałania przemocy domowej.
Główne kierunki policyjnych działań w zakresie zapobiegania przestępczości znalazły odzwierciedlenie w Priorytetach Komendanta Głównego Policji na lata 2016-2018 (które obowiązują również w latach
2019-2020) zwłaszcza w Priorytecie nr 1 „Zwiększenia efektywności działań Policji na rzecz wzmocnienia współpracy ze społeczeństwem”. Aktywność Policji w tym obszarze wyraża się w szczególności,
w dużej liczbie inicjatyw profilaktycznych projektowanych i wdrażanych przez jednostki organizacyjne
Policji w postaci kompleksowych długofalowych programów, okresowych akcji profilaktycznych oraz
działań doraźnych, podejmowanych w siedmiu głównych obszarach zagadnieniowych dotyczących
bezpieczeństwa. Jednym z obszarów uznanych za priorytetowy, w zakresie profilaktyki społecznej, jest
bezpieczeństwo seniorów, którzy są grupą społeczną szczególnie narażoną na stanie się ofiarą przestępstwa.
Mając na uwadze skalę przestępstw popełnianych na szkodę osób starszych, Policja obok wielu
programów ukierunkowanych na bezpieczeństwo ogólne społeczeństwa, od wielu lat realizuje działania informacyjno-edukacyjne, w których uwzględnia kwestię bezpieczeństwa seniorów. Podstawowym
celem takich działań jest podniesienie świadomości osób starszych w zakresie występujących zagrożeń i sposobów działania sprawców przestępstw. Programy te adresowane są zarówno do osób starszych jak i dzieci i młodzieży. Realizowane są one przez policjantów wskazanych do zadań z zakresu
profilaktyki społecznej, jak również przez dzielnicowych, którzy zobowiązani są do wykonywania także
zadań w ww. obszarze. Podstawę realizacji wspomnianych programów stanowi natomiast współpraca
Policji z takimi instytucjami jak: władze samorządowe, organizacje kościelne, urzędy pocztowe, instytucje finansowe, placówki służby zdrowia, uniwersytety czy stowarzyszenia. Jednym z narzędzi wykorzystywanych do rozpoznawania problemów społecznych, w tym także osób starszych, są organizowane
debaty społeczne. Część z tych spotkań dedykowanych było bezpośrednio problematyce dotyczącej
bezpieczeństwa seniorów.
Działania na rzecz osób starszych cechują się problemami z dotarciem do adresatów, gdyż
bardzo często są to osoby schorowane, wymagające stałej opieki czy też osoby unikające kontaktów.
W związku z powyższym, podejmowane są różne inicjatywy pozwalające na szersze dotarcie do seniorów. Jedną z takich inicjatyw jest zawarte w dniu 8 czerwca 2018 r. w siedzibie Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych w Warszawie, pomiędzy Komendantem Głównym Policji oraz Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Porozumienie o współpracy w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom bezpieczeństwa obywateli. Głównymi celami porozumienia są:
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•

podniesienie poziomu bezpieczeństwa obywateli, w szczególności klientów Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych,

•

podejmowanie wobec klientów ZUS wspólnych działań informacyjno-edukacyjnych oraz
promocyjnych zwiększających świadomość społeczną na temat szeroko rozumianego
bezpieczeństwa.

W ramach wspólnych działań informacyjno-edukacyjnych, w kwartalnikach „ZUS dla Seniora” oraz
„ZUS dla Ciebie”, zamieszczone zostały artykuły informacyjno-edukacyjne. Ponadto, Policja włączyła
się w działania pt. „Dzień Seniora”, które były organizowane przez Oddziały ZUS usytuowane na terenie całego kraju. W ramach tych działań, policjanci informowali seniorów o zagrożeniach oraz doradzali
w indywidualnych przypadkach. W chwili obecnej trwają także rozmowy dotyczące przyszłych działań,
w tym także adresowanych do osób starszych.
Przykładem działań na szczeblu centralnym jest także porozumienie zawarte przez Komendę
Główną Policji z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
oraz Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego dotyczące współpracy przy kampanii społecznej pt.
„Seniorze nie daj się oszukać”.11

5.2. Działania organizacji pozarządowych
W Polsce działa obecnie dość duża ilość instytucji pozarządowych, których działalność koncentruje
się na pomocy osobom starszym. Są to zarówno organizacje utworzone przez osoby starsze i zrzeszające samych seniorów, jak i takie, które powstały po to, by seniorom służyć. Wśród instytucji pozarządowych znaleźć można organizacje lokalne i ogólnopolskie. Skupiają się wokół aktywizacji osób starszych,
propagowaniu działań prozdrowotnych a także organizowaniu im różnych form spędzania czasu wolnego. W niniejszym opracowaniu przedstawiona zostanie inicjatywa organizacji pozarządowej, której
głównym celem jest edukacja nakierowana na zapewnienie bezpieczeństwa wśród seniorów.
Organizacją, która poświęca seniorom gros swoich inicjatyw jest Fundacja Przyszłość Pokoleń.
Wśród działań mających na celu pomoc osobom starszym, wyróżnia się „Kampania Bezpieczny Senior”.
Bodźcem do opracowania tej kampanii były sygnały o tym, że osoby starsze, obdarzając obce im osoby
zbyt dużym zaufaniem, padają ofiarą różnego rodzaju działań powodujących niekorzystne skutki finansowe. Przybierają one dwojaką formę - działań wykorzystujących nieświadomość prawną, oraz działań
stricte naruszających prawo. Jest to dokładnie ta sama grupa zachowań, które opisano w rozdziale 4
niniejszego raportu.
„Bezpieczny Senior” jest odpowiedzią na potrzebę przedstawiania środków ostrożności, które pozwolą
osobom starszym uchronić się przed oszustami i przykrymi konsekwencjami niegodziwych zachowań.
Projekt to cykl szkoleń otwartych oraz akcji informacyjnych mających na celu budowanie świadomości
prawnej wśród osób starszych, szczególnie narażonych na oszustwo czy wykorzystanie ze strony osób
trzecich.
W latach 2015-2017 program „Bezpieczny Senior” był realizowany we Wrocławiu i jego najbliższych okolicach. W roku 2018, kampania została rozszerzona na obszar województwa dolnośląskiego,
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w 2019 – także województwa opolskiego, a w 2020 – województwa kujawsko-pomorskiego. Materialnym efektem kampanii jest broszura pt. „Poradnik Bezpiecznego Seniora”, na której łamach w sposób
bardzo przejrzysty opisane są rodzaje oszustw i nieuczciwych praktyk skierowanych przeciwko seniorom wraz z przykładami. Broszura ta jest rozprowadzana podczas każdego ze szkoleń organizowanych
w ramach akcji, a także jest kolportowana innymi kanałami docierającymi do osób starszych.
Kampania jest bardzo pozytywnie przyjmowana przez jednostki samorządu terytorialnego, ośrodki pomocy społecznej, kluby seniora, oddziały Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, domy
kultury, rady osiedla, parafie i inne organizacje kościelne, które współpracowały z fundacją poprzez promocję spotkań, kolportaż materiałów i udostępnianie pomieszczeń w których odbywały się szkolenia12.
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W niniejszym raporcie zaprezentowano Państwu ogólną charakterystykę podgrupy z wyeksponowaniem tych cech, które stanowią czynniki wpływające na obniżony poziom bezpieczeństwa tej grupy
w stosunku do pozostałych grup wiekowych. Wśród tych cech znajdują się: singularyzacja, spadek dochodów oraz pogorszenie się stanu zdrowia. Wszystkie te cechy powodują, że poziom ufności i polegania na innych jest wśród seniorów bardzo wyraźny. Rezultatem takiego stanu rzeczy jest powszechne
wykorzystywanie osób starszych, nierzadko połączone z praktykami naruszeń prawa. Coraz to bardziej
kreatywne metody oszustw to jednak tylko część krzywdzących seniorów zachowań. Bulwersować powinien fakt, iż bardzo często osobami, które najbardziej krzywdzą seniorów są ich osoby najbliższe. Psychiczna i fizyczna przemoc skierowana przeciwko osobom w podeszłym wieku w domowym zaciszu
jest z pewnością zjawiskiem niedoszacowanym. Brak odpowiedniej świadomości osób starszych oraz
wspomniane już poczucie uzależnienia od młodszych powoduje, że osoby te nie wiedzą jakie instrumenty prawne im przysługują, a nierzadko zwyczajnie boją się zwrócić o niezbędną pomoc.
Dlatego – w szczególności w obszarze umacniania bezpieczeństwa seniorów – absolutnie konieczne jest pogłębianie świadomości prawnej, zaufania wobec instytucji publicznych, w tym wymiaru
sprawiedliwości, w szczególności, że instytucje te mogą zapewnić im efektywną pomoc, ale i wiary we
własne możliwości i niezależność seniorów. Działaniami mogącymi odnieść pozytywny rezultat w pierwszym wskazanym obszarze są wszelkie inicjatywy informacyjno – edukacyjne przestrzegające przed
nieuczciwymi formami zachowań, w tym przestępstwami. Szkolenia te powinny przybierać odpowiednią, dopasowaną do potrzeb seniorów formę. Muszą przedstawiać zjawisko w sposób jasny i zrozumiały, a także posługiwać się przykładami. Pamiętajmy, że seniorzy to grupa wiekowa, która (choć nie zawsze) stroni od nowinek techniki, dlatego niezwykle cenne będą szkolenia organizowane w miejscach,
w których seniorzy lubią spędzać czas, czyli klubach i kołach seniora. Niezmiernie ważne będzie nie tylko
przedstawianie problemu i przestrzeganie przed nim, ale również wskazanie miejsc, do których osoba ta
może zwrócić się po pomoc. Pamiętajmy, że czynność taka jak wyszukanie w internetowej przeglądarce
najbliższego punktu bezpłatnej pomocy prawnej może być dla niejednego seniora zadaniem niezwykle
trudnym lub wręcz niewykonalnym.
Z uwagi na mogące powstać problemy w bezpośrednim dotarciu do seniorów z treściami o charakterze przestrzegającym, bardzo istotnym jest kierowanie kampanii mających na celu poprawę bezpieczeństwa osób starszych do ludzi im najbliższych – dzieci oraz wnuków. Są to grupy, które ze względu na wiek i znacznie lepsze oswojenie się z zasadami funkcjonowania społeczeństwa informacyjnego,
mogą posiąść niezbędną wiedzę i przekazać ją swoim rodzicom czy dziadkom w przystępnej dla nich
formie. Budowanie świadomości osób młodych na temat zagrożeń czyhających na seniorów i potrzeby
nieustannego ich przestrzegania przed potencjalnym ryzykiem pozwoli na rozwój zupełnie nowego poziomu oddziaływania na seniorów, mającego miejsce wewnątrz relacji rodzinnych i przyjacielskich, co
może okazać się działaniem znacznie skuteczniejszym od podejmowania inicjatyw zinstytucjonalizowanych.
Kolejnym obszarem, którego wzmocnienie może przynieść pozytywne skutki w zakresie poprawy bezpieczeństwa osób starszych jest poprawa ich poczucia własnej wartości, niezależności i wiary w swoje
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możliwości. Samotność, poczucie wyobcowania i wykluczenia sprawiają, że sobą starsza czuje się bezbronna i jest skłonna zaufać niewłaściwym osobom. Jakie działania mogą wspomóc wiarę we własne
„ja” seniora? Prawdopodobnie próżne będzie organizowanie mu szkoleń czy sesji „coachingowych”.
Poradniki psychologiczne czy filmiki motywacyjne również mogą w tym obszarze zawieźć. Działaniami, które z całą pewnością mogą okazać się pomocne będą natomiast wszelkie formy zachęcania seniorów do zrzeszania się. Nie jest przy tym istotne, czy będą to inicjatywy oddolne czy zorganizowane,
np. przez instytucje pozarządowe, kluby seniorów, parafie czy zakłady pracy. Ważne będzie wzbudzenie
w osobie starszej poczucia przynależności do grupy oraz świadomości, że nie jest sama, a na co dzień
może spotkać się i porozmawiać z osobami borykającymi się z tymi samymi problemami i codziennymi
wyzwaniami. Pomoże to zbudować w seniorze wiarę w siebie, a w połączeniu z inicjatywami edukacyjnymi, które powinny być organizowane właśnie na tego typu forach, w istotny sposób wpłynie pozytywnie na bezpieczeństwo seniorów.
Kolejną inicjatywą, jaka mogłaby poprawić bezpieczeństwo seniorów jest z pewnością ciągłe
poszerzanie i doskonalenie kompetencji seniorów z zakresu korzystania z Internetu. Zaznaczyć należy,
że musi to być umiejętność prawidłowego, tj. krytycznego korzystania z tego medium. Dlatego dedykowane temu szkolenia nie powinny ograniczać się do przekazywania podstawowych zasad korzystania
z wyszukiwarek internetowych czy stron www. Konieczne jest równoległe przekazywanie zasad bezpieczeństwa w sieci ze wskazaniem na zagrożenia, jakie czyhają na seniorów. Materiały szkoleniowe powinny zatem obfitować w przykłady oszustw czy przestępstw popełnianych właśnie przy użyciu Internetu,
a także w sposoby podejmowania działań mających na celu ochronę przed nieuczciwymi działaniami
użytkowników sieci.
Powyższe inicjatywy stanowią ogólne ujęcie potrzeb i celów, jakie należy stawiać w stosunku do
podmiotów zajmujących się codzienną działalnością na rzecz poprawy bezpieczeństwa i – co za tym
idzie – wzmacniania poczucia bezpieczeństwa seniorów. Stanowią one otwarty katalog postulatów. Poniżej przedstawiono natomiast skonkretyzowane inicjatywy na poziomie instytucjonalnym, których realizacja może bezpośrednio wpłynąć na poprawę sytuacji osób starszych w Polsce.
a) Powołanie pełnomocnika rządu ds. polityki senioralnej, którego głównym celem byłaby koordynacja wszystkich programów rządowych związanych z poprawą sytuacji osób starszych,
w tym z bezpieczeństwem seniorów. Pozwoliłoby to z pewnością na bardziej efektywne formułowanie celów polityki senioralnej i wykorzystanie środków budżetowych, a być może
również na pogłębienie współpracy w zakresie poprawy bezpieczeństwa seniorów takich
podmiotów jak UOKiK, Rzecznik Finansowy czy Rzecznik Praw Obywatelskich,Nowelizacja
ustawy o samorządzie gminnym w ten sposób, by w treści ustawy znalazł się przepis obligujący gminą do przeznaczenia określonej części środków budżetu gminy na projekty związane
z bezpieczeństwem seniorów,
b) Wyodrębnienie w Funduszu Sprawiedliwości środków na rzecz poprawy bezpieczeństwa
seniorów,
c) Nowelizacja ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym – obecna ustawa w sposób niepełny reguluje tę instytucję prawną, a z absolutną pewnością należy stwierdzić, że w sposób
niewystarczający nakłada na instytucje udzielające tego typu produktów obowiązki informa-
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cyjne. Nowelizacja ustawy powinna iść w kierunku ograniczenia kręgu podmiotów udzielających tzw. odwróconych hipotek np. wyłącznie do banków. Obowiązki informacyjne podmiotów oferujących powinny być określone przynajmniej tak samo wyczerpująco jak zrobiono to
w ustawie o kredycie konsumenckim oraz ustawie o kredycie hipotecznym.
Każde pokolenie czeka starość. Tak oczywiste stwierdzenie wymyka się jednak często hedonistycznej
naturze młodych pokoleń. Tymczasem osoby „wcześnie urodzone” nie są już w stanie w odpowiedni
sposób wpłynąć na rzeczywistość, aby dostosować ją do swoich potrzeb. Potrzebują w tym pomocy.
Mimo wielu akcji organów państwowych oraz organizacji pozarządowych głos seniorów wciąż nie jest
wystarczająco słyszalny, chociaż jest to wciąż powiększająca się grupa docelowa, nie tylko dla wszelkiej maści przestępców, ale również nieuczciwych usługodawców i sprzedawców. Fundacja Przyszłość
Pokoleń stoi na stanowisku, że to właśnie marginalizowanie i wykluczanie osób starszych z aktywnego
życia społecznego stanowi dla nich największe ryzyko, któremu wszyscy jesteśmy zobowiązani przeciwdziałać.
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