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Wprowadzenie

Według prognoz Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) już w roku 2020 
ogólna liczba osób starszych (seniorów) na świecie osiągnie miliard, a tylko w kra-
jach najbogatszych przekroczy 700 milionów, co stanowić będzie około 30% całej 
populacji (Straś-Romanowska, 2000). Zgodnie z prognozą demograficzną Euro-
statu z 2010 roku dla 27 krajów europejskich, w której przyjęto założenie o kon-
wergencji procesów demograficznych w krajach Unii Europejskiej wraz z niwelo-
waniem różnic społeczno-ekonomicznych i kulturowych (EUROPOP2010, http), 
udział osób w wieku 60 lat i więcej będzie wynosił średnio 30,4% w 2030 roku, 
a w 2060 roku – 35,2%. W Polsce natomiast odpowiednio 27,9% i 40,3%. Pol-
ska jest jednym z najszybciej starzejących się krajów europejskich. Dane GUS 
wskazują, że do 2050 roku udział osób w wieku 65+ przekroczy na obszarach 
wiejskich 30%, zaś w miastach 35% (Sytuacja…, 2014).

Globalizacja starzenia się ludności niesie za sobą wiele różnorodnych nie-
korzystnych zmian, zarówno dla państwa (m.in. destabilizacja budżetu, poważny 
wzrost kosztów świadczeń emerytalnych i nakładów na opiekę zdrowotną, po-
głębianie się luki między wpływami a wydatkami na świadczenia emerytalne), 
gospodarki (m.in. zwężenie rynku pracy i rynku konsumentów, wyższe koszty 
pracy oraz koszty kapitałowe, zatrudnianie obcej siły roboczej), jednostki (m.in. 
obniżenie świadczeń emerytalnych, wzrost udziału własnego w gwarantowaniu 
bezpieczeństwa socjalnego, zwiększenie udziału osobistych oszczędności w roz-
wiązywaniu ryzyka i problemów związanych ze starością, obniżenie wartości 
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posiadanych nieruchomości i innych form własności), jak i rodziny (m.in. de-
stabilizacja relacji wewnątrzrodzinnych, wzrost obciążeń podatkowych, eskalacja 
kosztów utrzymania, nasilenie konkurencji międzypokoleniowej) (Kalache, Bar-
reto, Keller, 2005; Moody, 1994; Sácz, Pinazo, Sánchez, 2007; Woźniak, 2012).

Współczesne zmiany w trendach demograficznych, wywołane starzeniem się 
społeczeństw, pociągają za sobą konieczność restrukturyzacji gospodarki (prze-
budowy modelu produkcji i konsumpcji czy też modelu oszczędzania i inwesty-
cji), a także redefinicji tzw. polityk szczegółowych, zwłaszcza w obszarze polityki 
społecznej (systemu wsparcia społecznego, zabezpieczeń społecznych). 

W tym kontekście celem niniejszego opracowania jest egzemplifikacja pojęcia 
solidarności międzypokoleniowej, jako idei wieloznacznej w odniesieniu do relacji 
międzypokoleniowych (więzi, kontraktów między różnymi generacjami). Jako me-
tody badawcze wykorzystano krytyczną analizę porównawczo-opisową literatury 
przedmiotu. W opracowaniu zaprezentowano istotę solidarności międzypokolenio-
wej, nawiązując do wyłaniających się na początku XXI wieku wyzwań dla ekono-
mii i polityki społecznej, związanych z procesem starzenia się ludności. Spojrzenie 
z tej perspektywy jest o tyle zasadne, iż, zdaniem badaczy tematyki, punkt ciężkości 
w debacie o relacjach międzypokoleniowych przesunął się w ostatnich dekadach 
z generational gap (różnic definiowanych w kategoriach kulturowych, stylu życia, 
sposobu bycia) na generational equity (równość i sprawiedliwość podziału zasobów 
pomiędzy przedstawicieli różnych pokoleń) (Bengtson, Giarrusso, Mabry, Silver-
stein, 2002). Z punktu widzenia ekonomii i polityki społecznej to, co łączy pokole-
nia, analizowane jest głównie w kategorii solidarności międzypokoleniowej.

Istota solidarności międzypokoleniowej  
– egzemplifikacja pojęcia

Istnieje wiele definicji solidarności międzypokoleniowej, które są różnie ujmo-
wane w zależności od przyjętej koncepcji teoretycznej. Solidarność międzypoko-
leniowa jest pojęciem interdyscyplinarnym, zaangażowanym definicyjnie w takie 
obszary życia społecznego, jak: ekonomia, kultura, polityka i edukacja. Zasadniczo 
oznacza ona interpersonalną postawę, która jest adekwatna do szczególnych moż-
liwości, braków oraz zagrożeń na poszczególnych etapach życia (Zacher, 2009).

Odnosząc się jednak do egzemplifikacji prezentowanego zjawiska, należy 
przedstawić istotę dwóch pojęć – solidarności i pokolenia. Etymologia słowa 
„solidarność“ związana jest z francuskim rzeczownikiem solidarité (solidarność, 
wzajemna odpowiedzialność), a pochodzi od łacińskiego „solide“ – trwały, solid-
ny, całkowity. Solidarność to synonim więzi społecznych, skupia ludzi i zbioro-
wości wokół pewnych celów, wartości, idei, autorytetów czy zadań. Stanowi po-
czucie wspólnoty i odpowiedzialności członków społeczności i całej zbiorowości. 
Z jednej strony solidarność może być zatem rozumiana jako pewna gotowość do 
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współpracy czy niesienia pomocy innym osobom, zaś z drugiej strony może mieć 
charakter globalny, wyrażający się chociażby w idei uniwersalnych praw człowie-
ka czy też ruchu ekologicznym (solidarność globalna) (Sztompka, 2002). Zdaniem 
Zbigniewa Woźniaka (2012) solidarność należy rozpatrywać jako sieć systemów 
pomocy wzajemnej, opartych na wymianie społecznej i współpracy, generujących 
strukturę zobowiązań. Solidarność kontrastuje jednak z zasadą subsydiarności, 
gdyż pomocniczość zakłada głównie, że ludzie w pierwszej kolejności powinni 
sami sobie pomóc, a gdy nie mają takich możliwości (umiejętności, kompetencji) 
w sieci wsparcia, wówczas pomoc świadczyć może dopiero rodzina, społeczność, 
różne instytucje i organizacje, zaś na końcu państwo (szczebel centralny). 

Aspekt solidarności w szerokim kontekście analizował także Józef Tischner 
(1992, s. 10), twierdząc: „Cóż znaczy być solidarnym? Znaczy nieść ciężar dru-
giego człowieka”. Zwracał on uwagę na fakt, iż solidarność ma dwa wymiary 
– jeden związany z nieskończonością sumienia i drugi – odnoszący się do życia 
społecznego za pośrednictwem kategorii pracy.

Z kolei definicje pokolenia odwołują się na ogół do najbardziej utrwalonej 
w socjologii propozycji autorstwa Karla Mannheima (1966) przyjmującej, że oso-
by urodzone w danej kohorcie wieku doświadczają tych samych zdarzeń socjopo-
litycznych, w kręgu których wzrastają, a to wyróżnia ich jako specyficzną grupę 
(Spiker, 2008). Pojęcie pokolenia (generacji) nie jest wykorzystywane w literatu-
rze przedmiotu w sposób jednoznaczny (Klimczuk, 2013). Na wielość interpre-
tacji pojęcia wskazuje klasyczna typologia autorstwa Marii Ossowskiej (1963; 
tabela 1). Jednakże, w kontekście podejmowanej w artykule tematyki, istotne 
na gruncie ekonomii i polityki społecznej jest podejście ahistoryczne, które po-
zwala na analizy demograficzne i ekonomiczne.

Tabela 1. Główne znaczenia, cechy i wymiary pojęcia pokolenie

Znaczenie Główne cechy Zakres analizy
Ogniwo w ciągu  
genealogicznym

biologiczna zależność pomiędzy rodzicami a dzieć-
mi; miejsce w schemacie pokrewieństwa rodzina

Ogniwo  
w ciągu kulturowym

podział ról społecznych analogiczny do relacji ro-
dzice – dzieci, np. nauczyciel – uczeń krąg kulturowy

Zbiór osób w zbliżonym 
wieku, w przedziale  
trzeciej części stulecia

założenie, że ojciec jest przeciętnie o 33 lata star-
szy od dzieci społeczeństwo

Zbiór osób  
w poszczególnych 
fazach życia

ujęcie ahistoryczne; porównywanie analogicznych 
grup wieku w różnych epokach i społeczeństwach; 
przechodzenie tych samych osób przez różne fazy 
ich życia

społeczeństwo

Wspólnota postaw  
i hierarchii wartości

ujęcie historyczne; wspólne przeżycia i doświad-
czenia, np. wojna, przełom ustrojowy społeczeństwo

Źródło: opracowanie na podstawie: (Ossowska, 1963, s. 50).
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Judith Phillips i in. (2010) wyróżniają cztery podejścia do definiowania ter-
minu „pokolenie”:
1) antropologiczne – w zakresie więzi i ról rodzinnych jednostek oraz pokrewień-

stwa i posiadania wspólnego przodka (np. ojciec, babka, pradziadek); 
2) socjologiczne – dotyczące podobieństwa kulturowego w ramach traumatycz-

nego doświadczenia oddziałującego na świadomość grupy osób wkraczających 
w dorosłość – określa przebieg życia i definiowania rzeczywistości w sposób 
odmienny niż w poprzednich pokoleniach (np. pokolenie Kolumbów, pierw-
szej Solidarności);

3) demograficzne i ekonomiczne – prezentujące grupy osób w zbliżonym wieku, 
urodzonych w podobnym okresie; 

4) polityki społecznej – odnoszące się do aktywności zawodowej i uprawnień 
socjalnych, przypisanych jednostkom w danych grupach wieku (np. wiek 
obowiązkowego pobierania nauki) oraz grup docelowych polityk wyodręb-
nionych poprzez podobieństwo faz cyklu życia (np. młodość, dorosłość, 
starość). 
Próby uporządkowania pojęć dotyczących relacji międzypokoleniowych 

podjął się Piotr Szukalski (2010), podkreślając rozróżnienie znaczeń termi-
nów: relacja, więź, solidarność i kontrakt międzypokoleniowy (tabela 2). Re-
lacje i kontrakt są wolne od wartościowania, podczas gdy więź i solidarność są 
nacechowane pozytywnie. Zwrócił jednocześnie uwagę na pojęcia pochodne 
o konotacjach pozytywnych (integracja) i negatywnych (wojna, konflikt, dezin-
tegracja). Występowanie sprzeczności prowadzi do ambiwalencji międzypoko-
leniowej – współistnienia odmiennych postaw i sposobów myślenia o relacjach 
pokoleniowych na poziomie mikro (poszczególnych rodzin) i makro (całych 
społeczeństw) (Bengtson, Giarrusso, Mabry, Silverstein, 2002; Szukalski, 2008, 
2012; Klimczuk, 2010; 2013). 

Stosunki pomiędzy ludźmi starymi a młodymi na poziomie makro (społe-
czeństw i grup) mogą być objaśniane odpowiedziami na pytania: kto i co otrzy-
muje oraz jakim/czyim kosztem, zaś na poziomie mikro (rodzin i jednostek): 
kto jest socjometryczną gwiazdą w wymianie międzypokoleniowej i czy zawsze 
jest to pokolenie środkowe, które z pokoleń najwięcej daje i stosunkowo mniej 
otrzymuje/żąda? (Koyano, 2003; Woźniak, 2012). Solidarność międzypokolenio-
wa jest zatem najczęściej przywoływana w kontekście podziału na oczekiwania 
i zobowiązania w zakresie starzenia się pokoleń (Kalache, Barreto, Keller, 2005; 
Łuszczyńska, 2014).

Solidarność międzypokoleniowa (kohezja społeczna między generacjami) 
w rozumieniu ogólnym to ład wymagający działań podmiotów życia publicznego, 
ukierunkowanych na utrzymanie pozytywnego stanu relacji między poszczegól-
nymi pokoleniami (potrzeb i interesów osób przynależących do innych generacji) 
(Marody, Giza-Poleszczuk, 2004; Zych, 2007; Klimczuk, 2010). 
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Tabela 2. Typy relacji międzypokoleniowych

Pojęcie Główne cechy Zakres zobowiązań
Solidarność wzajemna odpowiedzialność wobec innych pokoleń; 

uwzględnianie w podejmowanych działaniach interesów, 
potrzeb i opinii innych generacji 

postawa „musimy 
coś zrobić”

Relacja ogół stosunków pomiędzy jednostkami lub grupami z róż-
nych pokoleń; interakcje, opinie, postawy, stereotypy 

brak zobowiązań

Więź poczucie łączności biologicznej, kulturowej, ekonomicz-
nej z innymi pokoleniami; pozytywne nastawienie wobec 
jednostek należących do innych pokoleń 

postawa „powinni-
śmy coś zrobić”

Kontrakt/
umowa

spisane lub nie reguły redystrybucji wyznaczników statusu 
społecznego (bogactwo, władza, prestiż) pomiędzy poko-
leniami

postawa „zróbmy 
to i to”

Źródło: opracowanie na podstawie (Szukalski, 2010, s. 87–88; Szukalski, 2012, s. 47–49).

Intergeneracyjna solidarność to więc z jednej strony – specyficzne zacho-
wanie (gotowość do współpracy i wzajemnej pomocy), a z drugiej – poczucie 
przynależności, ścisłe związki między pokoleniami na poziomie jednostkowym, 
rodzinnym czy społeczeństwa jako całości (Bengtson, Oyama, 2007; Daatland, 
Lowenstein, 2005; Szukalski, 2002).

W świetle współczesnych zjawisk i procesów aktualność wykazują tezy kon-
cepcji trzech kultur Margaret Mead (1978), odnoszących się do relacji między 
pokoleniami:
 –  w kulturze postfiguratywnej starsze pokolenie jako bardziej doświadczone jest 
pokoleniem wychowującym (społeczeństwo tradycyjne);
 –  w kulturze kofiguratywnej pokolenia zmagają się z coraz to poważniejszymi 
wyzwaniami – ludziom starym z trudnością udaje się dostosować do zmian 
(społeczeństwo modernistyczne);
 –  w kulturze prefiguratywnej młodsze pokolenie szybciej i łatwiej dostosowuje 
się do zmian pojawiających się w społeczeństwie – pokolenia żyją w różnych 
„światach” nieznanych sobie nawzajem (społeczeństwo postmodernistyczne).

Kluczowymi elementami solidarności międzypokoleniowej są (Bengtson, 
Oyama, 2007): 
 –  solidarność konsensualna, czyli wspólnota wierzeń i/lub wartości zewnętrznych 
w stosunku do rodziny; 
 –  solidarność funkcjonalna, czyli wzajemna wymiana pomocy i wsparcia o cha-
rakterze instrumentalnym i emocjonalnym; 
 –  solidarność normatywna, czyli dotycząca norm i oczekiwań we wzajemnych 
kontaktach, wyrażania pozytywnych emocji i szacunku, udzielania wzajemnej 
pomocy między generacjami, wypracowująca wspólne drogi wewnętrznej apro-
baty tych norm.
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Piotr Szukalski (2010; 2012) wyróżnia trzy perspektywy definiowania soli-
darności pokoleniowej: 
1) w naukach o rodzinie – solidarność pokoleń dotyczy w szczególności ana-

lizy spójności emocjonalnej, kontaktów, odległości geograficznej, nawyków 
wspierania, zobowiązań wewnątrzrodzinnych oraz umiejętności i chęci poro-
zumienia się; 

2) w ujęciu ekonomicznym – solidarność pokoleń odnosi się do dystrybucji środków 
publicznych między osoby młode i stare, równego zabezpieczenia praw emerytal-
nych przyszłych świadczeniobiorców i obecnych emerytów oraz uzyskiwania od 
kolejnych generacji ekwiwalentnych wkładów do wspólnego funduszu; 

3) podejście polityki społecznej – dotyczy głównie polityki wobec starości i osób 
starszych, uwzględniania przy tym przemiany potencjału opiekuńczego rodzi-
ny oraz tworzenia i wdrażania zbiorów działań (planów, programów i strategii) 
na rzecz utrzymania pokojowych relacji międzypokoleniowych.
W analizie wskazanych procesów istotną rolę odgrywają: struktury możliwo-

ści czy zasobów solidarności, które umożliwiają, promują, przeszkadzają lub po-
wstrzymują interakcje; struktury potrzeb natury finansowej (edukacja, zatrudnie-
nie lub niewystarczające oszczędności seniorów), emocjonalnej (np. towarzystwo, 
koleżeństwo, uwaga, uznanie), zdrowotnej (opieka); struktury rodzinne; kontekst 
socjokultrowy, odzwierciedlający warunki, w jakich rozwijają się stosunki mię-
dzypokoleniowe – społeczne i ekonomiczne. Wspólną cechą definicji solidarności 
międzypokoleniowej jest „spójność społeczna pomiędzy pokoleniami”.

Solidarność międzypokoleniowa  
w wymiarze ekonomicznym i społecznym

Solidarność w wymiarze gospodarczym ma charakter dynamiczny i dotyczy 
obowiązku stałego poszukiwania równowagi między możliwościami państwa 
a potrzebami obywateli (Łuszczyńska, 2014). Ekonomiści – opisując potencjalnie 
występujące systemy ekonomiczne – dzielą je na trzy typy: bazujące na zasadzie 
wymiany, na zasadzie przymusu lub na zasadzie integracji społecznej (Stacewicz, 
1996; Szukalski, 2012).

Problem solidarności międzypokoleniowej z perspektyw nauk ekonomicz-
nych odnosi się przede wszystkim do trzech płaszczyzn (Attias-Donfut, 1999): 
 –  rozdziału w danej chwili dostępnych środków publicznych pomiędzy młodych 
i starych; 
 –  równego w przybliżeniu traktowania kolejnych generacji, tj. głównie na zabez-
pieczaniu praw emerytalnych przyszłych świadczeniobiorców, tak, aby były 
ekwiwalentne w porównaniu ze świadczeniami obecnych emerytów; 
 –  uzyskaniu od każdej kolejnej generacji ekwiwalentnego wkładu do wspólnego, 
dzielonego pomiędzy wszystkich funduszu.



Gabriela Czapiewska98

Pierwsza płaszczyzna odnosi się w znacznej mierze do polityki społecz-
nej, zaś dwie pozostałe są stricte ekonomiczne. Kwestia równego traktowania 
kolejnych generacji w kontekście zapewnienia porównywalnych, co do warto-
ści świadczeń przyszłym emerytom, sprowadza się do doboru metody i techni-
ki dostarczania świadczenia emerytalnego. Zdaniem Piotra Szukalskiego (2012) 
ważny jest wybór takiej techniki i metody, która w jak największym stopniu jest 
niewrażliwa na długookresowe przemiany demograficzne, ekonomiczne i poli-
tyczne, jak i na występujące czasami w sferze gospodarki i polityki krótkookre-
sowe zawirowania. Istotna jest jednak nie tylko preferencja określonej techniki 
(ubezpieczeniowej, zaopatrzeniowej, opiekuńczej), ale też jej wybór, który za-
pewni społeczną akceptację przyjętych rozwiązań, a także uwzględni przewidy-
walne, długookresowe przemiany i zapewni stabilność zastosowanego podejścia. 

Z kolei w przypadku płaszczyzny odnoszącej się do zapewnienia ekwiwalent-
ności wkładu każdego kolejnego pokolenia do funduszu służącego zaspokojeniu 
potrzeb społecznych, chodzi głównie o uwzględnienie wieloelementowego sys-
temu transferów różnorodnych zasobów, posiadających jedną wspólną własność 
– możność wyceny (rachunkowość generacyjna). W tym przypadku idea solidar-
ności międzypokoleniowej przybiera w najbardziej wyrazistej formie postać w ra-
chunkowości generacyjnej (Szukalski, 2012).

Globalizacja i związane z nią zmiany w zatrudnieniu, migracjach, wydłu-
żanie się życia, nakładają obecnie na politykę społeczną konieczność zmian nie 
tylko w skali działań czy w formach ich realizacji, ale również finansowania, 
czy też wiązania ze społecznościami lokalnymi. Działania te mają na celu utrzy-
manie więzi społecznej w nowych warunkach. Wiąże się to z innym, niż w ra-
mach rodziny kształtowaniem relacji międzypokoleniowych (Łuczak, Orczyk, 
2012). Z uwagi zatem na ryzyko występowania negatywnych efektów konflik-
tów pokoleń, dyskryminacji ze względu na wiek i innych przejawów dezintegra-
cji, solidarność pokoleń stanowi jednocześnie kwestię socjalną. Rozwiązaniu 
tej kwestii może sprzyjać współpraca podmiotów publicznych, komercyjnych 
i pozarządowych.

Solidarność społeczna odnosi się zasadniczo do trzech źródeł: wspólnego inte-
resu, poczucia zagrożenia i potrzeby pomocy, miłości do siebie i innych (Koyano, 
2003; Marody, Giza-Poleszczuk, 2004; Supińska, 2007). W praktyce to zbiór 
działań podejmowanych w celu zapewnienia, iż w długim okresie poszczególne 
generacje będą się nawzajem wspierać w duchu spokoju społecznego (Szukalski, 
2012). Współzależność pokoleń odnosi się do integracji trzech wymiarów życia: 
jego przestrzeni, cyklu i projektu (Sácz, Pinazo, Sánchez, 2007; rys. 1).

Solidarność międzypokoleniowa w ujęciu polityki społecznej przybiera for-
mę inwestycji bądź spłat zaciągniętych zobowiązań. W tym kontekście chodzi 
głównie o transfery finansowe, związane z utrzymywaniem placówek publicz-
nych (placówki oświatowe, opiekuńcze i opieki zdrowotnej), świadczących usługi 
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dla różnych grup społecznych. Kwestię transferu międzypokoleniowego środków 
publicznych sprowadza się najczęściej do relacji wydatków na edukację i wypłaty 
środków przeznaczonych na renty i emerytury.

Polityka społeczna 
związana z miejscem 

życia
(przestrzeń 

międzypokoleniowego 
poczucia przynależności 
do miejsca/środowiska)

Polityka społeczna 
związana z cyklem życia 

(czas relacji 
międzypokoleniowych 

jako 
kontinuum)

Polityka społeczna oparta na czynnikach międzypokoleniowych

(MIĘDZY)POKOLENIOWOŚĆ
Współzależność między pokoleniami

Polityka społeczna 
związana z projektem 

życia 
(projekt zabezpieczenia 

praw ludzi, zwłaszcza tych, 
którzy je tracą)

Polityka 
zdrowotna

Polityka 
rynku
pracy

Polityka 
gospodarcza

Polityka 
edukacyjna

Polityka 
(między) 
kulturowa

Polityka 
architektoniczna
/urbanistyczna

Polityka 
ochrony 

środowiska

Rys. 1. Główne wymiary międzypokoleniowej polityki społecznej
Źródło: opracowanie na podstawie (Sácz, Pinazo, Sánchez, 2007, s. 202).

Współcześnie państwa realizują relacje międzypokoleniowe głównie poprzez 
rozwiązania instytucjonalne przybierające formy umowy czy wręcz kontraktu. In-
stytucje państwa są w tym przypadku bezpośrednim realizatorem albo gwarantem 
realizacji. Dostęp do świadczeń regulowany jest zgodnie z przyjętymi zasadami, 
które z kolei związane są z podstawowymi prawami człowieka, obywatelstwem 
i własnym wkładem. W literaturze przedmiotu zwykle dzielone są one na: reali-
zowane w ramach formuły opiekuńczo-pomocowej, zaopatrzeniowej i ubezpie-
czeniowej. Podstawą pierwszej zasady przyznania świadczeń jest trudna sytuacja 
ludzi. Z tej formy wsparcia korzystają osoby, którym brak pomocy uniemożli-
wia dalszą egzystencję. Z kolei zaopatrzenie dotyczy uprawnień do świadczeń 
obywateli, spełniających określone kryteria wiekowe, zdrowotne lub sprawno-
ściowe. Świadczenie to przyznawane jest na podstawie określonych regulacji. 
W obu przypadkach solidarność międzypokoleniowa jest tożsama z solidarnością 
wszystkich obywateli, chociaż poszczególne generacje w różnym stopniu korzy-
stają z wydzielonych na ten cel środków finansowych w ramach budżetu. Jednak-



Gabriela Czapiewska100

że w odniesieniu do solidarności międzypokoleniowej, najbardziej wyrazisty jest 
system ubezpieczeniowy, który wyraźnie wyodrębnia płacących, czyli aktywnych 
zawodowo i tych, którzy z racji wieku/i zgromadzenia odpowiedniego kapitału 
otrzymują świadczenia pieniężne lub usługi. W tym przypadku uprawnienia są 
określone i dotyczą osób, które opłacały składki (Orczyk, 2008).

Najważniejszymi wymiarami operacyjnie rozumianej solidarności między-
pokoleniowej są (AGE, 2009): 
 – planowanie przestrzeni publicznej;
 – dostosowywanie mieszkań do potrzeb mieszkańców;
 –  transport publiczny dostosowany do potrzeb mieszkańców niezależnie od ich 
wieku, czy poziomu sprawności;
 –  polityka rodzinna, która w większym stopniu powinna uwzględniać fakt, 
iż współczesna rodzina to struktura wielopokoleniowa; 
 –  zapewnienie godnego poziomu życia w każdym wieku – wyeliminowanie ubó-
stwa pewnych grup wieku nieposiadających dochodów z pracy (dzieci, senio-
rów), zapewnienie odpowiedniego systemu emerytur, rent i zasiłków;
 – działania w sferze rynku pracy;
 –  promowanie oddolnych, obywatelskich inicjatyw ukierunkowanych na umoc-
nienie solidarności międzypokoleniowej, w tym również poprzez umocnienie 
poczucia przynależności do „małej ojczyzny”, czy świadomości potrzeb innych 
grup wieku,
 –  eliminacja wszelkich przejawów dyskryminowania w zależności od wieku 
i ograniczanie skali stereotypizacji budowanej na bazie wieku (Niezabitowski, 
2008; Rzeczyński, 2009; Szatur-Jaworska, 2002; 2008; Szukalski, 2008). 

Podczas gdy w systemie społecznym to średnie pokolenie rozporządza więk-
szym kapitałem społecznym, to jednak młodzież dysponuje specyficznym poten-
cjałem innowacyjności i chętnie partycypuje na rzecz lokalnych inicjatyw wspie-
rających i upowszechniających zasadę międzygeneracyjnej solidarności (Griese, 
1996). Pomostem prowadzącym do nawiązania dialogu pomiędzy najmłodszymi 
i najstarszymi generacjami mogą być różne obszary życia społecznego, m.in.: kul-
tura, sztuka, sport czy edukacja (propagowanie integrujących inicjatyw wobec 
starszych pokoleń związanych z poradnictwem, warsztatami, szkoleniami, usta-
wicznym kształceniem, wolontariatem).

Mając na względzie innowacyjne myślenie o parytecie międzypokolenio-
wym, konieczne jest stworzenie nowej jakości współodpowiedzialności publicz-
nej na poziomie mikro- i makrospołecznym jako zrównoważonej koncepcji, 
uwzględniającej zaspokajanie potrzeb obecnych pokoleń bez umniejszania szans 
kolejnych generacji na ich zaspokojenie (Święcicka, 2015).

Solidarność międzypokoleniowa ma kluczowe znaczenie dla budowania zin-
tegrowanych społeczności lokalnych. W celu budowania solidarności międzypo-
koleniowej niezwykle ważna jest edukacja przygotowująca do starości, będąca 
elementem polityki społecznej, ukierunkowanej na zarządzanie etapami życia. 
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Podsumowanie

Solidarność międzypokoleniowa staje się przedmiotem debat, raportów, stra-
tegii i analiz. Związane jest to z procesem globalizacji (Anioł, 2002; Bauman, 
2000; Beck, 2002; Giddens, 2002), niekorzystnymi dla funkcjonowania syste-
mów emerytalnych prognozami demograficznymi (Baltes, Smith, 2002; Strzelec-
ki, Ochocki, 2001; Sytuacja…, 2014), przemianami w stosunkach międzypokole-
niowych (Daatland, Lowenstein, 2005; Lowenstein, Katz, Mehlhausen-Hassoen, 
Prilutzky, 2003; Nikitorowicz, Halicki, Muszyńska, 2003) czy trudną sytuacją 
społeczną osób starszych (Halik, 2002; Rothstein, 2001; Szatur -Jaworska, 2000; 
2008; Synak, 2002). Postępujące zmiany demograficzne, edukacyjne i na rynku 
pracy sprawiają, że relacje międzypokoleniowe wyrastają na znaczące wyzwanie 
XXI wieku. Konieczne zatem okazuje się wypracowanie nowego społecznego 
modelu solidarności międzypokoleniowej. Potrzebny jest kompleksowy pakiet 
propozycji, uwzględniający zmiany w zakresie polityki edukacyjnej, zdrowotnej, 
rynku pracy czy polityki społecznej.

W ostatnim czasie problematykę solidarności międzypokoleniowej zdomi-
nowały dyskusje nad redystrybucją zasobów materialnych. Koncepcja refor-
my emerytalnej lub systemu opieki zdrowotnej w Polsce może być postrzega-
na jako przejaw interwencjonizmu państwowego, który szuka neoliberalnych 
rozwiązań, by nie dopuścić do katastrofy systemu ubezpieczeń społecznych, 
a w dalszej perspektywie do zagłady ekonomicznej państwa. W praktyce za-
zwyczaj pomija się zagadnienia związane z niematerialnym transferem idei 
(Święcicka, 2015).

Solidarność międzypokoleniowa może przybierać postać: zależności emocjo-
nalnej, norm kulturowych, norm prawnych, regulujących generacyjne zobowią-
zania członków społeczności, polityki społecznej i związanej z nią kontraktów 
międzypokoleniowych dotyczących transferu środków i świadczeń.

W obliczu trudności ekonomicznych rośnie społeczne ryzyko odsunięcia nie-
których potrzeb starszych pokoleń. By temu zapobiec, warto pielęgnować i pro-
mować ideę solidarności z nimi, uświadamiać i uwrażliwiać młodsze pokolenia 
na sytuację osób starszych, ich możliwości, oczekiwania, potrzeby. Wychodząc 
naprzeciw szkodliwym stereotypom – postrzegania osób starszych w aspekcie 
strat, a nie zysków – należy podejmować działania międzypokoleniowe. W tym 
kontekście bardzo ważne jest stwarzanie okazji do wzajemnego poznawania się 
osób starszych i młodszych, budowania płaszczyzny porozumienia, a w konse-
kwencji solidarności międzypokoleniowej. Wypełnia ona przestrzeń współpracy, 
dając do zrozumienia, że bez względu na wiek, zbiorowości zobowiązane są wyjść 
poza swoje prywatne obszary działalności i przebyć tę samą drogę, dokładając 
wszelkich starań, by wcielić ją w życie. Z badań wynika, że w celu budowania 
solidarności międzypokoleniowej niezwykle ważne jest wychowanie do starości, 
które mogłoby być elementem polityki społecznej i edukacyjnej.
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Wyniki analizy dowodzą, iż solidarność międzypokoleniowa musi być urzeczy-
wistniana we wszystkich fazach cyklu życia. Ponieważ potrzeby i zasoby zmieniają 
się/różnią się na poszczególnych jego etapach, potencjalnie każda generacja ma szansę 
wynieść coś pozytywnego z takiej wymiany, biegnącej w obu kierunkach – najpierw 
ku młodszej generacji (inwestycja w edukację, infrastrukturę, innowacje, ochronę śro-
dowiska), potem ku seniorom (emerytury i opieka) (Woźniak, 2012). Z perspektywy 
społeczeństwa zwiększenie zaangażowania osób starszych może przynieść dodatko-
we korzyści gospodarcze i społeczne. Solidarność międzypokoleniowa będzie się roz-
wijała wówczas, gdy będziemy stwarzać okazje do międzypokoleniowych spotkań. 

Ważne w dyskursie na temat solidarności międzypokoleniowej są takie termi-
ny, jak integracja (równy dostęp do dóbr niezależnie od wieku) lub dezintegracja 
międzypokoleniowa, równość lub sprawiedliwość międzypokoleniowa (usiłowa-
nie, aby nowe pokolenia żyły nie gorzej niż poprzednie), konflikt międzypokole-
niowy (spory, nieporozumienia w sprawie kontraktu międzypokoleniowego) czy 
ambiwalencja międzypokoleniowa (dwoistość, sprzeczność dążeń i oczekiwań). 

Niezależnie zaś od sposobu definiowania czy poziomu analizy, kwestia so-
lidarności międzypokoleniowej musi być uwzględniana przy strategicznym my-
śleniu o przyszłości, bazującym na wiedzy o występującym typie solidarności 
pokoleniowej oraz na przekonaniu o konieczności dostosowania kontraktu inter-
generacyjnego do zmieniających się warunków demograficznych, ekonomicz-
nych i kulturowych (Szukalski, 2002; 2012).

Wyniki analiz dowodzą, że koncepcja solidarności pokoleń stanowi nie tylko 
ujęcie teoretyczne, ale też wyzwanie dla polityki społecznej państwa. Budowanie 
ładu społecznego, kulturowego, gospodarczego i politycznego, w którym poszcze-
gólne pokolenia będą uwzględniać i realizować wzajemną odpowiedzialność wo-
bec innych w podejmowanych działaniach, wymaga przygotowania strategiczne-
go. Konieczne okazuje się zatem rozbudowanie publicznego systemu usług i form 
wsparcia – rola państwa, współpraca podmiotów publicznych, komercyjnych czy 
oddolne inicjatywy prowadzone przez organizacje pozarządowe.
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Streszczenie

Problematyką artykułu jest międzypokoleniowa solidarność, którą socjologowie zawsze uwa-
żali za istotę życia wspólnotowego, a która stała się obecnie pilnym problemem dla społeczeństwa 
i wyzwaniem dla władz. Celem opracowania jest egzemplifikacja pojęcia solidarności międzypoko-
leniowej, jako idei wieloznacznej, uwypuklając rozumienie pojęć solidarności i pokolenia. Odnie-
siono się do relacji międzypokoleniowych (więzi, kontrakty między różnymi generacjami). W kon-
tekście podjętej problematyki zaprezentowano istotę solidarności międzypokoleniowej, nawiązując 
do wyłaniających się na początku XXI wieku wyzwań dla ekonomii i polityki społecznej, związa-
nych z procesem starzenia się ludności. Do realizacji niniejszego celu pracy posłużyła kwerenda 
literatury krajowej i zagranicznej z zakresu prezentowanej tematyki badawczej.

Solidarność międzypokoleniowa jest pojęciem interdyscyplinarnym, zaangażowanym defini-
cyjnie w takie obszary życia społecznego, jak: ekonomia, kultura, polityka i edukacja. Z punktu wi-
dzenia ekonomii i polityki społecznej to, co łączy pokolenia, analizowane jest głównie w kategorii 
solidarności międzypokoleniowej. Stała się ona przedmiotem debat, raportów, strategii i analiz, co 
związane jest z procesem globalizacji, niekorzystnymi dla funkcjonowania systemów emerytalnych 
prognozami demograficznymi, przemianami w stosunkach międzypokoleniowych, trudną sytuacją 
społeczną osób starszych, a także redystrybucją zasobów materialnych. Solidarność międzypokole-
niowa (kohezja społeczna między generacjami) będzie się rozwijała wówczas, gdy będziemy stwa-
rzać okazje do międzypokoleniowych spotkań. Niezależnie od sposobu definiowania czy poziomu 
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analizy, kwestia solidarności międzypokoleniowej musi być uwzględniana przy strategicznym my-
śleniu o przyszłości, bazującym na wiedzy o występującym typie solidarności pokoleniowej oraz 
na przekonaniu o konieczności dostosowania kontraktu intergeneracyjnego do zmieniających się 
warunków demograficznych, ekonomicznych i kulturowych.

Słowa kluczowe: solidarność międzypokoleniowa, solidarność, pokolenie, ekonomia, polityka 
społeczna.

Intergenerational solidarity from an economic and social policy perspective

Summary

The subject of the paper is the intergenerational solidarity that sociologists have always belie-
ved to be the essence of community life, and which has now become an urgent problem for society 
and a challenge for the authorities. The aim of the study is to present an analysis of the concept of 
intergenerational solidarity as an ambiguous idea, emphasizing the understanding of the concepts 
of solidarity and generation. Reference is made to intergenerational relationships (bonds, contracts 
between different generations). In the context of the issues raised, the essence of intergenerational 
solidarity is presented, referring to the emerging challenges for the economy and social policy at the 
beginning of the 21st century, related to the aging population.

Intergenerational solidarity is an interdisciplinary concept, definitively involved in such areas 
of social life as the economy, culture, politics and education. From the point of view of the economy 
and social policy, the factors connecting the generations is mainly analysed in the category of inter-
generational solidarity. It has become a subject for debates, reports, strategies and analyses, related 
to the globalization process, demographic projections unfavorable for the functioning of pension 
systems, changes in intergenerational relations, the difficult social situation of the elderly, as well 
as the redistribution of material resources. Intergenerational solidarity (social cohesion between ge-
nerations) develops when we create opportunities for intergenerational meetings. Regardless of the 
method of definition or the level of analysis, the issue of intergenerational solidarity must be taken 
into account in strategic thinking for the future, based on understanding the type of generational 
solidarity present and the belief that it is necessary to adapt the intergeneration contract to changing 
demographic, economic and cultural conditions.

Keywords: intergenerational solidarity, solidarity, generation, economy, social policy.
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