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I. Koncepcja badania
1.1 Uzasadnienie badania
Badanie pn. „STARTERY PODLASKIEJ GOSPODARKI – analiza gospodarczych obszarów wzrostu
i innowacji województwa podlaskiego” dotyczy przeprowadzenia badaĔ sektorów w gospodarczych obszarach
wzrostu i innowacji województwa podlaskiego i jest ĞciĞle powiązane z realizacją projektu Podlaskiego
Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych.
Projekt Podlaskie Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych jest finansowany w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.1
Rozwój pracowników i przedsiĊbiorstw w regionie, Poddziałania 8.1.4 Przewidywanie zmiany gospodarczej.
Ideą projektu jest zebranie w jednym miejscu szerokiego zestawu danych, analiz i prognoz odpowiadających
potrzebom informacyjnym podmiotów funkcjonujących w gospodarce województwa podlaskiego.
Zapoczątkowanie takiego projektu spowodowane było potrzebą zbudowania jednego spójnego systemu
informacyjnego w województwie, który pozwoli na stałą analizĊ aktualnych zjawisk gospodarczych, w tym
zachodzących na rynku pracy, i przewidywania zmiany gospodarczej. Prowadzone dotychczas badania, analizy
i prognozy dotyczące województwa charakteryzowały siĊ brakiem ciągłoĞci. Ponadto wykorzystanie wyników
prowadzonych badaĔ i analiz ograniczało siĊ głównie do Ğrodowiska akademickiego lub Ğrodowisk
współpracujących z akademickim. Tymczasem informacja gospodarcza, w tym dotycząca rynku pracy, zawarta
w wynikach badaĔ powinna wspieraü podejmowanie decyzji w obszarze polityki społecznogospodarczej oraz
praktycznej działalnoĞci gospodarczej. Jej wymiana moĪe prowadziü do zacieĞnienia współpracy pomiĊdzy
instytucjami kreującymi w regionie politykĊ społecznogospodarczą. Brak cyklicznych działaĔ o charakterze
badawczoanalitycznym zrodził pilną potrzebĊ wypracowania systemu pozyskiwania okreĞlonych danych, ich
analizowania, wyciągania wniosków na przyszłoĞü i upowszechniania wyników badaĔ wĞród decydentów
prowadzących politykĊ województwa oraz innych instytucji i organizacji sektora społecznogospodarczego.
Celem projektu Podlaskie Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych jest dostarczenie
aktualnej i rzetelnej informacji dotyczącej uwarunkowaĔ społecznogospodarczych w regionie, aktualnych
trendów rozwojowych i prognoz zmian zachodzących w gospodarce regionu, w tym na rynku pracy, oraz w jej
otoczeniu, ułatwiającej podejmowanie decyzji w zakresie polityki społecznogospodarczej. Projekt obejmuje
opracowanie modelu prognozowania zmian gospodarczych w sensie regionalnego systemu pozyskiwania
i analizowania danych niezbĊdnych dla przewidywania aktualnych trendów i prognozowania zmian
gospodarczych.
Na pierwszym etapie opracowania modelu przeprowadzone zostało badanie potrzeb podmiotów
wystĊpujących w gospodarce województwa podlaskiego oraz ich relacji i powiązaĔ. Badanie tych podmiotów
wyłoniło luki informacyjne, pozwalające na okreĞlenie potrzeb podmiotów w ramach luk, na podstawie czego
zostały sformułowane pierwsze priorytetowe obszary badawcze.
Kolejny etap to opracowanie systemu okreĞlającego rodzaje informacji i kanały dystrybucji do
zainteresowanych podmiotów. Sformułowane zostały plany bieĪącego funkcjonowania Obserwatorium
(cyklicznoĞü badaĔ i ukazywania siĊ informacji, Ĩródła i rodzaje pozyskiwania danych do baz danych).
W ramach realizacji planów bieĪącego funkcjonowania Obserwatorium są dokonywane cykliczne
analizy, badania i prognozy oraz systematyzowane dostĊpne dane statystyczne. Stworzono m.in. bazĊ
informacyjną w postaci „mapy regionalnej” i 14 „map lokalnych” dla kaĪdego z powiatów województwa
podlaskiego. Zawiera ona zestawienia wskaĨników charakteryzujących dany obszar. Zadaniem Obserwatorium
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jest równieĪ upowszechnianie i wymiana pozyskanych informacji zgodnie z opracowanymi kanałami
dystrybucji. Działanie to ma doprowadziü do usprawnienia i utrwalenia współpracy oraz wymiany informacji
pomiĊdzy

organizacjami

wspierającymi

rozwój

społecznogospodarczy

na

szczeblu

regionalnym

i lokalnym, a w efekcie do zwiĊkszenia trafnoĞci decyzji w obszarze polityki społecznogospodarczej.
W ten sposób Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku kompleksowo buduje unikalny i praktyczny
model pozyskiwania, analizowania oraz uaktualniania informacji gospodarczej. W te działania wpisuje siĊ
przeprowadzenie analizy sektora, który moĪe potencjalnie staü siĊ obszarem wzrostu innowacji
w województwie podlaskim. Proponuje siĊ przy tym przeprowadzenie analiz w obszarze wzrostu spoza
sektorów kluczowych województwa podlaskiego, jakim jest rehabilitacja geriatryczna.

1.2 Cele badania
Celem głównym badania jest wskazanie i przeanalizowanie tych obszarów, które w gospodarce
ogólnoĞwiatowej wykazują duĪy potencjał rozwojowy, a w województwie podlaskim nie wystĊpują bądĨ
wystĊpują w postaci zaląĪkowej. Ponadto przeprowadzone analizy mają prowadziü do osiągniĊcia nastĊpujących
celów szczegółowych:
1. Ustalenia głównych determinant i barier rozwojowych wystĊpujących w przedmiotowych obszarach
wzrostu.
2. Przedstawienia prognozy przyszłoĞci rozwoju danego obszaru w województwie podlaskim,
z uwzglĊdnieniem jego zagroĪeĔ i szans rozwojowych.
3. Dostarczenia obiektywnych i wyczerpujących informacji, niezbĊdnych funkcjonującym, jak równieĪ
potencjalnym przedsiĊbiorstwom w procesie planowania strategicznego i okreĞlaniu ich pozycji
konkurencyjnej.
4. Wskazania podmiotom sfery regulacji (w tym instytucjom rynku pracy, władzom lokalnym
i regionalnym), poprzez identyfikacjĊ barier rozwojowych, kierunków działaĔ zmierzających do ich
ograniczenia.
5. Dostarczenia informacji w zakresie istniejących form i moĪliwoĞci wsparcia obszaru ze Ğrodków
krajowych i unijnych.

1.3 Zakres przedmiotowy badania i jego uzasadnienie
W ostatnich latach szybko nastĊpuje proces starzenia siĊ ludnoĞci kraju. O ile w 2000 r. liczba osób
w wieku poprodukcyjnym wynosiła 5 660,1 tys., co stanowiło 14,8% ogółu populacji, to w 2007 r. liczba osób
z przedmiotowej grupy wiekowej wyniosła juĪ 6 082,5 tys., co dawało odsetek 16,0% w relacji do łącznej liczby
ludnoĞci Polski [84, s. 195]. Przewiduje siĊ, Īe w perspektywie roku 2035 udział osób w wieku poprodukcyjnym
bĊdzie wynosił 26,7%, co oznacza jego wzrost o prawie 12,0% w porównaniu do roku 2000.
Proces starzenia demograficznego ludnoĞci dotyka wiĊkszoĞci krajów rozwiniĊtych. Poziom staroĞci
demograficznej mierzony odsetkiem ludzi starych jest bardziej zaawansowany w wielu krajach europejskich niĪ
w Polsce. Jednak zjawisko to przybiera na sile równieĪ w Polsce, włączając w to województwo podlaskie.
W województwie podlaskim według danych Głównego UrzĊdu Statystycznego liczba osób w wieku
poprodukcyjnym zgodnie ze stanem na dzieĔ 31 XII 2007 r. wynosiła 202,6 tys., co stanowiło niemal 17,0%
ogółu ludnoĞci województwa [85, s. 372].
Dostrzegany problem starzejącego siĊ społeczeĔstwa rodzi koniecznoĞü ustosunkowania siĊ do niego
i podjĊcia zakrojonych na szeroką, wykraczającą poza granice regionu, skalĊ działaĔ zmierzających do
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zniwelowania jego ujemnych skutków, zarówno w sensie ekonomicznym, jak i społecznym. Proponowany
kierunek badaĔ stwarza okazjĊ do zajĊcia siĊ z pozoru mało atrakcyjną, z punktu widzenia prowadzonego
w skali przedsiĊbiorstwa rachunku ekonomicznego, dziedziną działalnoĞci, jaką stanowią usługi rehabilitacji
geriatrycznej.
Zapisane powyĪej uwagi stanowią główne uzasadnienie determinujące koniecznoĞü zainteresowania siĊ
tym obszarem usług. Jak wynika z długookresowych prognoz demograficznych, problem starzejącego siĊ
społeczeĔstwa nie wygasa, a przybiera na sile. WydłuĪająca siĊ Ğrednia długoĞü Īycia powoduje, Īe nastĊpuje
wzrost zapotrzebowania na szereg usług charakterystycznych dla wieku podeszłego, w tym usług
rehabilitacyjnych. ZwiĊkszająca siĊ skala emigracji zarobkowych, zanik tradycyjnej wielopokoleniowej rodziny
wiejskiej – to dodatkowe czynniki wymuszające wzrost zainteresowania kwestią opieki nad przedstawicielami
starszego pokolenia. Potrzeby na ten rodzaj usług w róĪny sposób zaspokajane są w skali poszczególnych
krajów. RóĪnice miĊdzy modelami Ğwiadczenia usług geriatrycznych dotyczą samych rozwaĪaĔ systemowych,
sposobów finansowania, zakresu Ğwiadczonych usług. Brak jest jednego optymalnego rozwiązania, które
mogłoby byü traktowane jako uniwersalne w kaĪdych warunkach. WĞród popularnych form Ğwiadczenia opieki
geriatrycznej wymienia siĊ najczĊĞciej:
•

dzienny szpital geriatryczny (np. Wielka Brytania),

•

hospitalizacjĊ domową (np. Francja, USA, Kanada, Holandia),

•

program kompleksowej opieki dla ludzi w wieku podeszłym (np. USA),

•

oĞrodki opieki przejĞciowej.
W Meklemburgii Pomorze Przednie, gdzie postawiono na działania wspierające zdrowy tryb Īycia,

w szeroko rozumianym sektorze zdrowia pracuje obecnie około 86 tys. osób i przewiduje siĊ dalszy wzrost.
Prowadzona jest miĊdzybranĪowa kooperacja, w ramach której współpracują ze sobą przedstawiciele Ğwiata
medycyny, przedsiĊbiorstwa techniki medycznej, techniki informacyjno-komunikacyjnej oraz przemysłu
farmaceutycznego i kosmetycznego [37]. Warto podkreĞliü, Īe ten rodzaj usług moĪe byü realizowany zarówno
na rzecz „odbiorcy” wewnĊtrznego, jak i zewnĊtrznego. Z jednej strony zatem spotykamy siĊ z naturalną
potrzebą szukania sposobów rozwiązania problemu opieki i rehabilitacji geriatrycznej, z drugiej z moĪliwoĞcią
wykorzystania własnego potencjału do Ğwiadczenia tych usług na rzecz ogromnej rzeszy potencjalnych klientów
wywodzących siĊ z innych czĊĞci kraju, a nawet innych paĔstw.
Wskazane powyĪej obiektywne procesy demograficzne stwarzają wyzwania społeczne, jednoczeĞnie
jednak stają siĊ powaĪną przesłanką dla rozwoju nowych sektorów gospodarczego wzrostu, do jakich w tym
kontekĞcie naleĪy zaliczyü rehabilitacjĊ geriatryczną. Z tej perspektywy zasadnym jest podjĊcie analiz
dotyczących moĪliwoĞci rozwoju tego sektora w województwie podlaskim jako istotnego potencjału
rozwojowego. NiezbĊdne jest przy tym uwzglĊdnienie uwarunkowaĔ wewnĊtrznych, okreĞlających moĪliwoĞci
prowadzenia tego rodzaju działalnoĞci na terenie województwa podlaskiego, do których naleĪy fakt połoĪenia
województwa podlaskiego na unikatowym obszarze Zielonych Płuc Polski, który to ze wzglĊdu na szczególne,
wyróĪniające go cechy stanowi niezwykle atrakcyjny, potencjalnie moĪliwy do zagospodarowania „produkt
rynkowy”. Dobra jakoĞü Ğrodowiska przyrodniczego oraz nieskaĪona przez cywilizacjĊ przyroda sprzyjają
w sposób naturalny rozwojowi rehabilitacji geriatrycznej. DuĪe znaczenie ma równieĪ istniejący
w województwie podlaskim potencjał naukowy, predysponujący je do Ğwiadczenia tego rodzaju usług nawet na
szerszą, ponadregionalną skalĊ. Wymieniony potencjał ujawnia siĊ w zasobach kadrowych Uniwersytetu
Medycznego w Białymstoku, który z powodzeniem mógłby stanowiü Ĩródło podaĪy wykwalifikowanych
pracowników w specjalnoĞci geriatria.
UwzglĊdnienie zarówno ogólnych zjawisk demograficznych, jak i innych uwarunkowaĔ województwa
podlaskiego, wskazuje na potrzebĊ rozwaĪenia, w jakim stopniu sektor rehabilitacji geriatrycznej jest
8
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potencjalnym obszarem wzrostu gospodarki regionu.

1.4 Obszary badawcze
W odniesieniu do analizowanego sektora zostały przeprowadzone analizy w nastĊpujących obszarach:
Obszar 1. Popytowo-podaĪowe zewnĊtrzne uwarunkowania rozwojowe sektora.
Obszar 2. Analiza sił konkurencji w sektorze.
Obszar 3. Analiza powiązaĔ sektora z rynkiem pracy.
Pierwszy obszar obejmował analizĊ dwóch grup czynników oddziałujących na sektor:
•

popytowych: ekonomiczne, społeczne, prawno-administracyjne, miĊdzynarodowe,

•

podaĪowych: ekonomiczne, technologiczne, społeczne, prawne i miĊdzynarodowe, Ğrodowiskowe.

W obszarze 2. dokonano analizy głównych składników otoczenia konkurencyjnego przedsiĊbiorstw sektora,
w tym takich jak:
•

dostawcy-nabywcy (stopieĔ koncentracji sektora dostawcy-nabywcy; uzaleĪnienie jakoĞci produktu
finalnego od jakoĞci produktu nabywanego od dostawcy; udział dostawcy w tworzeniu kosztów
odbiorcy; koszty zmiany dostawcy lub odbiorcy; moĪliwoĞci integracji pionowej; profil nabywcy),

•

istniejący i potencjalni konkurenci (stopieĔ koncentracji sektora; liczba i struktura konkurentów; zakres
konkurowania, potencjał globalizacyjny sektora; grupy strategiczne),

•

ryzyko pojawienia siĊ nowych producentów/substytutów (atrakcyjnoĞü sektora: obecna i przewidywana
wielkoĞü i rentownoĞü sektora; wysokoĞü barier wejĞcia/wyjĞcia: ekonomiczne, społeczne,
technologiczne, formalnoprawne; moĪliwoĞci represji ze strony podmiotów sektora).

Natomiast w obszarze 3. została podjĊta próba analizy stanu zatrudnienia oraz zmian w zatrudnieniu,
w tym:
•

analiza dostĊpnoĞci i zapotrzebowania na kadry (stopieĔ i Ĩródła zaspokojenia potrzeb kadrowych
pracodawcy; stopieĔ realizacji wymagaĔ pracodawcy w zakresie: umiejĊtnoĞci i kwalifikacji, postaw
pracowniczych, poziomu wynagrodzeĔ),

•

analiza rozwoju kadr pracowniczych,

•

prognoza zmian w zatrudnieniu.

Zapisana zawartoĞü poszczególnych analiz jest analogiczna z zakresem analizy, jaka została prowadzona
w odniesieniu do sektora producentów artykułów i sprzĊtu medycznego. To pozwoliło na zachowanie podobnej
struktury raportów z badaĔ i dokonanie porównaĔ miĊdzy badanymi obszarami wzrostu i innowacji
w województwie podlaskim.
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II. Metodologia badania
2.1 Opis metodologii badania – wstĊp
Z punktu widzenia osiągniĊcia celów badania naleĪy uznaü, Īe najbardziej właĞciwym podejĞciem jest
zastosowanie metodyki foresight. Foresight to metoda wspomagająca w zakresie poprawy innowacyjnoĞci
i konkurencyjnoĞci regionu. Proces gromadzenia informacji o przyszłoĞci i na tej podstawie budowanie Ğrednioi długoterminowej wizji rozwojowej regionu umoĪliwia podejmowanie bieĪących decyzji oraz mobilizowanie
wspólnych działaĔ na przyszłoĞü. Metodologia foresight jest zastosowaniem nowego podejĞcia do prowadzenia
analiz na poziomie narodowym czy regionalnym.
Nowoczesne przewidywanie oznacza proces systematycznego podejĞcia do identyfikacji przyszłych
zjawisk w sferze nauki, technologii, ekonomii i zjawisk społecznych. Foresight uznaje siĊ za proces ciągły.
Przykładem moĪe byü Japonia, gdzie cykl badawczy powtarza siĊ co 5 lat. Składa siĊ on z: przygotowania
ankiet, przeprowadzania badaĔ, publikowania wyników i dyskusji. JednoczeĞnie gromadzi siĊ materiały słuĪące
do formułowania kolejnych hipotez, które poddane zostaną weryfikacji. Celem foresightu jest bowiem
rozpoznanie strategicznych obszarów badawczych, by nastĊpnie doĞwiadczenia te mogły przynieĞü korzyĞci
w Īyciu codziennym [33]. Realizacja tego zamierzenia byłaby bardzo utrudniona, gdyby wystĊpowały dłuĪsze
przerwy w tworzeniu opracowaĔ. W przypadku budowania tradycyjnej prognozy zazwyczaj nie prowadzi siĊ
badaĔ ciągłych.
Podstawowym zadaniem procesu foresight jest identyfikowanie kluczowych kierunków rozwoju i ich
opisywanie celem stworzenia płaszczyzny dla debaty publicznej prowadzącej do konsensusu w zakresie celów
społecznie poĪądanych i sposobów ich osiągniĊcia [126]. Ten sposób rozumienia procesu foresight eksponuje
znaczenie partycypacji, które leĪy u podstaw generowania szeroko pojmowanych planów rozwojowych i ich
realizacji.
W przypadku nowoczesnego prognozowania typu foresight moĪna mówiü o projektach regionalnych,
technologicznych i ich kombinacjach. Podstawą foresightu regionalnego jest jego przestrzenny wymiar
odnoszący siĊ do procesów zachodzących lub mających wpływ na rozwój danego układu regionalnego. SłuĪy on
analizie trendów rozwojowych danego obszaru pod kątem preferencji jego społecznoĞci. Foresight regionalny,
oparty o platformĊ wymiany informacji róĪnych grup interesariuszy, pozwala na wybór priorytetów
rozwojowych, których realizacja tworzy istotną przesłankĊ dla budowania trwałej przewagi konkurencyjnej
danego układu terytorialnego. Szczególną rolĊ w tym procesie odgrywają władze publiczne [53].
Co waĪne, foresight nie jest autonomiczną metodą badawczą, lecz zbiorem narzĊdzi umoĪliwiających
konstrukcjĊ scenariusza rozwoju w stosunkowo dalekiej perspektywie. Na katalog narzĊdzi foresight składają siĊ
m.in.: metody badawcze analityczne i heurystyczne, analiza trendów oraz intuicja uczestników procesu
prognozowania. Tym samym przeprowadzenie badaĔ ma na celu nie tyle dokładne okreĞlenie przyszłych
zjawisk, co raczej lepsze przygotowanie do przyszłoĞci [48, s. 7].
W procesie opracowywania badaĔ typu foresight wykorzystuje siĊ wiele tradycyjnych metod
badawczych. Zastosowanie konkretnej metody zaleĪy od specyfiki badaĔ oraz od poĪądanych rezultatów. CzĊsto
przewidywanie przy uĪyciu jednej techniki nastĊpuje po wstĊpnym rozeznaniu dokonanym za pomocą innych
narzĊdzi. W ramach analizy sektorów potencjalnego wzrostu województwa podlaskiego zastosowano
przedstawione poniĪej metody i techniki badawcze:
1.

Metoda analizy SWOT,

2.

Metoda scenariuszowa,

3.

Metoda piĊciu sił Portera,
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4.

Metoda badaĔ terenowych,

5.

Metoda studium przypadku.

Metody te pozwoliły na przeprowadzenie analiz otoczenia sektora, w tym makrootoczenia oraz otoczenia
konkurencyjnego. DziĊki ich zastosowaniu moĪliwe było dokonanie analizy czynników oddziałujących na sektor
w ujĊciu popytowym i podaĪowym, a takĪe analiza sił konkurencji w sektorze. Ich łączne wykorzystanie
pozwoliło na uwzglĊdnienie aspektów prognostycznych typu foresight. W celu wykorzystania tych metod
zostały zastosowane nastĊpujące rodzaje technik badawczych:
1.

Grupa Ekspertów (GE),

2.

Desk Research (DR),

3.

Indywidualne Wywiady PogłĊbione (IDI/ITI),

4.

Zogniskowane Wywiady Grupowe (FGI).

Taka kompozycja poszczególnych technik badawczych pozwoliła na przeprowadzenie całoĞciowych analiz.
Za kaĪdym razem wyniki badaĔ Desk Research stanowiły podstawĊ dalszych prac i słuĪyły jako baza do
stosowania kolejnych technik badawczych. Spotkania Grupy Ekspertów pozwoliły na kaĪdorazową weryfikacjĊ
wyników analiz Desk Research, zaĞ Indywidualne Wywiady PogłĊbione i Zogniskowane Wywiady Grupowe
umoĪliwiły doprecyzowanie wyciągniĊtych na etapie badaĔ Desk Research wniosków oraz poszerzenie wiedzy
na dany temat.

2.2 Techniki badawczo-analityczne – ogólna charakterystyka
2.2.1 Grupa Ekspertów (GE)
Zorganizowanie Grupy Ekspertów (GE) jest elementem procedury mającej na celu wyłonienie „ciała
opiniotwórczego” w celu prowadzenia badaĔ. W procesie prognozowania zjawisk moĪe braü udział od kilku do
kilkuset ekspertów. Za eksperta uwaĪa siĊ osobĊ, która została zaproszona do udziału w badaniu ze wzglĊdu na
swoją osobowoĞü, wiedzĊ, szerokie horyzonty myĞlowe. Są to zatem osoby, do których kompetencji
w okreĞlonej dziedzinie jest zaufanie [12, s. 161].
Podstawowym załoĪeniem tej techniki jest uznanie, Īe trafnoĞü sądów grupowych jest zazwyczaj wyĪsza niĪ
indywidualnych ekspertów. Informacje dotyczące przedmiotu badaĔ otrzymane od grupy są co najmniej tak
wartoĞciowe, jak od kaĪdego z uczestników grupy z osobna. DuĪa wiedza jednych ekspertów w okreĞlonej
dziedzinie moĪe rekompensowaü niewiedzĊ innych ekspertów, którzy posiadają szeroką wiedzĊ w innych
dziedzinach. Odpowiedni dobór ekspertów, którzy bĊdą ze sobą współpracowaü i wymieniaü siĊ swoją wiedzą,
czĊsto powoduje, Īe równowaĪą siĊ ich poglądy. NaleĪy równieĪ zaznaczyü, iĪ w grupie łatwiej przychodzi
podejmowanie ryzyka sformułowania wniosków i rekomendacji. Jest to bardzo istotne w procesie badawczym,
szczególnie gdy związany jest on z prognozowaniem.
By właĞciwie dobraü osoby do grupy ekspertów, wykonawca kierował siĊ nastĊpującymi zasadami
[12, s. 161]:
•

grupa

ekspertów

powinna

byü

uniwersalna,

złoĪona

zarówno

z

ludzi

wszechstronnych,

zainteresowanych przyszłoĞcią, jak i z reprezentantów specjalistycznych dziedzin nauki i praktyki,
•

wybrane osoby powinny niezaleĪnie myĞleü oraz mieü niezaleĪną wizjĊ przyszłoĞci,

•

grupa powinna byü odpowiednio liczna, by reprezentowane były róĪne poglądy.
W literaturze przedmiotu nie ma wspólnego stanowiska odnoĞnie optymalnej wielkoĞci grupy. Jest ona

równieĪ uzaleĪniona od przyjĊtej metody eksperckiej. Jednak w przypadku tzw. „burzy mózgów”, a była to
podstawowa metoda stosowana w pracach wyłonionej grupy ekspertów, uwaĪa siĊ, Īe powinna byü raczej
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mniejsza niĪ wiĊksza i liczyü od 2 do 9 uczestników [32, s. 33].
Grupa Ekspertów istniała przez cały okres realizacji badania. W jej skład wchodziły osoby z zespołu oraz
jeden ekspert z badanego sektora rehabilitacji geriatrycznej. Był to przedstawiciel jednego z gabinetów
rehabilitacyjnych z Białegostoku.
Formuła spotkaĔ Grupy Eksperckiej była traktowana jako jedna z podstawowych technik badawczych,
stąd teĪ czĊstotliwoĞü spotkaĔ grupy ekspertów zaleĪna była od stanu realizacji poszczególnych etapów
przewidzianych w ramach prowadzonych analiz. Spotkania słuĪyły weryfikacji wstĊpnej wersji pytaĔ
badawczych do indywidualnych wywiadów pogłĊbionych (IDI/ITI 1, IDI/ITI 2, IDI/ITI 3), które zostały
zapisane w raporcie metodologicznym, oraz listy uczestników wywiadów. W trakcie spotkaĔ dokonano
konsultacji analizy piĊciu sił Portera dla sektora, czyli wstĊpnej analizy sił konkurencji w sektorze, oraz
opracowania analizy SWOT. Została przeprowadzona weryfikacja wstĊpnej wersji pytaĔ badawczych do
Zogniskowanego Wywiadu Grupowego (FGI). Ponadto wspólnie z ekspertem z sektora opracowano scenariusze
przyszłoĞci sektora. W trakcie spotkaĔ omawiano równieĪ bieĪące sprawy dotyczące realizacji projektu, w tym
chociaĪby program pierwszego seminarium promocyjnego.
2.2.2 Desk Research (DR)
Badania

ze

Ĩródeł

wtórnych

(DR)

(ang.

Desk

Research

–

badanie

gabinetowe).

W rozwiązywaniu problemu badawczego czĊsto wykorzystuje siĊ wtórne Ĩródła informacji. Dane wtórne to
takie, które juĪ istnieją, zostały przez kogoĞ wczeĞniej zgromadzone, przetworzone i opracowane w formie
umoĪliwiającej korzystanie z nich. Proces ich pozyskania ze wzglĊdu na ogólną dostĊpnoĞü jest doĞü szybki,
jednak, w tym przypadku, waĪne jest wyodrĊbnienie spoĞród wielu informacji tylko tych, które są istotne
z punktu widzenia analizowanego problemu. Realizacja badaĔ techniką Desk Research nie jest związana
z pozyskaniem nowych informacji, a jedynie ze zgromadzeniem, przetworzeniem i analizą danych juĪ
istniejących.
W ramach projektu przeprowadzono badanie Desk Research słuĪące rozpoznaniu zewnĊtrznych
uwarunkowaĔ rozwoju sektora. Analiza dokumentów i literatury przedmiotu prowadzona była jako jeden
z pierwszych etapów realizacji badania. TreĞü wyników analizy w głównej mierze została umieszczona
w rozdziale IV raportu. Przy czym naleĪy zwróciü uwagĊ, Īe badanie Desk Research stanowiło podstawĊ do
realizacji wszystkich pozostałych działaĔ przy zastosowaniu zaplanowanych metod i technik badawczych.
2.2.3 Indywidualne Wywiady PogłĊbione (IDI/ITI)
Indywidualne Wywiady PogłĊbione (IDI) (ang. Individual in-Depth Interviews) stanowią jedną
z bardziej popularnych metod badaĔ jakoĞciowych, polegającą na wnikliwej rozmowie z respondentem, której
celem jest dotarcie do informacji oraz pogłĊbienie wiedzy związanej z tematem badania. W trakcie wywiadu
indywidualnego zadawane są pytania badawcze o charakterze eksploracyjnym, podejmowane są próby
wyjaĞniania zjawisk, motywacji, postaw, zachowaĔ.
Indywidualne wywiady pogłĊbione były Ĩródłem istotnych informacji i opinii, a takĪe pozwoliły na
poznanie zdania istotnych osób w poszczególnych obszarach badawczych. Stanowiły one cenny materiał
badawczy do pracy nad rekomendacjami.
Badania przeprowadzone metodą IDI składały siĊ z nastĊpujących etapów: skonstruowanie próby, na
której bĊdzie przeprowadzane badanie, przeszkolenie osób prowadzących wywiady, przygotowanie
i dopracowanie scenariusza spotkania, przeprowadzenie wywiadów. Zastosowanie metody IDI zapewnia
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wzglĊdnie duĪe moĪliwoĞci przeprowadzania wywiadów z grupą osób, które z uwagi na pełnione funkcje są
trudno dostĊpne. Waga i złoĪonoĞü problemu oraz pozycja respondentów wykluczają zastosowanie w tej czĊĞci
badaĔ narzĊdzi iloĞciowych. Do badaĔ podmiotów w odległych lokalizacjach została wykorzystana metoda
polegająca na przeprowadzeniu PogłĊbionych Wywiadów Telefonicznych (ITI) (ang. Individual Telephone
Interview).
W trakcie przygotowania ekspertyzy zostały sformułowane pytania i zrealizowane trzy róĪne rodzaje
Indywidualnych Wywiadów PogłĊbionych (Załącznik 1).
Celem pierwszego rodzaju Indywidualnych Wywiadów PogłĊbionych (IDI/ITI 1) było zebranie danych
do wszystkich trzech obszarów badawczych: obszaru pierwszego: Popytowo-podaĪowe zewnĊtrzne
uwarunkowania rozwojowe sektora, obszaru drugiego: Analiza sił konkurencji w sektorze, obszaru trzeciego:
Powiązania sektora z rynkiem pracy. Zebrane dane pozwoliły na uzupełnienie opracowanej na podstawie Desk
Research analizy SWOT sektora oraz analizy piĊciu sił Portera. Dodatkowo pojawiły siĊ ogólne pytania
dotyczące rynku pracy.. Została tu zastosowana nielosowa metoda doboru respondentów – metoda „kuli
ĞnieĪnej” (ang. Snowball Sampling) [20]. Polega ona na tym, Īe badacz zbiera dane o kilku członkach badanej
populacji, których da siĊ łatwo odszukaü, a nastĊpnie prosi te osoby o dostarczenie informacji potrzebnych do
odszukania innych, znanych im członków tej populacji. OkreĞlenie „kula ĞnieĪna” odnosi siĊ do procesu
akumulacji, gdyĪ kaĪda odszukana osoba wskazuje inne osoby. Metoda ta jest uĪywana przede wszystkim do
celów eksploracyjnych, a wiĊc wydaje siĊ zasadna do rozpoznania potencjalnego obszaru wzrostu
w województwie podlaskim, gdyĪ waĪne jest przeprowadzenie wywiadów w kluczowych podmiotach sektora.
W takim przypadku łatwiej jest odnaleĨü kilku przedstawicieli danej grupy i dopiero przy ich pomocy lub
rekomendacji poszukiwaü kolejnych osób i podmiotów spełniających poĪądane kryteria. W ramach badania
przeprowadzono 13 wywiadów w przedsiĊbiorstwach z sektora rehabilitacji, które funkcjonują na terenie
województwa podlaskiego. WĞród nich znalazły siĊ cztery oĞrodki rehabilitacyjno-wypoczynkowe,

jeden

oĞrodek SPA i wellness oraz osiem gabinetów rehabilitacyjnych.
Drugi rodzaj Indywidualnych Wywiadów PogłĊbionych (IDI/ITI 2) dotyczył głównie pierwszego obszaru
analizy: Popytowo-podaĪowe zewnĊtrzne uwarunkowania rozwojowe sektora i trzeciego obszaru analizy:
Analiza powiązaĔ sektora z rynkiem pracy. Dodatkowo pojawiły siĊ pytania pozwalające na wstĊpne
rozpoznanie opinii respondentów o sytuacji w sektorze rehabilitacji geriatrycznej. Na ich postawie równieĪ
uzupełniono opracowaną na podstawie Desk Research analizĊ SWOT sektora. Uczestnikami byli przedstawiciele
jednej instytucji poĞrednictwa pracy, piĊciu szkół medycznych, w tym Uniwersytetu Medycznego
w Białymstoku, jednej instytucji szkoleniowej, UrzĊdu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego
– Departament Zdrowia i Departament Edukacji, Sportu i Turystyki oraz Podlaskiego UrzĊdu Wojewódzkiego
– Wydział Polityki Społecznej. W ramach badania przeprowadzono 10 wywiadów.
Trzeci rodzaj wywiadów IDI/ITI 3 dotyczył trzeciego obszaru badawczego: Analiza powiązaĔ sektora
z rynkiem pracy. W ramach badania zostały przeprowadzone 2 wywiady. Uczestnikami IDI/ITI 3 były dwa
przedsiĊbiorstwa działające w badanym sektorze. Podmioty te zostały wytypowane na podstawie wyników
przeprowadzonych wywiadów IDI/ITI 1 i IDI/ ITI 2.
2.2.4 Zogniskowane Wywiady Grupowe (FGI)
Zogniskowany Wywiad Grupowy (FGI) (ang. Focus Group Interview) to metoda, która pozwala na
obserwowanie i wykorzystanie zjawiska dynamiki grupy. Uczestnicy spotkania nie działają w izolacji, lecz
wzajemnie siĊ stymulują i inspirują do dyskusji, co przydaje wartoĞci uzyskanym w ten sposób informacjom.
Zogniskowane Wywiady Grupowe to technika badawcza polegająca na dyskusji grupy respondentów
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o zbliĪonych doĞwiadczeniach, aczkolwiek róĪniących siĊ wyznaczonymi cechami społeczno-demograficznymi.
DziĊki temu badane zagadnienia były szczegółowo omawiane pod róĪnymi kątami oraz pobudzana była
kreatywnoĞü uczestników, co umoĪliwiło uzyskanie ciekawych rozwiązaĔ stawianych problemów.
Badanie dotyczyło analizy w obszarze pierwszym: Popytowo-podaĪowe zewnĊtrzne uwarunkowania
rozwojowe sektora oraz w obszarze trzecim: Analiza powiązaĔ sektora z rynkiem pracy. Grupa fokusowa
prowadzona była według zbudowanego scenariusza (Załącznik 2). Scenariusz zawierał zagadnienia w formie
przykładowych pytaĔ, które stanowiły podstawĊ luĨnej dyskusji prowadzonej podczas wywiadu. W realizacji
wywiadów udział wziĊło 7 osób. Byli to przedstawiciele: UrzĊdu Miejskiego w Augustowie, trzech instytucji
edukacyjnych oraz jednej instytucji zajmującej siĊ rynkiem turystycznym w regionie. NaleĪy dodaü, Īe w grupie
uczestników spotkania fokusowego udział brał konsultant wojewódzki ds. geriatrii w województwie podlaskim.
Wybór uczestników FGI został dokonany przez WykonawcĊ w trakcie prac grupy ekspertów. Badania zostały
przeprowadzone 16 paĨdziernika 2009 roku.
Łącznie

w

ramach

badania

sektora

zastosowano

piĊü

róĪnych

metod

badawczych,

z wykorzystaniem czterech róĪnych technik badawczych. PoniĪsza tabela przedstawia podsumowanie
zastosowanych technik badawczych.
Tabela 1.
Podsumowanie technik badawczych

Lp.
1.

Liczba respondentów

Rodzaje technik

Badania

badawczych

/ wywiadów
/ badaĔ

Grupa Ekspertów (GE)

-

1 grupa

Badanie ze Ĩródeł wtórnych składające siĊ
z analizy trzech obszarów: a) uwarunkowaĔ
2.

Desk Research (DR)

rozwoju, b) sił konkurencji oraz c) powiązaĔ

1 badanie

z rynkiem pracy w sektorze rehabilitacji
geriatrycznej
3.

Zogniskowane Wywiady
Grupowe (FGI)

Wywiady dotyczące uwarunkowaĔ rozwoju oraz

1 wywiad,

powiązaĔ z rynkiem pracy w sektorze

w grupie fokusowej

rehabilitacji geriatrycznej

7 osób

Wywiady dotyczące uwarunkowaĔ rozwoju
sektora rehabilitacji geriatrycznej
4.

Indywidualne Wywiady
PogłĊbione (IDI/ITI)

Wywiady dotyczące powiązaĔ z rynkiem pracy
w sektorze rehabilitacji geriatrycznej

13 wywiadów
10 wywiadów

Wywiady do opracowania studium przypadku
dotyczące powiązaĔ z rynkiem pracy w sektorze

2 wywiady

rehabilitacji geriatrycznej
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2.3 Metody badawczo-analityczne dla poszczególnych obszarów badawczych
2.3.1 Obszar analizy 1.: Popytowo-podaĪowe zewnĊtrzne uwarunkowania rozwojowe sektora
A. Zakres analizy w obszarze 1.: Analiza czynników oddziałujących na sektor:
•

popytowych: ekonomiczne, społeczne, prawno-administracyjne, miĊdzynarodowe

•

podaĪowych: ekonomiczne, technologiczne, społeczne, prawne i miĊdzynarodowe, Ğrodowiskowe.

B. Zastosowane metody i techniki realizacji badaĔ:
Metoda scenariuszowa
Uzasadnienie zastosowania metody
Metoda scenariuszowej słuĪyła przede

wszystkim

okreĞleniu

kierunków

rozwoju

sektora

w województwie podlaskim.
BurzliwoĞü otoczenia i kryzys finansowy na Ğwiecie implikują koniecznoĞü zintensyfikowania stosowania
narzĊdzi badawczych, które pozwalają na zmniejszenie poziomu niepewnoĞci w podejmowaniu decyzji
strategicznych i zwiĊkszają elastycznoĞü wariantów strategii w przedsiĊbiorstwach, jak i w sektorach. Metoda
scenariuszowa nie słuĪy jedynie prognozowaniu przyszłoĞci, ale równieĪ planowaniu w warunkach zmiennego
i nieustrukturalizowanego otoczenia. Sporządzone scenariusze pozwoliły na okreĞlenie, w jakim przedziale
zmiennoĞci w przyszłoĞci bĊdzie znajdowaü siĊ sektor rehabilitacji geriatrycznej.
PowyĪsza charakterystyka zastosowanej metody pozwala uznaü ją za szczególnie waĪną w aktualnej
sytuacji na Ğwiecie. Metoda ta pozytywnie wyróĪnia siĊ na tle innych metod analizy otoczenia, przede
wszystkim ze wzglĊdu na zdolnoĞü do uwzglĊdniania dynamiki warunków zewnĊtrznych funkcjonowania
danego sektora. DziĊki zastosowaniu róĪnych technik badawczych uzyskano scenariusze przyszłoĞci
uwzglĊdniające wariantowoĞü zachowaĔ w róĪnych warunkach otoczenia. W trakcie prowadzonej w sektorze
analizy tendencji były badane czynniki i trendy w sferach m.in.: ekonomicznej, społecznej, administracyjnoprawnej, Ğrodowiskowej, miĊdzynarodowej.
Opracowanie scenariuszy stanów otoczenia objĊło:
•

scenariusz optymistyczny,

•

scenariusz pesymistyczny,

•

scenariusz niespodziankowy,

•

scenariusz najbardziej prawdopodobny.

Scenariusz optymistyczny tworzony jest przy załoĪeniu najbardziej korzystnych dla sektora, czy
przedsiĊbiorstwa zmian w otoczeniu.
Scenariusz pesymistyczny tworzą te trendy i procesy, które bĊdą miały negatywny wpływ na przedsiĊbiorstwo.
Scenariusz niespodziankowy zawiera trendy, które niezaleĪnie od potencjalnej siły negatywnego, czy
pozytywnego wpływu mają najmniejsze prawdopodobieĔstwo wystąpienia.
Scenariusz

najbardziej

prawdopodobny

to

taki,

w

którym

zakłada

siĊ

trendy

zmian

w otoczeniu, których wystąpienie charakteryzuje siĊ najwiĊkszym prawdopodobieĔstwem.
Procedura tworzenia tych scenariuszy składała siĊ z piĊciu etapów (tabela 2. Analiza tendencji w otoczeniu):
1.

Identyfikacja makrootoczenia i otoczenia konkurencyjnego oraz tych składników, które mają
decydujący wpływ na funkcjonowanie sektora lub organizacji.

2.

Tworzenie skali ocen (np. negatywna lub pozytywna siła wpływu okreĞlona w skali od -5 do +5
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punktów).
3.

Uporządkowanie trendów według poszczególnych scenariuszy stanów otoczenia, gdzie dokonuje siĊ
oceny zidentyfikowanych uprzednio, istotnych dla funkcjonowania przedsiĊbiorstwa, procesów
w otoczeniu. Oceny tej dokonuje siĊ pod wzglĊdem:

•

siły wpływu danego procesu na sektor czy organizacjĊ (skala od -5 do +5 punktów),

•

prawdopodobieĔstwa wystąpienia danego procesu według trzech wariantów zmian.

Dodatkowo do kaĪdego z analizowanych zjawisk czy procesów zostaną odniesione trzy tendencje:
•

tendencja wzrostowa procesu w przyszłoĞci,

•

tendencja stabilizacyjna procesu w przyszłoĞci,

•

tendencja spadkowa procesu w przyszłoĞci.

4.

Uporządkowanie trendów według poszczególnych scenariuszy: optymistycznego, pesymistycznego,
niespodziankowego i najbardziej prawdopodobnego.

5.

Obliczenie Ğredniej siły wpływu poszczególnych czynników w wyróĪnionych sferach otoczenia
- Tabela 3. Scenariusz optymistyczny (pesymistyczny) i Tabela 4. Scenariusz niespodziankowy
(najbardziej prawdopodobny).
Tabela 2.
Analiza tendencji w otoczeniu

Czynniki / trendy w

Trend (wzrost, stabilizacja,

Siła wpływu

PrawdopodobieĔstwo

otoczeniu

regres)

(od -5 do +5)

(0-1)

Sfera …

Sfera …

Tabela 3.
Scenariusz optymistyczny (pesymistyczny)
Elementy scenariusza

Siła wpływu

Sfera …

ĝrednia siła wpływu
Sfera …

ĝrednia siła wpływu
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Tabela 4.
Scenariusz niespodziankowy (najbardziej prawdopodobny)
Elementy scenariusza

PrawdopodobieĔstwo

Siła wpływu ujemna

Siła wpływu dodatnia

Sfera …

ĝrednia siła wpływu
Sfera …

ĝrednia siła wpływu

Analiza SWOT
Uzasadnienie zastosowania metody
Kolejnym etapem analizy czynników oddziałujących na sektor było przeprowadzenie analizy SWOT. Jest to
kompleksowa metoda słuĪąca zarówno do badania otoczenia np. sektora, jak i do analizy jego wnĊtrza. Jest ona
uznawana za jedną z metod rejestracji i klasyfikacji czynników warunkujących strategiĊ analizowanego
podmiotu. Nazwa SWOT jest akronimem słów: Strengths – mocne strony podmiotu, Weakness – słabe strony
podmiotu, Opportunities – szanse w otoczeniu, Threats – zagroĪenia w otoczeniu.
Metoda ta jest skorelowana z innymi metodami przewidzianymi do pierwszego obszaru analizy, w tym
z metodą scenariuszową. Zgodnie z metodyką planowania strategicznego w podejĞciu jakoĞciowym analiza
SWOT zalicza siĊ do podstawowych narzĊdzi badania obok metody scenariuszowej. Zastosowanie tej metody
pozwoliło na zdiagnozowanie zewnĊtrznych uwarunkowaĔ rozwoju danego sektora. Zostały zaprezentowane
aktualne dane dotyczące analizowanego sektora, przygotowano teĪ zestawienia zawierające informacje o słabych
i mocnych stronach składowych badanego sektora wraz ze wskazaniem szans i zagroĪeĔ zewnĊtrznych.
Realizacja badaĔ za pomocą tej metody polegała na:
•

wyodrĊbnieniu zewnĊtrznych w stosunku do sektora czynników oraz tych, które mają charakter
uwarunkowaĔ wewnĊtrznych,

•

wskazaniu czynników zewnĊtrznych i wewnĊtrznych, które wywierają negatywny wpływ na sektor oraz
tych, które mają pozytywny wpływ na sektor,

•

opisaniu moĪliwoĞci osłabiania lub wzmacniania siły oddziaływania czterech grup czynników na
sektor.
Zderzenie ze sobą szans i zagroĪeĔ z mocnymi i słabymi stronami danego sektora pozwoliło na okreĞlenie

jego obecnej pozycji strategicznej.
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Tabela 5.
Wyniki analizy SWOT
Uwarunkowania wewnĊtrzne
Mocne strony

Słabe strony

Uwarunkowania zewnĊtrzne
Szanse

ZagroĪenia

2.3.2 Obszar analizy 2.: Analiza sił konkurencji w sektorze
A. Zakres analizy w obszarze 2.: Analiza głównych składników otoczenia konkurencyjnego przedsiĊbiorstw
sektora:
•

dostawcy – nabywcy (stopieĔ koncentracji sektora dostawcy – nabywcy; uzaleĪnienie jakoĞci produktu
finalnego od jakoĞci produktu nabywanego od dostawcy; udział dostawcy w tworzeniu kosztów
odbiorcy; koszty zmiany dostawcy lub odbiorcy; moĪliwoĞci integracji pionowej; profil nabywcy),

•

istniejący i potencjalni konkurenci (stopieĔ koncentracji sektora; liczba i struktura konkurentów; zakres
konkurowania, potencjał globalizacyjny sektora; grupy strategiczne),

•

ryzyko pojawienia siĊ nowych producentów/substytutów (atrakcyjnoĞü sektora: obecna i przewidywana
wielkoĞü i rentownoĞü sektora; wysokoĞü barier wejĞcia/wyjĞcia: ekonomiczne, społeczne,
technologiczne, formalnoprawne; moĪliwoĞci represji ze strony podmiotów sektora).

B. Zastosowane metody i techniki realizacji badaĔ:
Analiza piĊciu sił Portera
Uzasadnienie zastosowania metody
Według M.E. Portera, autora metody „piĊciu sił”, moĪna dokonaü analizy sektora poprzez zbadanie
piĊciu róĪnych czynników kształtujących jego atrakcyjnoĞü dla bieĪących i przyszłych inwestorów. WĞród tych
czynników wyróĪnia siĊ:
a)

siłĊ oddziaływania dostawców i moĪliwoĞci wywierania przez nich presji na przedsiĊbiorstwa sektora,

b) siły oddziaływania nabywców i moĪliwoĞci wywierania przez nich presji na przedsiĊbiorstwa sektora,
c)

natĊĪenie walki konkurencyjnej wewnątrz sektora,

d) groĨbĊ pojawiania siĊ nowych producentów,
e)

groĨbĊ pojawiania siĊ substytutów.
Konstrukcja tej metody analizy strategicznej pozwala wiĊc na analizĊ składników otoczenia

konkurencyjnego przedsiĊbiorstw sektora. JednoczeĞnie analiza sił konkurencji w sektorze pozwoliła na
wskazanie barier rozwojowych i głównych determinant rozwoju sektora. UmoĪliwiła równieĪ dostarczenie
informacji, które są niezbĊdne dla przedsiĊbiorstw w procesie planowania strategicznego oraz pozwoliła na
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okreĞlenie składników otoczenia konkurencyjnego, które mają znaczenie przy ocenie pozycji konkurencyjnej
przedsiĊbiorstw.
W ramach okreĞlenia atrakcyjnoĞci sektora według modelu Portera podjĊte zostały kroki słuĪące
uzyskaniu odpowiedzi na pytania dotyczące piĊciu głównych składników sektora. Efektem prac stała siĊ ocena
presji konkurencyjnej w sektorze.
2.3.3 Obszar analizy 3.: Analiza powiązaĔ sektora z rynkiem pracy
A. Zakres analizy w obszarze 3.: Analiza iloĞciowo-jakoĞciowa stanu zatrudnienia oraz zmian w zatrudnieniu,
w tym:
•

analiza dostĊpnoĞci i zapotrzebowania na kadry (stopieĔ i Ĩródła zaspokojenia potrzeb kadrowych
pracodawcy; stopieĔ realizacji wymagaĔ pracodawcy w zakresie: umiejĊtnoĞci i kwalifikacji, postaw
pracowniczych, poziomu wynagrodzeĔ),

•

analiza rozwoju kadr pracowniczych,

•

analiza kosztów i efektywnoĞci zatrudnienia (w tym poziomu wynagrodzeĔ i wydajnoĞci pracy),

•

prognoza zmian w zatrudnieniu.

B. Proponowane metody i techniki realizacji badaĔ:
Metoda badaĔ terenowych
Uzasadnienie zastosowania metody
W ramach trzeciego obszaru zostały zastosowane techniki badaĔ, które pozwoliły na pozyskanie danych
o stanie zatrudnienia i zmianach w zatrudnieniu na regionalnym rynku pracy. Zastosowanie wybranych technik
badawczych pozwoliło na ocenĊ stanu powiązaĔ miĊdzy danym sektorem a rynkiem pracy.
Metoda studium przypadku
Uzasadnienie zastosowania metody
Drugim etapem w analizie powiązaĔ sektora z rynkiem pracy było zastosowanie metody studium
przypadku. UmoĪliwiło to wskazanie dobrych praktyk w zakresie współpracy wybranych podmiotów z danego
sektora z rynkiem pracy, co komponuje siĊ z przewidzianym zakresem analizy.
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III. Sektor rehabilitacji geriatrycznej
3.1 PojĊcie rehabilitacji geriatrycznej
Zgodnie z definicją ĝwiatowej Organizacji Zdrowia (Word Heath Organization –WHO) rehabilitacja to
kompleksowe, skoordynowane stosowanie Ğrodków medycznych, pedagogicznych, społecznych i zawodowych
w celu usprawnienia osób z naruszoną sprawnoĞcią organizmu do moĪliwie najwyĪszego poziomu [58, s.6].
W jej skład wchodzi fizjoterapia, terapia zajĊciowa oraz zaopatrzenie ortopedyczne. Inaczej mówiąc, to
Ğwiadomie kierowany proces polegający na celowym wykorzystywaniu ĞciĞle okreĞlonych üwiczeĔ fizycznych
w celu uzyskania efektów przeciwdziałających obniĪeniu siĊ moĪliwoĞci przystosowawczych organizmu.
Uzyskane efekty fizjologiczne mogą byü waĪnymi czynnikami w zapobieganiu szeregowi chorób lub
w zmniejszaniu siĊ tempa ich rozwoju [54, s.47].
RehabilitacjĊ zazwyczaj dzieli siĊ na trzy zasadnicze rodzaje [46]:
1.

rehabilitacjĊ leczniczą, która czĊsto rozpoczyna siĊ jeszcze w fazie terapii i ma na celu
kompensowanie zaburzonych funkcji,

2.

rehabilitacjĊ zawodową, polegającą na umoĪliwieniu pacjentowi powrotu do Īycia zawodowego,

3.

rehabilitacjĊ społeczną ponownie włączającą pacjenta do Īycia społecznego i oferującą pomoc
w nawiązaniu noĞnych relacji socjalnych. Dla seniorów – odizolowanych i osamotnionych – odgrywa
waĪną rolĊ.
Rehabilitacja znajduje takĪe zastosowanie praktycznie we wszystkich gałĊziach medycyny: w kardiologii,

chirurgii, reumatologii, neurologii, laryngologii, u osób niedowidzących, głuchych, z upoĞledzeniem
umysłowym.
Podmiotem rehabilitacji geriatrycznej jest pacjent w zaawansowanym wieku, cierpiący zazwyczaj na
kilka chorób przewlekłych, które wzajemnie na siebie wpływają i stanowią zagroĪenie dla samodzielnoĞci
pacjenta. Cel rehabilitacji geriatrycznej to uzyskanie minimum samowystarczalnoĞci przez pacjenta. M. ĩak
poszerza powyĪszy cel – według niego rehabilitacja osób starszych ma na celu utrzymanie jak najlepszego stanu
zdrowia, poprawĊ ich kondycji fizycznej i psychicznej, wydolnoĞci krąĪeniowo-oddechowej oraz zabezpieczenie
przed upadkami i ich skutkami. O pozytywnych efektach terapii moĪna mówiü, gdy osoba starsza potrafi pod
wzglĊdem psychicznym, fizycznym i społecznym utrzymaü stały kontakt ze Ğrodowiskiem, w którym Īyje.
Kolejnym celem rehabilitacji osób w wieku podeszłym jest modyfikacja stylu Īycia, obniĪenie masy ciała,
zmniejszenie przeciąĪeĔ krĊgosłupa i stawów [38].
RehabilitacjĊ geriatryczną moĪna podzieliü na [36]:
1.

rehabilitacjĊ prewencyjną (zmierzającą do utrzymania dotychczasowych kompetencji seniora, by jak
najdłuĪej mógł unikaü chorób, niesprawnoĞci i niesamodzielnoĞci),

2.
3.

rehabilitacjĊ ogólną (skierowaną do seniorów przewlekle chorych; polega na ich uaktywnianiu),
rehabilitacjĊ celową (dopasowaną do poszczególnych jednostek chorobowych i potrzeb pacjentów).
Rehabilitacja w wieku podeszłym jest trudną do zastąpienia formą leczenia. Połączenie kinezyterapii,

masaĪu i fizykoterapii prowadzi do szybkiego i nieinwazyjnego postĊpowania terapeutycznego. DziĊki temu
moĪna skróciü czas trwania niesprawnoĞci oraz ograniczyü stosowanie farmakoterapii, która w tym okresie Īycia
budzi coraz wiĊcej wątpliwoĞci.
NaleĪy jednak uznaü, Īe zagroĪenia, jakie niesie ze sobą starzenie siĊ społeczeĔstwa i wydłuĪenie Īycia,
powinny uĞwiadamiaü koniecznoĞü podejmowania działaĔ profilaktycznych z zakresu rehabilitacji juĪ we
wczeĞniejszym wieku. Pozwoli to na utrzymanie dobrej kondycji fizycznej i zmniejszenie liczby dysfunkcji
w przyszłoĞci. Stąd teĪ w niniejszym raporcie rehabilitacja jest rozumiana jako sektor Ğwiadczących usługi
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z zakresu rehabilitacji medycznej, innych rodzajów rehabilitacji oraz usługi typu wellness dla osób w wieku
podeszłym – 60 lat i wiĊcej, oraz rehabilitacji profilaktycznej dla osób w wieku 45 lat i wiĊcej.

3.2 Sektor usług rehabilitacyjnych w Polsce i w województwie podlaskim
Usługi rehabilitacyjne są dostarczane przez róĪne podmioty. Z punktu widzenia Narodowego Funduszu
Zdrowia (NFZ) usługi rehabilitacji Ğwiadczone mogą byü w warunkach ambulatoryjnych, domowych, oĞrodka
dziennego lub stacjonarnych [132]. W warunkach ambulatoryjnych jest prowadzona rehabilitacja w zakresie
lekarskiej ambulatoryjnej opieki rehabilitacyjnej oraz fizjoterapii ambulatoryjnej. W warunkach domowych jest
to porada lekarska rehabilitacyjna w warunkach domowych i fizjoterapia domowa. ĝwiadczenia w warunkach
ambulatoryjnych i domowych realizuje siĊ poprzez: poradĊ lekarską rehabilitacyjną oraz wizytĊ
fizjoterapeutyczną i zabiegi fizjoterapeutyczne.
JeĞli chodzi o oĞrodki i oddziały dzienne, to obejmują one bardzo szeroki zakres usług rehabilitacyjnych,
w tym w zakresie rehabilitacji: ogólnoustrojowej, dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego, słuchu i mowy,
wzroku, kardiologicznej, pulmonologicznej z wykorzystaniem metod subterraneoterapii. W tym przypadku
Ğwiadczenie składa siĊ najczĊĞciej w zaleĪnoĞci od rodzaju problemu zdrowotnego z: porady lekarskiej,
Ğwiadczenia z zakresu psychologii, psychoterapii, neuropsychologii, terapii zajĊciowej, ortoptyki; zabiegów
fizjoterapeutycznych, zajĊü indywidualnych z pacjentem czy teĪ zajĊü grupowych.
Natomiast Ğwiadczenia udzielane w warunkach stacjonarnych obejmują pacjentów, którzy ze wzglĊdu na
kontynuacjĊ leczenia wymagają stosowania kompleksowych czynnoĞci rehabilitacyjnych oraz całodobowego
nadzoru pielĊgniarskiego i obejmują rehabilitacjĊ: ogólnoustrojową, neurologiczną, pulmonologiczną,
kardiologiczną.
Z punktu widzenia opieki nad osobami starszymi uwzglĊdnia siĊ teĪ tak zwaną opiekĊ długoterminową ze
wzglĊdu na czĊsto doĞü ciĊĪki stan zdrowia osób w wieku starszym. WyróĪnia siĊ kilka rodzajów placówek
Ğwiadczących usługi na rzecz osób starszych, w tym rehabilitacyjne [5].
Po pierwsze, są to zakłady pielĊgnacyjno-opiekuĔcze. Według załoĪeĔ WHO to usługi pielĊgniarskie
powinny przewaĪaü nad opieką lekarza. Reforma systemu opieki zdrowotnej w Polsce przyczyniła siĊ do
restrukturyzacji lecznictwa szpitalnego, czego efektem stała siĊ redukcja wielu oddziałów dla przewlekle
chorych. Pacjenci takich oddziałów – w wiĊkszoĞci niezdolni do samoopieki – stali siĊ podopiecznymi
podstawowej opieki zdrowotnej. W tej sytuacji pojawiło siĊ ogromne zapotrzebowanie na profesjonalne
Ğwiadczenia pielĊgniarskie w strukturze podstawowej opieki zdrowotnej we współpracy z praktykami lekarza
rodzinnego. Stąd teĪ coraz wiĊksza popularnoĞü pielĊgniarskiej opieki domowej. Jest to stosunkowo nowa forma
usług, kontraktowana przez NFZ. PielĊgniarki wykonują zadania opiekuĔczo-pielĊgnacyjne dostĊpne jedynie dla
pacjentów spełniających okreĞlone kryteria upowaĪniające ich do korzystania z tego typu usług. PielĊgniarska
opieka domowa ma na celu zapewnienie opieki nad obłoĪnie chorym pacjentem, który nie wymaga leczenia
w zakładach lecznictwa stacjonarnego i z róĪnych przyczyn nie chciał lub nie został zakwalifikowany do pobytu
w stacjonarnych zakładach opieki długoterminowej.
Zakłady pielĊgnacyjnoopiekuĔcze i zakłady opiekuĔczolecznicze są formami stacjonarnej opieki
długoterminowej finansowanymi przez NFZ. Pacjent ma obowiązek ponosiü odpłatnoĞü za koszty wyĪywienia
i zakwaterowania. Zgodnie z ustawą o zakładach opieki zdrowotnej [123], obejmują one całodobową
i kompleksową pielĊgnacjĊ wynikającą z diagnozy pielĊgniarskiej, opiekĊ lekarską, leczenie dietetyczne,
farmakologiczne, niezbĊdne konsultacje specjalistyczne, podstawowe badania diagnostyczne, stymulacjĊ
metodami terapeutycznymi i psychoterapeutycznymi do aktywnoĞci Īyciowej, przygotowanie rekonwalescenta
i jego rodziny (opiekuna) do samoopieki i samopielĊgnacji w warunkach domowych, zapobieganie powikłaniom
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wynikającym z procesu chorobowego i unieruchomienia, zmniejszanie skutków upoĞledzenia ruchowego
i przygotowanie do Īycia w społeczeĔstwie. Placówki zapewniają Ğrodki farmaceutyczne, materiały medyczne,
pomieszczenia, wyĪywienie odpowiednie do stanu zdrowia, a takĪe opiekĊ w trakcie zajĊü kulturalnorekreacyjnych. W przypadku zapotrzebowania na wiĊkszą opiekĊ lekarską, preferowane są zakłady opiekuĔczolecznicze, w pozostałych przypadkach zaĞ zakłady pielĊgnacyjno-opiekuĔcze. W praktyce pomoc lekarska,
pielĊgniarska i rehabilitacja są zapewnione w obu typach zakładów, a wybór zaleĪy od dostĊpnoĞci placówki na
danym obszarze.
Hospicja stacjonarne przeznaczone są przede wszystkim dla pacjentów z zaawansowaną chorobą
nowotworową. Skierowanie do hospicjum wystawia lekarz, który pracuje w ramach kontraktu z NFZ.
ĝwiadczone są tu usługi z zakresu opieki paliatywnej. Ma ona na celu poprawienie jakoĞci Īycia pacjentów
nieuleczalnie chorych i ich rodzin. Hospicjum domowe w 90% przypadków jest przeznaczone dla pacjentów
pozostających w domu w terminalnym stadium choroby nowotworowej. Do hospicjum domowego pacjenci są
kierowani na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Hospicjum domowe obejmuje obszar
o promieniu do 30 km. ĝredni czas opieki nad dorosłym pacjentem wynosi 90 dni. Lekarz hospicjum domowego
Ğwiadczy usługi na rzecz pacjenta Ğrednio raz w tygodniu, a pielĊgniarka Ğrednio 3 razy w tygodniu. Podczas
tych wizyt chorzy i ich rodziny lub opiekunowie otrzymują dokładne, pisemne zalecenia dotyczące dalszej
opieki oraz informacjĊ o numerach telefonów personelu hospicjum domowego.
Oddziały dla przewlekle chorych to miejsce całodobowego pobytu. Trafiają tu pacjenci po leczeniu
szpitalnym (operacyjnym lub zachowawczym), którzy nadal wymagają stałego nadzoru lekarskiego,
profesjonalnej pielĊgnacji i rehabilitacji. Skierowanie na oddział dla przewlekle chorych wystawia lekarz, który
opiekował siĊ danym pacjentem podczas wczeĞniejszego leczenia szpitalnego.
Wsparcie osób starszych moĪe byü ponadto Ğwiadczone w ramach sektora pomocy społecznej. Zakres
i rodzaj ĞwiadczeĔ finansowanych z pomocy społecznej reguluje znowelizowana ustawa o pomocy społecznej
[113]. Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej paĔstwa, mającą na celu umoĪliwienie osobom
i rodzinom przezwyciĊĪania trudnych sytuacji Īyciowych, których nie są one w stanie pokonaü, wykorzystując
własne uprawnienia, zasoby i moĪliwoĞci. Pomoc społeczna wspiera osoby i ich rodziny w wysiłkach
zmierzających do zaspokojenia niezbĊdnych potrzeb i umoĪliwia im Īycie w warunkach odpowiadających
godnoĞci człowieka. System opieki społecznej obejmuje róĪne formy pomocy i usług. Obok pomocy rzeczowej,
pieniĊĪnej jest to równieĪ Ğwiadczenie usług opiekuĔczych oraz pobyt w domach pomocy społecznej.
OĞrodki pomocy społecznej oferują usługi opiekuĔcze dla osób starszych i chorych oraz specjalistyczne
usługi opiekuĔcze. Usługi opiekuĔcze realizowane są w formie stacjonarnej: w domach pomocy społecznej,
półstacjonarnej, tj. domach dziennego pobytu, oraz w Ğrodowisku: w formie usług opiekuĔczych realizowanych
w domu podopiecznego. Osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają
opieki innych osób, a są jej pozbawione, przysługuje pomoc w formie usług opiekuĔczych. Usługi opiekuĔcze
obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb samoobsługowych i gospodarskich, pomoc w utrzymaniu
higieny i podstawowej pielĊgnacji. W przypadkach specjalistycznych usług opiekuĔczych, pomoc społeczna
oferuje

w

miarĊ

moĪliwoĞci

rehabilitacjĊ,

pomoc

mieszkaniową

i

zapewnienie

kontaktów

z otoczeniem. Usługi opiekuĔcze mogą byü Ğwiadczone w miejscu zamieszkania, w dziennych domach pomocy
społecznej, w Ğrodowiskowych domach samopomocy i w mieszkaniach chronionych.
Domy pomocy społecznej – zgodnie z ustawą o pomocy społecznej mieszkaĔcem domu pomocy
społecznej moĪe byü osoba wymagająca całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawnoĞci,
która nie jest w stanie samodzielnie funkcjonowaü w Ğrodowisku, a nie moĪna jej zapewniü niezbĊdnych usług
opiekuĔczych w miejscu zamieszkania.
Organizacje pozarządowe i wolontariat to stosunkowo nowe, potencjalnie dostĊpne usługi, które
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Ğwiadczone są głównie w wiĊkszych miastach. Oferują je ludzie zrzeszeni w fundacjach, stowarzyszeniach,
grupach samopomocowych. Wspierają pacjentów, najczĊĞciej tych z okreĞlonymi schorzeniami.
Ogromne zapotrzebowanie na opiekĊ długoterminową nad osobami starszymi, chorymi i niedołĊĪnymi
wpłynĊło na rozwój wolnorynkowych usług opiekuĔczych zarówno oferowanych w Ğrodowisku – w agencjach
opiekuĔczych, jak i w prywatnych domach opieki. Jest to sektor trudny do oszacowania i oceny, poniewaĪ
funkcjonuje na zasadach działalnoĞci gospodarczej, nie wymaga akredytacji ani nie podlega specjalistycznemu
nadzorowi konsultantów. Zapotrzebowanie na pomoc opiekuna spoza rodziny jest duĪe, a koszty jego wynajĊcia
są konkurencyjne w porównaniu z ofertą pomocy społecznej.
Na podstawie powyĪszej analizy stwierdziü moĪna, Īe działalnoĞü rehabilitacyjna nie obejmuje tylko
jednego rodzaju podmiotów. MoĪna teĪ poszukiwaü pojĊü związanych z rehabilitacją według Polskiej
Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU), która w 2004 r. została wprowadzona Rozporządzeniem Rady
Ministrów z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług [96], są oznaczone
symbolem 85.1 Usługi w zakresie ochrony zdrowia, a w tym:
1. 85.11.14 Usługi szpitalne rehabilitacyjne:
•
•

85.11.14-00.00 Usługi szpitalne rehabilitacyjne;
85.14.13-00.10 Usługi Ğwiadczone przez fizjoterapeutów i personel paramedyczny, włączając
usługi homeopatyczne i podobne, z wyłączeniem usług Ğwiadczonych przez lekarzy
medycyny,

•

85.14.13-00.30 Usługi Ğwiadczone przez fizjoterapeutów nr PKWIU oraz usługi Ğwiadczone
przez personel paramedyczny, włączając usługi homeopatyczne i podobne, z wyłączeniem
usług Ğwiadczonych przez lekarzy medycyny.

2. 85.31.11 Usługi pomocy społecznej z zakwaterowaniem Ğwiadczone osobom starym:
•

85.31.11-00.00 Usługi opieki społecznej z zakwaterowaniem Ğwiadczone osobom starym.

Polska Klasyfikacja DziałalnoĞci (PKD 2007) została wprowadzona Rozporządzeniem Rady Ministrów
z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji DziałalnoĞci (PKD) [95]. PKD 2007 została
opracowana na podstawie statystycznej klasyfikacji działalnoĞci gospodarczej NACE Rev2, wprowadzonej
rozporządzeniem (WE) nr 1893/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie
statystycznej klasyfikacji działalnoĞci gospodarczej NACE Rev 2 i zmieniającym rozporządzenie Rady (EWG)
nr 3037/90 oraz niektóre rozporządzenia WE w sprawie okreĞlonych dziedzin statystycznych (Dziennik
UrzĊdowy UE L 393/1 z dnia 30.12.2006). Analiza tej klasyfikacji pozwala na wyodrĊbnienie najbliĪej
powiązanych z usługami rehabilitacyjnymi takich działów PKD, jak:
1.

86.10Z DziałalnoĞü szpitali;

2.

86.9 Pozostała działalnoĞü w zakresie opieki zdrowotnej:

•

86.90.A DziałalnoĞü fizjoterapeutyczna,

•

86.90.C Praktyka pielĊgniarek i połoĪnych,

•

86.90.E Pozostała działalnoĞü w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana;

3. 86.2 Praktyka lekarska:
•

86.21.Z Praktyka lekarska ogólna,

•

86.22.Z Praktyka lekarska specjalistyczna;

4. 87 Pomoc społeczna z zakwaterowaniem:
•

87.30Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób
niepełnosprawnych,

5. 88 Pomoc społeczna bez zakwaterowania:
•

88.10.Z Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób
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niepełnosprawnych.
Uzupełniając listĊ wymienionych powyĪej rodzajów działalnoĞci, naleĪy dodaü:
1.

90.0 DziałalnoĞü twórczą związaną z kulturą i rozrywką:

•

90.04.Z DziałalnoĞü obiektów kulturalnych;

2.

93.1 DziałalnoĞü związaną ze sportem:

•

93.13Z DziałalnoĞü obiektów słuĪących poprawie kondycji fizycznej;

3. 93.2 DziałalnoĞü rozrywkową i rekreacyjną:
•

93.29Z Pozostała działalnoĞü rozrywkowa i rekreacyjna.
UwzglĊdniü naleĪy równieĪ działalnoĞü sanatoryjną, czy innego rodzaju oĞrodki typu wellness i SPA.

CzĊĞü tych oĞrodków poza wymienionymi głównymi rodzajami działalnoĞci w ramach głównego PKD prowadzi
działalnoĞü dodatkową np.: produkcjĊ napojów bezalkoholowych, produkcjĊ wód mineralnych i pozostałych
wód butelkowanych (11.07.Z), sprzedaĪ hurtową napojów bezalkoholowych (46.34.B), hotele i podobne obiekty
zakwaterowania (55.10.Z), restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (56.10.A), badania naukowe i prace
rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (72.19.Z), działalnoĞü obiektów
kulturalnych (90.04.Z), pozostały transport lądowy pasaĪerski (49.3), działalnoĞü paramedyczna (86.90.D).
Syntetyzując powyĪsze kwalifikacje moĪna przyjąü, iĪ na sektor rehabilitacji geriatrycznej bĊdą składały
siĊ:
1.

Gabinety i oĞrodki rehabilitacyjne.

2.

Sanatoria.

3.

Zakłady pielĊgnacyjno-opiekuĔcze i zakłady opiekuĔczo-lecznicze.

4.

Opieka pielĊgniarska i agencje opiekuĔcze.

5.

OĞrodki i domy pomocy społecznej.

6.

OĞrodki SPA i wellness.
W Załączniku 3 została przestawiona lista podmiotów składających siĊ na sektor rehabilitacji

geriatrycznej, którą opracowano w oparciu o informacje pozyskane w trakcie realizowanych badaĔ Desk
Research oraz indywidualne wywiady pogłĊbione. Korzystano przy tym z danych z baz internetowych, w tym
m.in.: Teleadreson, Panorama Firm.
Na liĞcie podmiotów, które miały zakontraktowane usługi rehabilitacyjne na rok 2009 województwie
podlaskim, znalazły siĊ 54 podmioty, w tym 53 z województwa podlaskiego. W roku 2008 było to
51 podmiotów. WiĊksza czĊĞü z nich miała podpisane dalsze umowy w roku 2009. Łącznie w okresie 2 lat
umowy na Ğwiadczenie usług rehabilitacji medycznej zostały podpisane z 60 podmiotami z województwa
podlaskiego. Poza tym na liĞcie znalazło siĊ 50 innych gabinetów i oĞrodków rehabilitacyjnych, które działają na
terenie województwa podlaskiego.
Na terenie województwa znajduje siĊ jedno sanatorium w Augustowie. Poza tym w załączonym wykazie
uwzglĊdniono 14 zakładów pielĊgnacyjno-opiekuĔczych i opiekuĔczo-leczniczych. Ponadto wyróĪniono
44 podmioty Ğwiadczące usługi pielĊgniarskie i opiekuĔcze.
Na terenie województwa funkcjonuje 22 domy opieki społecznej, w tym trzy zajmują siĊ osobami
w podeszłym wieku, są to: Dom Pomocy Społecznej w MoĔkach, Dom Pomocy Społecznej im. Wiktorii
Kowalewskiej w ŁomĪy, Dom Pomocy Społecznej w Starzynie, Dom Pomocy Społecznej w Sejnach. Ponadto
na terenie województwa funkcjonuje 9 oĞrodków SPA i wellness.
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IV. Popytowo-podaĪowe zewnĊtrzne uwarunkowania rozwojowe sektora
W ramach pierwszego obszaru dokonana została analiza zewnĊtrznych uwarunkowaĔ rozwoju sektora,
w podziale na popytowe i podaĪowe. Zastosowano tu metodĊ desk research. UwzglĊdniono przy tym
nastĊpujące

rodzaje

czynników:

ekonomiczne,

społeczne,

administracyjnoprawne,

miĊdzynarodowe,

Ğrodowiskowe. Ze wzglĊdu na specyfikĊ sektora nie uwzglĊdniono czynników technicznych. W grupie
czynników popytowych znalazły siĊ wybrane czynniki:
•

ekonomiczne: zamoĪnoĞü społeczeĔstwa, poziom bezrobocia, inflacja;

•

społeczne: trwanie Īycia, styl Īycia i wzorce konsumpcji, jakoĞü Īycia, wykształcenie
i postawy osób starszych, emigracja ludnoĞci, polityka społeczna.
Natomiast w grupie czynników podaĪowych uwzglĊdniono czynniki:

•

ekonomiczne: zmiany PKB, tempo wzrostu rynku, finansowanie opieki zdrowotnej, infrastruktura
transportowa;

•

administracyjnoprawne: regulacje dostĊpu do ĞwiadczeĔ zdrowotnych w Polsce, prawodawstwo
dotyczące wykonywania zawodów związanych z rehabilitacją, prawodawstwo w zakresie turystyki
aktywnej i rekreacji;

•

miĊdzynarodowe: podejĞcie Unii Europejskiej do działaĔ na rzecz osób starszych, kontraktowanie
usług medycznych za granicą;

•

społeczne: wartoĞci i postawy wobec ludzi starszych, wykształcenie kadry, emigracje kadry;

•

Ğrodowiskowe: połoĪenie geograficzne województwa, klimat i zmiany pogodowe, wystĊpowanie
okreĞlonych gatunków roĞlin i zwierząt, stan Ğrodowiska naturalnego,
Dobór powyĪszych czynników był podyktowany ich wykorzystaniem w kolejnym etapie analizy jakim

była metoda scenariuszowa. Istotą scenariuszy jest tworzenie list procesów, które wystĊpują w otoczeniu sektora
oraz oszacowania prawdopodobieĔstwa ich wystąpienia w przyszłoĞci. Decyzje dotyczące na przykład wejĞcia
do sektora muszą byü podejmowane z uwzglĊdnieniem tych składników makrootoczenia i otoczenia
konkurencyjnego, które mają decydujący wpływ na funkcjonowanie sektora. Stąd taki, a nie inny skład
poszczególnych grup czynników, który został zaakceptowany w ramach prac grupy ekspertów. Sporządzone
scenariusze pozwoliły na okreĞlenie, w jakim przedziale zmiennoĞci przyszłoĞü sektora bĊdzie siĊ zawieraü.
Opracowanie czterech scenariuszy rozwoju sektora odbyło siĊ w trakcie spotkaĔ grupy ekspertów.
Jako podsumowanie analizy czynników oddziałujących na sektor, została skonstruowana analiza SWOT
(Strengths – mocne strony podmiotu, Weakness – słabe strony podmiotu, Opportunities – szanse w otoczeniu,
Threats – zagroĪenia w otoczeniu). Wskazano w niej czynniki zewnĊtrzne i wewnĊtrzne, które wywierają
negatywny oraz te, które mają pozytywny wpływ na sektor. Zapisano równieĪ szanse i zagroĪenia dla rozwoju
sektora w przyszłoĞci.
W trakcie konstruowania analizy SWOT posłuĪono siĊ nie tylko wynikami badaĔ czynników
wpływających na sektor w ramach Desk Research, ale takĪe uwzglĊdniono wyniki Indywidualnych Wywiadów
PogłĊbionych (IDI/ITI 1 i IDI/ITI 2). Kolejnym etapem było przeprowadzenie Zogniskowanego Wywiadu
Grupowego (FGI), w trakcie którego równieĪ prowadzono dyskusjĊ na temat konstrukcji analizy SWOT. Wyniki
wszystkich stosowanych metod i technik badawczych były uzgadniane w trakcie prac grupy ekspertów.

25

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku
Podlaskie Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych
STARTERY PODLASKIEJ GOSPODARKI - SEKTOR REHABILITACJI GERIATRYCZNEJ

4.1 Analiza czynników popytowych
4.1.1 Czynniki ekonomiczne
4.1.1.1 ZamoĪnoĞü społeczeĔstwa
W Polsce panuje powszechne przekonanie, Īe osoby starsze są grupą szczególnie zagroĪoną biedą
i ubóstwem. PojĊcie „staroĞü”, podobnie jak „bieda”, równieĪ moĪe byü wieloznacznie rozumiane, poniewaĪ
starzenie

siĊ

człowieka

jest

procesem

złoĪonym,

wielowymiarowym

[104].

MoĪemy

mówiü

m.in. o biologicznym progu staroĞci, który odnosi siĊ do starzenia jako obniĪania ogólnej sprawnoĞci
i ĪywotnoĞci organizmu ludzkiego. Niemniej ludzie nie starzeją siĊ równomiernie, jest to kwestia indywidualna
– stąd teĪ trudno okreĞliü jeden próg staroĞci biologicznej dla wszystkich. W badaniach empirycznych
najczĊĞciej stosuje siĊ zatem progi ekonomiczne (tzw. wiek poprodukcyjny) lub prawne (próg ustawowy
okreĞlający wiek uprawniający do ĞwiadczeĔ z zabezpieczenia społecznego – głównie emerytur), które
najczĊĞciej za początek okresu staroĞci przyjmują wiek co najmniej 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mĊĪczyzn [56].
Analiza wyników stopy skrajnego ubóstwa wskazuje, Īe w latach 2004-2005 grupa gospodarstw,
w których głowa rodziny była w wieku 65 lat lub wyĪszym, charakteryzowała siĊ najniĪszą stopą ubóstwa
absolutnego spoĞród wszystkich grup wieku. Co wiĊcej, w Polsce widoczna jest tendencja do spadku stopy
ubóstwa wraz z podwyĪszaniem siĊ wieku głowy gospodarstwa domowego. Jest ona najwyĪsza wĞród
gospodarstw domowych, w których głowa rodziny jest w wieku 35-44 lat, nastĊpnie wraz ze wzrostem wieku
głowy gospodarstwa domowego stopa ta maleje, aby osiągnąü poziom o połowĊ niĪszy wĞród gospodarstw
domowych osób starszych [56].
Warto przeanalizowaü przeciĊtne dochody rozporządzalne na osobĊ według typów gospodarstw
domowych w Polsce. Okazuje siĊ, Īe równieĪ i na tym tle sytuacja emerytów jest relatywnie dobra. PrzeciĊtny
dochód rozporządzalny na głowĊ w gospodarstwie domowym jest w gospodarstwach emeryckich wyĪszy niĪ
wĞród rencistów, rolników oraz pracowników najemnych
Tabela 6.
PrzeciĊtny miesiĊczny dochód rozporządzalny na 1 osobĊ w gospodarstwach domowych
według grup społeczno-ekonomicznych w 2007 roku
Dochód
rozporządzalny

W tym gospodarstwa domowe
pracowników

rolników

w zł na osobĊ

pracujących na

emerytów

rencistów

1096,87

802,38

własny rachunek

ogółem
1045,52

1049,84

887,35

1338,51

ħródło: [102].

Według danych GUS w gospodarstwach domowych polskich emerytów wydaje siĊ miesiĊcznie 1,0 zł na
osobĊ na usługi hotelarskie i gastronomiczne oraz 6,1 zł na osobĊ na rekreacjĊ i kulturĊ, co stanowi odpowiednio
około 0,1% i 0,5% miesiĊcznych dochodów tych gospodarstw. Tymczasem dla porównania gospodarstwa
domowe emerytów francuskich wydają na hotele i restauracje prawie 4,0%, a na rekreacjĊ i kulturĊ ponad 7,0%
swoich miesiĊcznych dochodów [108, s. 28].
Szacuje siĊ, Īe za mniej wiĊcej 20 lat roczna siła nabywcza polskich seniorów wyniesie około 80 mld
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dolarów. Szczególną cechą dochodów emerytów jest stabilnoĞü. Coraz wiĊcej banków tworzy ofertĊ poĪyczek
specjalnie dla emerytów. DecyzjĊ o wejĞciu na ten rynek przedstawiciele banków oceniają jako sukces
i zapowiadają dalszy rozwój oferty. Zainteresowanie pojawiło siĊ równieĪ ze strony firm ubezpieczeniowych.
Przykładem jest Generali, które zaproponowało seniorom specjalną polisĊ „Lew Senior”. Ubezpieczenie to moĪe
kupiü kaĪda osoba miĊdzy 50. a 75. rokiem Īycia, właĞciwie bez wzglĊdu na stan zdrowia. Produkt ma takĪe
walory oszczĊdnoĞciowe. OĪywienie w tym segmencie ze strony banków i firm ubezpieczeniowych Ğwiadczy
o tym, Īe ludzie w podeszłym wieku wcale nie są tak biedni, za jakich są uwaĪani [62].
Ponadto pojawiają siĊ propozycje rozwiązaĔ, takich jak pomysł polegający na tym, Īe emeryt, który odda
gminie swoje mieszkanie, dostanie od niej doĪywotnią rentĊ oraz bĊdzie mógł doĪywotnio uĪytkowaü
mieszkanie. Po jego Ğmierci gmina mogłaby przydzieliü lokal kolejnym lokatorom lub sprzedaü na przetargu.
W krajach zachodnich taki mechanizm jest stosowany od lat. Stroną nie są jednak gminy, ale banki. Emeryci,
którym nie wystarcza emerytura, mogą ubiegaü siĊ o poĪyczkĊ pod zastaw domu lub mieszkania, a banki
wypłacają co najwyĪej połowĊ obecnej wartoĞci nieruchomoĞci jednorazowo lub w formie renty [125].
Te wszystkie analizy prowadzą do prostego wniosku o duĪych szansach na wzrost zamoĪnoĞci osób
starszych. BĊdzie to sprzyjaü rozwojowi sektora rehabilitacji geriatrycznej. Niemniej, aby doszło do oĪywienia
w segmencie usług dla starszych ludzi, trzeba zerwaü nie tylko ze stereotypem biednego emeryta, ale takĪe
z tym, Īe nie moĪe on czy nie powinien („bo nie wypada”) korzystaü z Īycia [62].
4.1.1.2 Poziom bezrobocia
Na podstawie dokumentu „Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju i województw w I półroczu 2009 roku”
[103] moĪna wskazaü, Īe w I półroczu 2009 roku w Polsce nastąpił niewielki wzrost zatrudnienia
i bezrobocia. Współczynnik aktywnoĞci zawodowej wzrósł w I kwartale 2009 roku w relacji do analogicznego
okresu 2008 roku o 1,5 pkt. proc., natomiast w II kwartale – o 0,9 pkt. proc. w ciągu roku. Wzrost dotyczył
11 województw, najszybszy był w województwach kujawsko-pomorskim i podkarpackim (odpowiednio
o 3,6 pkt. proc. i 3 pkt. proc.). Zainteresowanie poszukiwaniem pracy spadło zaĞ najbardziej w województwach
ĞwiĊtokrzyskim i łódzkim (o 1,1 pkt. proc. i 1 pkt. proc.).
W

konsekwencji

słabnącego

tempa

wzrostu

aktywnoĞci

zawodowej

wolniej

rósł

równieĪ

wskaĨnik zatrudnienia mierzony według BadaĔ AktywnoĞci Ekonomicznej LudnoĞci (BAEL). W II kwartale
2009 roku wyniósł 59,3%, wobec 58,9% w II kwartale 2008 roku (wzrost o 0,4 pkt. proc., wobec 0,9 pkt. proc.
w I kwartale 2009 roku w relacji do analogicznego okresu 2008 roku). Ma to mimo wszystko optymistyczny
wydĨwiĊk na tle ogólnej tendencji spadkowej w krajach UE-27 (z 65,5% odpowiednio w 2008 roku do 64,6%
w I kwartale 2009 roku).
Nadal jednak wĞród 27 krajów UE wskaĨnik zatrudnienia plasował PolskĊ na 5. miejscu od
koĔca. Wzrost wskaĨnika zatrudnienia dotyczył 9 województw, przy czym 60% próg zatrudnienia przekraczało
w II kwartale 2009 roku 5 województw, wobec 6 w II kwartale 2008 roku.
PrzeciĊtne zatrudnienie w sektorze przedsiĊbiorstw, mimo minimalnego wzrostu w I kwartale (o 0,1%),
w II kwartale spadło juĪ o 1%. W efekcie po dwóch kwartałach odnotowano jego spadek do 5 344 tys., czyli
o 0,5% w relacji do analogicznego okresu 2008 roku. W rezultacie spadku zatrudnienia w Polsce rosło
bezrobocie i w koĔcu czerwca 2009 roku w urzĊdach pracy było zarejestrowanych prawie 1 659 tys.
bezrobotnych (to jest o 14% wiĊcej niĪ w koĔcu czerwca 2007 roku), a stopa bezrobocia rejestrowanego wzrosła
do 10,7%, wobec 9,4% przed rokiem. W II kwartale 2009 roku stopa bezrobocia w UE-27 wyniosła 8,8%
(wobec 6,8% w 2008 roku). JednoczeĞnie we wszystkich krajach odnotowano jej istotny wzrost (nawet
o 11,8 pkt. proc. – w Estonii), podczas gdy w Polsce stopa bezrobocia wzrosła o 1,1 pkt. proc., wobec 2 pkt.
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proc. w UE-27 i usytuowała kraj na 12. miejscu wĞród wszystkich krajów Unii.
Pogarszająca

siĊ

sytuacja

na

rynku

pracy

wpłynĊła

na

wolniej

rosnące

przeciĊtne

miesiĊczne wynagrodzenia. ZauwaĪalne wyhamowanie tempa wzrostu wynagrodzeĔ, a nawet ich spadek
nominalny w II kwartale 2009 roku w gospodarce ogółem i sferze budĪetowej – poskutkowały ogólnym
spadkiem dynamiki wynagrodzeĔ w całym I półroczu. W sektorze przedsiĊbiorstw w czerwcu 2009 roku
przeciĊtne miesiĊczne wynagrodzenie brutto wyniosło 3 288 zł i było realnie o 1,4% niĪsze niĪ przed rokiem.
Przy tym realny wzrost wynagrodzeĔ, licząc narastająco w dwóch kwartałach, w podmiotach o liczbie
pracujących powyĪej 9 osób, wyniósł 1,6% (wobec 7,4% przed rokiem).
Podsumowując, moĪna uznaü, Īe Polska jest krajem charakteryzującym siĊ znaczącym bezrobociem, jak
i duĪym zróĪnicowaniem regionalnym odnoĞnie poziomu tej wielkoĞci. Ostatnie dane z wrzeĞnia tego roku –
18,9%, Ğwiadczą jednak o tym, Īe w przeciągu paru miesiĊcy nastąpił spadek bezrobocia.
Sytuacja na rynku pracy w I kwartale 2009 roku pogorszyła siĊ wyraĨnie z powodu załamania siĊ wzrostu
PKB. Zdaniem Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych (CASE), zatrudnienie według BAEL powinno
obniĪyü siĊ w 2009 roku o 1,3%, a w sektorze przedsiĊbiorstw o 3,6%. Według prognozy, stopy rejestrowanego
bezrobocia i bezrobocia według BAEL podniosą siĊ odpowiednio do 12,8% i 9,0% na koniec 2009 roku,
a w 2010 roku – jeszcze wyĪej. ObniĪa siĊ równieĪ dynamika płac – ten trend bĊdzie trwał co najmniej do
połowy 2010 roku. PrzeciĊtna płaca powinna zwiĊkszyü siĊ o 4-5% w 2009 roku, co przełoĪy siĊ na 2,0% wzrost
płacy realnej. W 2010 roku po początkowym obniĪeniu siĊ dynamiki powinno nastąpiü jej odbicie w górĊ [51].
Województwo podlaskie na tle pozostałych znalazło siĊ nieco powyĪej stopy bezrobocia rejestrowanego
w Polsce i wyniosła ona 11,4%. Sytuacja w tym zakresie była jednak o wiele lepsza niĪ w przypadku
województwa warmiĔsko-mazurskiego, gdzie wskaĨnik ten wyniósł 18,4%. SpoĞród innych województw tzw.
Polski Wschodniej, równieĪ na terenie województw podkarpackiego i ĞwiĊtokrzyskiego wskaĨnik ten uzyskał
znaczące wartoĞci i wyniósł odpowiednio 14,5% i 14,0%. W województwie lubelskim stopa bezrobocia
rejestrowanego wyniosła 11,6%, a wiĊc była zbliĪona do tej z województwa podlaskiego.
Wykres 1.
Stopa bezrobocia rejestrowanego w poszczególnych województwach Polski we wrzeĞniu 2009 roku (%)
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ħródło: [2]
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ObniĪenie bezrobocia w znacznym stopniu wpłynie na przyszłoĞü sektora rehabilitacji
geriatrycznej. Osoby, które zaczną zarabiaü wiĊcej niĪ utrzymując siĊ z zasiłków, prawdopodobnie skierują
swoje Ğrodki na potrzeby pierwszego rzĊdu. JednoczeĞnie osoby starsze, czĊsto wspierające finansowo swoich
młodszych bezrobotnych członków rodziny, bĊdą mogły prawdopodobnie wiĊkszą czĊĞü swoich dochodów
przeznaczyü na swoje potrzeby – w tym w zakresie poprawy stanu zdrowia. Poza tym równieĪ członkowie
rodzin, w sytuacji, gdy mają zapewnione dochody, chĊtniej są skłonni zainteresowaü siĊ stanem zdrowia i jego
poprawą w odniesieniu do samych siebie, jak i osób starszych w swoich rodzinach. Obecnie najbardziej
prawdopodobne wydaje siĊ utrzymanie siĊ stopy bezrobocia na podobnym poziomie, bez wiĊkszych zmian. Jest
teĪ pewna nadzieja na jej obniĪenie siĊ, a takie tendencje moĪna uznaü za sprzyjające rozwojowi sektora.
4.1.1.3 Inflacja
W I półroczu 2009 roku roczna inflacja mierzona wskaĨnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych
(CPI) wyniosła 3,5% – była wiĊc niĪsza niĪ przed rokiem. W całym 2008 roku kształtowała siĊ na wysokoĞci
4,2%. Do wzrostu ogólnego poziomu cen konsumpcyjnych przyczyniły siĊ w szczególnoĞci wyĪsze ceny
ĪywnoĞci i napojów bezalkoholowych (o 4,5% w I półroczu 2009 roku w stosunku do odpowiedniego okresu
poprzedniego roku),

wyrobów

tytoniowych

(o

16,2%)

oraz

noĞników

energii

zuĪywanych

przez

gospodarstwa domowe (o 13,1%). Liczona przez NBP roczna inflacja bazowa (z wyłączeniem cen ĪywnoĞci
i energii) wyniosła w czerwcu 2009 roku 2,7% przy wskaĨniku CPI (Consumer Price Index, wskaĨnik wzrostu
cen towarów i usług konsumpcyjnych) na poziomie 3,5%, a w lipcu odpowiednio 2,9% i 3,6%. Spadek inflacji
był w Polsce mniejszy niĪ w innych krajach Unii Europejskiej. W czerwcu 2009 roku roczna stopa inflacji
mierzona zharmonizowanym wskaĨnikiem cen konsumpcyjnych wyniosła w Polsce 4,2% i była zaledwie
o 0,1 pkt. proc. niĪsza niĪ w czerwcu 2008 roku [103, s.18-19].
W tym czasie inflacja w Unii Europejskiej obniĪyła siĊ Ğrednio o 3,6 pkt. proc., z 4,2% do 0,6%.
W rezultacie inflacja w Polsce naleĪała do najwyĪszych w UE. Nadal stosunkowo wysoką inflacjĊ w Polsce
moĪna wiązaü z podwyĪkami cen regulowanych (przede wszystkim cen noĞników energii), efektem kursowym
(deprecjacja złotego), a takĪe z łagodniejszym na tle innych krajów Unii Europejskiej przebiegiem kryzysu
gospodarczego. Do wzrostu cen konsumpcyjnych i cen producentów przyczyniło siĊ osłabienie złotego trwające
od sierpnia 2008 roku do lutego 2009 roku. MiesiĊczny kurs euro liczony w złotych był w lutym 2009 roku
o 42,5% wyĪszy niĪ w lipcu 2008 roku, a kurs dolara amerykaĔskiego wyĪszy o 75,7%.
EkonomiĞci CASE uwaĪają, Īe inflacja w 2009 roku i 2010 roku wyniesie odpowiednio 3,6% i 2,7%.
Według CASE, roczna stopa inflacji na początku 2010 roku osłabnie wyraĨnie, a od II kwartału 2010 roku
powinna znaleĨü siĊ poniĪej Ğrodka celu NBP (2,5%) [51].
Przy takim poziomie inflacji, zakładając, Īe tempo wzrostu wynagrodzeĔ bĊdzie maleü, moĪna siĊ
spodziewaü, Īe realne płace prawie nie zmienią siĊ. Niestety, wysoka inflacja dotyka równieĪ oszczĊdnoĞci
Polaków. Według NBP Ğrednie oprocentowanie nowych lokat z terminem do 3 miesiĊcy wynosiło w lipcu 5,3%.
Realnie daje to nam zatem 1,6% po uwzglĊdnieniu nowej prognozy inflacji. Co wiĊcej, na rynku znajduje siĊ
sporo ofert banków z lokatami oprocentowanymi mniej niĪ inflacja [19].
W opinii ekonomistów jednym z czynników hamujących spadek inflacji w lecie 2009 roku była
zwiĊkszona krajowa aktywnoĞü turystyczna spowodowana niskim kursem złotego. PoniewaĪ zagraniczne
wyjazdy podroĪały, Polacy czĊĞciej spĊdzali wakacje w kraju. ChĊtniej teĪ w okresie letnim robili zakupy.
Statystyki odnotowują silny wzrost dynamiki sprzedaĪy detalicznej w lipcu – 5,7% rok do roku wobec 0,7%
w czerwcu. DziĊki rozpoczĊtym wyprzedaĪom sezonowym spadły ceny odzieĪy i obuwia – o prawie 8% rok do
roku oraz paliwa do transportu indywidualnego – 6%. Ceny, niestety, nie tylko spadały, ale teĪ w tym czasie
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rosły – głównie w branĪy ĪywnoĞci, napojów, alkoholu i wyrobów tytoniowych – o 5,6%, przy czym alkohole
i tytoĔ podroĪały o 10,3% rok do roku. Szacunkowe przewidywania okreĞlają poziom inflacji na koniec roku na
ponad 3% Według ekspertów, przy tak wyraĨnym osłabieniu złotego, z jakim mamy do czynienia, inflacja i tak
nie jest wysoka [112].
Według prognoz inflacja bĊdzie stopniowo siĊ obniĪaü, na co wpływ ma to, Īe wzrost gospodarczy nie
bĊdzie juĪ tak dynamiczny oraz fakt, Īe słabsza złotówka wpłynie, choü z opóĨnieniem na wzrost cen. Osoby
starsze doĞü rzadko przechowują swoje oszczĊdnoĞci na lokatach lub w innych formach oszczĊdzania. Ponadto
emerytury podlegają tzw. indeksacji, co ma niwelowaü wpływ zmian inflacyjnych na wysokoĞü ĞwiadczeĔ
emerytalnych. Taka sytuacja nie bĊdzie zbyt silnie oddziaływaü na osoby starsze, moĪna wiĊc raczej oczekiwaü,
Īe zgłaszanie popytu na usługi rehabilitacyjne za bardzo siĊ nie zmieni.
4.1.2 Czynniki społeczne
4.1.2.1 Trwanie Īycia
Starzenie siĊ społeczeĔstwa to zjawisko wystĊpujące w całej Europie. Odsetek osób w wieku 65 lat
i wiĊcej w krajach Unii Europejskiej wynosi Ğrednio 16,5%. Za E. Rossetem przyjmuje siĊ, Īe społeczeĔstwo
wkracza w fazĊ staroĞci demograficznej, gdy odsetek ludzi w wieku powyĪej 60. roku Īycia przekracza 12,0%
członków populacji [87]. Na podstawie danych z tabeli 7. moĪna stwierdziü, Īe społeczeĔstwo polskie, podobnie
jak zbiorowoĞci wiĊkszoĞci krajów europejskich, wkroczyło juĪ w fazĊ staroĞci demograficznej. Powszechnymi
przyczynami starzenia siĊ ludnoĞci są spadek dzietnoĞci oraz wydłuĪony okres dalszego trwania Īycia.
WskaĨnik przeciĊtnego dalszego trwania Īycia słuĪy ocenie, ile lat ma szansĊ przeĪyü osoba urodzona
w danym roku przy uwzglĊdnieniu róĪnych problemów zdrowotnych, które napotka w swoim Īyciu. Tendencją
jest, Īe przewidywane trwanie Īycia ludzkiego wydłuĪa siĊ zarówno dla noworodków, jak i dla osób w innym
wieku. PrzeciĊtne dalsze trwanie Īycia dla Ğwiata wynosiło na początku XX wieku Ğrednio około 40 lat, obecnie
wynosi 69 lat, a w Japonii nawet 80. W Polsce wskaĨnik ten jest taki sam, jak Ğrednia Īycia w Europie, i wynosi
74 lata. Przyspieszeniu uległo teĪ tempo wzrostu ludnoĞci Ğwiata – o ile pomiĊdzy wzrostem z 1 do 2 miliardów
upłynĊło 110 lat, to wzrost o kolejny miliard trwał kolejno na przestrzeni tylko 30 lat, 16 lat i 11 lat. Z analizy
procesu zmian wynika, Īe wzrost ludnoĞci globu jest bardziej wynikiem spadku umieralnoĞci niĪ wzrostu
rozrodczoĞci. Poza tym naleĪy spodziewaü siĊ, Īe liczba ludnoĞci Afryki wzroĞnie prawie trzykrotnie, zmniejszy
siĊ zaĞ liczba ludnoĞci w niektórych krajach zachodnich, a przede wszystkim w Europie Wschodniej [134, s.63].

30

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku
Podlaskie Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych
STARTERY PODLASKIEJ GOSPODARKI - SEKTOR REHABILITACJI GERIATRYCZNEJ

Tabela 7.
Populacja Unii Europejskiej według struktury wieku w 2005 roku
Kraj
UE 25*
UE 15*
Strefa Euro*
Belgia*
Czechy
Dania
Niemcy
Estonia*
Grecja*
Hiszpania
Francja
Irlandia
Włochy*
Cypr
Łotwa
Litwa
Luksemburg
WĊgry
Malta
Holandia
Austria
Polska
Portugalia
Słowenia
Słowacja
Finlandia
Szwecja
Wielka Brytania*
Bułgaria
Rumunia

50-64 lata
17,9
17,9
17,9
17,5
20,8
19,7
18,5
17,7
17,4
16,4
17,6
15,4
18,5
16,3
17,6
16,3
16,8
19,7
19,6
18,7
17,8
17,6
17,5
18,8
17,3
20,7
19,6
17,6
19,9
17,0

65-79 lat
12,5
12,8
13,1
13,0
11,0
10,9
14,3
13,2
14,6
12,5
11,9
8,5
14,4
9,3
13,5
12,3
11,1
12,3
10,4
10,5
11,8
10,6
13,2
12,3
9,3
12,0
11,9
11,6
14,0
12,3

80 lat i wiĊcej
4,0
4,2
4,2
4,1
3,0
4,1
4,3
3,0
3,3
4,3
4,5
2,7
4,8
2,6
3,0
2,8
3,2
3,3
2,9
3,5
4,2
2,5
3,8
3,0
2,4
3,9
5,4
4,3
3,1
2,4

powyĪej 65 lat
16,5
17
17,3
17,1
14
15
18,6
16,2
17,9
16,8
16,4
11,2
19,2
11,9
16,5
15,1
14,3
15,6
13,3
14
16
13,1
17
15,3
11,7
15,9
17,3
15,9
17,1
14,7

* Dane z 2004 roku.
ħródło: Na podstawie [27, s.3]

WĞród krajów członkowskich Unii Europejskiej najdłuĪej Īyją mieszkaĔcy Szwecji, Hiszpanii i Francji.
Po uwzglĊdnieniu róĪnicy płci wynika, Īe mĊĪczyĨni najdłuĪej Īyją w Szwecji, kobiety natomiast w Hiszpanii
i Francji. Najkrótsza oczekiwana długoĞü Īycia jest tymczasem w krajach nadbałtyckich: w Estonii i na Łotwie.
Tam teĪ najkrócej Īyją mĊĪczyĨni. Kobiety zaĞ najkrócej Īyją w Rumunii i w Bułgarii (Tabela 8. Oczekiwana
długoĞü Īycia w krajach członkowskich w Unii Europejskiej w 2004 roku).
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Tabela 8.
Oczekiwana długoĞü Īycia w krajach członkowskich Unii Europejskiej w 2004 roku
Kraj
Estonia*
Łotwa
Rumunia
Litwa
Bułgaria
WĊgry
Słowacja
Polska
Czechy
Słowenia
Dania
Belgia*
Portugalia
Wielka Brytania*
Malta*
UE 25
Holandia
Finlandia
Irlandia
Grecja
Luksemburg
Cypr
Austria
UE 15
Włochy*
Francja
Hiszpania
Szwecja

MĊĪczyĨni
65,3
65,5
67,7
66,4
68,9
68,6
70,3
70,0
72,6
73,5
75,2
75,1
74,9
75,9
75,9
75,6
76,4
75,3
76,4
76,6
76,0
76,6
76,4
76,6
76,8
76,7
77,2
78,4

Kobiety
77,1
77,2
75,1
77,8
76,0
76,9
77,8
79,2
79,0
80,7
79,9
81,1
81,4
80,5
81,4
81,7
81,1
82,3
81,2
81,4
82,2
82,1
82,1
82,2
82,9
83,8
83,8
82,7

ĝrednia
71,20
71,35
71,40
72,10
72,45
72,75
74,05
74,60
75,80
77,10
77,55
78,10
78,15
78,20
78,55
78,65
78,75
78,80
78,80
79,00
79,10
79,25
79,25
79,40
79,85
80,25
80,5
80,55

* Dane z 2002 roku.
ħródło: [27, s.6]

Zjawisko starzenia demograficznego jest wynikiem nakładania siĊ wzrostu Ğredniej długoĞci Īycia,
a tym samym wzrostu odsetka osób w wieku podeszłym (w Polsce w 2003 roku było to 12,96% populacji) oraz
spadku przyrostu naturalnego, obserwowanego w kraju nieprzerwanie od 1980 roku. Innym znaczącym
zjawiskiem jest ujemne saldo migracji zagranicznych, które w roku 2005 wyniosło „-103”. W ostatnich latach
najwiĊkszy odsetek osób w wieku podeszłym zanotowano w 7 województwach: łódzkim (14,73%),
ĞwiĊtokrzyskim (14,56%), mazowieckim (14,36%), podlaskim (14,18%), lubelskim (14,06%), dolnoĞląskim
(13,18%), małopolskim (13,01%) [31, s.135].
Zgodnie z wynikami Narodowego Spisu Powszechnego województwo podlaskie na dzieĔ 20 maja 2002
roku liczyło 1208,6 tys. mieszkaĔców [134, s.63].W stosunku do roku 1988, to jest roku poprzedniego spisu
powszechnego, liczba ludnoĞci wzrosła o 48 tys. – zwiĊkszeniu uległa liczba ludnoĞci miast na niekorzyĞü wsi.
W 2005 roku udział ludnoĞci miejskiej w łącznej populacji mieszkaĔców województwa podlaskiego wyniósł
59,2% (710 tys. osób) [83, s.80]. ZłoĪył siĊ na to szereg czynników i oprócz bezpoĞrednich przyczyn, czyli
samych przepływów ludnoĞciowych, na koĔcowy rezultat wpływ wywarły przekształcenia administracyjne,
takie jak nadawanie praw miejskich oraz rozszerzanie granic administracyjnych miast.
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Tabela 9.
Starzenie siĊ populacji Polski według województw w 2003 roku (%)
Polska ogółem
DolnoĞląskie
Kujawsko-pomorskie
Lubelskie
Lubuskie
Łódzkie
Małopolskie
Mazowieckie
Opolskie
Podkarpackie
Podlaskie
Pomorskie
ĝląskie
ĝwiĊtokrzyskie
WarmiĔsko-mazurskie
Wielkopolskie
Zachodniopomorskie

12,96
13,18
12,04
14,06
11,43
14,73
13,01
14,36
12,89
12,56
14,18
11,53
12,51
14,56
11,27
11,70
11,77

ħródło: [31, s.135].

Począwszy od 1998 roku, obserwuje siĊ powolny, choü stopniowy spadek liczby ludnoĞci województwa
podlaskiego. ObniĪająca siĊ, a od 2001 roku stale utrzymująca siĊ na ujemnym poziomie stopa przyrostu
naturalnego oraz ujemne saldo migracji prowadzą do spadku liczebnoĞci populacji województwa podlaskiego
[86, s.171]. Odpowiednio w latach 1999-2005 przyrost naturalny w przeliczeniu na 1000 mieszkaĔców wynosił:
-0,02; 0,22; -0,03; -0,14; -0,8; -0,9 oraz -0,7 [109, s.195]. Zjawisko to potwierdza sytuacjĊ dla całego kraju,
gdzie stopa przyrostu naturalnego w 2005 roku dla Polski wyniosła -0,1.
Od 1989 roku nie ma w kraju reprodukcji pokoleĔ, a starzenie siĊ polskiej ludnoĞci nabrało cech procesu
nieodwracalnego. MoĪna uznaü, Īe bĊdzie to miało wpływ równieĪ na sytuacjĊ ekonomiczną społeczeĔstwa.
Prowadziü to bĊdzie do zwiĊkszenia obciąĪenia budĪetu wydatkami na renty i emerytury. Prognozy wskazują, Īe
w połowie XXI wieku liczba ludnoĞci Polski zmniejszy siĊ nawet do 36 mln, to zaĞ przy obecnych tendencjach
demograficznych moĪe prowadziü do trudnoĞci w zabezpieczeniu staroĞci na takim poziomie socjalnym, jak
dziĞ. Ten czynnik demograficzny w duĪym stopniu wpłynie na przyszłoĞü sektora rehabilitacji geriatrycznej,
szczególnie jeĞli nie zostaną uwzglĊdnione zmiany w sposobie ubezpieczenia i całego systemu rent i emerytur
w Polsce.
Ewentualne załamanie systemu emerytalnego moĪe prowadziü do gwałtownego pogorszenia siĊ
warunków Īycia. Wraz ze wzrostem liczebnoĞci ludzi starszych zaczyna bowiem brakowaü siły roboczej
w wieku produkcyjnym zdolnej utrzymaü emerytów. Ponadto z roku na rok rosną wydatki na emerytury,
szpitale, pielĊgniarki czy domy opieki.
Starzenie siĊ polskiego społeczeĔstwa prowadzi do spadku oszczĊdnoĞci i spowolnienia produkcji. Taki
stan rzeczy moĪe spowodowaü zwiĊkszone zapotrzebowanie na Ğwiadczenia zdrowotne tych grup wiekowych.
Starsze grupy wiekowe są najbardziej naraĪone na zachorowania i „konsumują” najwiĊcej ĞwiadczeĔ, zarówno
w sferze publicznych, jak i prywatnych usług medycznych.
Znaczące wydłuĪenie siĊ czasu Īycia powiązane jest takĪe z lepszą kondycją seniorów, wynikającą
z dbania o zdrowie, a co za tym idzie, ze znaczącym wzrostem popytu na róĪnego rodzaju dobra i usługi
związane z rehabilitacją. MoĪna oczekiwaü, Īe osoby starsze coraz chĊtniej bĊdą korzystaü z oferty nie tylko
oĞrodków związanych z ochroną zdrowia, ale i innej, np. turystyki dla osób starszych, która zawieraü
bĊdzie elementy rekreacji i rehabilitacji dla tej grupy odbiorców.
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4.1.2.2 Styl Īycia i wzorce konsumpcji
Na funkcjonowanie człowieka starego duĪy wpływ mają wyraĪane przez niego postawy wobec Ğwiata,
siebie i własnej staroĞci. Według amerykaĔskiej badaczki S. Reichard moĪna wyróĪniü piĊü typów
przystosowania siĊ jednostki do ostatniego etapu Īycia [82]:
1.

Postawa konstruktywna – charakteryzuje siĊ tym, Īe człowiek potrafi czerpaü radoĞü z Īycia i kontaktów
towarzyskich, akceptuje własną staroĞü, a takĪe Ğmierü, jako naturalną kolej rzeczy.

2.

Postawa zaleĪnoĞci – polega na biernoĞci, zaleĪnoĞci od innych, wycofaniu siĊ z Īycia publicznego.

3.

Postawa obronna – cechuje ją strach przed Ğmiercią i nieporadnoĞcią. Przejawiający ją seniorzy starają
siĊ zasłoniü swoje obawy nadaktywnoĞcią, takĪe zawodową, i samowystarczalnoĞcią. Zdarza siĊ teĪ, Īe
okazują zazdroĞü wobec ludzi młodych.

4.

Postawa wrogoĞci do otoczenia – jej charakterystyczną cechą są agresywne, wybuchowe i podejrzliwe
zachowania. StaroĞü jest traktowana przez jednostkĊ jako okres wyrzeczeĔ, ubóstwa, zniedołĊĪnienia
i utraty sił. Obok zazdroĞci młodym ich wieku wystĊpuje tu brak pogodzenia siĊ ze staroĞcią i odczucie
lĊku przed Ğmiercią.

5.

Postawa wrogoĞci do siebie – charakteryzuje ludzi o wyraĨnie ujemnym bilansie Īyciowym, którzy
niechĊtnie wracają do wspomnieĔ, poniewaĪ w ich Īyciu było wiele zawodów i trudnoĞci. Reprezentują
ją osoby mało aktywne i mało zaradne, które mają pretensjĊ do samych siebie. ĝmierü traktują jako
wyzwolenie od nieszczĊĞliwej egzystencji.
Te postawy mają swoje odzwierciedlanie takĪe w stylu Īycia seniorów. W literaturze przedmiotu moĪna

znaleĨü róĪne jego typologie. Jedna z nich ukazuje dwa skrajne style: cechujący siĊ aktywnoĞcią lub biernoĞcią,
oraz style poĞrednie, takie jak rodzinny i domocentryczny.
Wszystkie osoby starsze powinny mieü moĪliwoĞü wyboru aktywnego stylu Īycia. Istnieje silna
zaleĪnoĞü pomiĊdzy zdrowiem a poziomem aktywnoĞci człowieka. Styl taki moĪe przybieraü rozmaite formy.
Osoby starsze mogą byü aktywne w róĪnych dziedzinach, a mianowicie: działaü w stowarzyszeniach,
wolontariacie, studiowaü na uniwersytetach trzeciego wieku, realizowaü swoje zainteresowania i hobby,
uprawiaü działkĊ oraz udzielaü siĊ w Īyciu społecznym, religijnym i politycznym. CzĊĞü ludzi starszych dorabia
do emerytury, a osoby zamieszkujące na wsi zwykle pracują na gospodarstwie do póĨnej staroĞci. Wydawaü by
siĊ mogło, Īe te formy aktywnoĞci są mniej atrakcyjne, ale wbrew pozorom nie jest to takie łatwe do
rozstrzygniĊcia, a ich ocena bywa sprawą indywidualną i zaleĪy od potrzeb, preferencji i moĪliwoĞci
poszczególnych seniorów. Co waĪne, niektóre formy aktywnoĞci nie wymagają znacznych nakładów
finansowych, jak choüby spotkania z przyjaciółmi, inne zaĞ, jak np. wczasy zagraniczne, dla wiĊkszoĞci
pozostają jedynie w sferze marzeĔ.
PrzeciwieĔstwem aktywnego stylu Īycia jest styl bierny. Osoby reprezentujące go praktycznie nie
wychodzą ze swojego domu. JeĞli juĪ go opuszczają, to tylko przy wyjątkowych okazjach, takich jak głosowanie
wyborcze czy waĪne uroczystoĞci rodzinne. Niekiedy jednak nie jest to kwestia wyboru, ale koniecznoĞü
spowodowana np. ciĊĪką chorobą.
Osoby reprezentujące styl domocentryczny rzadko opuszczają swoje mieszkanie, ale jednoczeĞnie są
otwarte na ludzi, podejmują rodzinĊ i znajomych. CzĊsto hodują zwierzĊta, oglądają telewizjĊ, czytają ksiąĪki
i gazety. Te zajĊcia mogą byü atrakcyjne, ale w przypadku wdowieĔstwa nie wypełniają w pełni czasu wolnego
i alternatywą staje siĊ wyjĞcie z domu – jedni podejmują to wyzwanie i ich styl Īycia moĪe przybraü formĊ
aktywnego czy rodzinnego, a inni nie i stają siĊ bardziej bierni.
Styl rodzinny cechuje rozszerzona rola babci lub dziadka, polegająca na opiece nad wnukami. Dla wielu
osób to zajĊcie dające radoĞü, poczucie przynaleĪnoĞci i satysfakcji. Posiadanie wnuków wiąĪe siĊ
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z aktywnoĞcią ruchową i umysłową. Ponadto sprzyja zadowoleniu z kontynuacji linii biologicznej oraz
moĪliwoĞci przekazania doĞwiadczeĔ i tradycji. Niemniej opieka nad wnukami moĪe byü uciąĪliwa, jeĪeli
wypiera inne formy aktywnoĞci czy teĪ przekracza moĪliwoĞci człowieka starszego [110].
Aby zachowaü dobrą kondycjĊ psychofizyczną, niezbĊdna jest odpowiednia aktywnoĞü ruchowa wpisana
na stałe w styl Īycia człowieka. Jest to szczególnie waĪne w przypadku osób starszych. Im człowiek jest starszy,
tym wiĊkszy wpływ na jakoĞü jego Īycia, czyli sprawnoĞü, samodzielnoĞü i niezaleĪnoĞü, mają regularne
üwiczenia fizyczne. ZauwaĪa siĊ jednak, Īe uczestnictwo ludzi dorosłych, a tym bardziej po 60. roku Īycia,
w rekreacji ruchowej jest sporadyczne i nieregularne. Nie jest to cecha tylko osób starych – naleĪy bowiem
uznaü, Īe w ogóle aktywnoĞü ruchowa jest prawie nieobecna w stylu Īycia dorosłych Polaków.
Wyniki badaĔ wĞród kobiet o Ğredniej wieku 70 lat wskazały, Īe 79% osób aktywnych ruchowo w chwili
prowadzenia badaĔ miało do czynienia ze sportem w przeszłoĞci. Ponadto z badaĔ wynikało, Īe rekreacja
ruchowa jest nieodłącznym elementem wolnego czasu u osób, które mają wyrobione takie nawyki juĪ od
najmłodszych lat. Tymczasem osoby „nieaktywne” wĞród form spĊdzania wolnego czasu wskazywały
najczĊĞciej zajĊcia takie, jak czytanie ksiąĪek, oglądanie telewizji czy teĪ słuchanie radia [4, s.61-65].
Inne badania przeprowadzone na mieszkaĔcach Gliwic wskazują podobnie, Īe chociaĪ wypoczynek
związany z ruchem fizycznym jest waĪny dla zdrowia, to osoby starsze czĊĞciej wybierają inne formy spĊdzania
czasu wolnego. Analiza wypowiedzi ankietowanych dowodzi, iĪ najwiĊcej osób spĊdza czas wolny na oglądaniu
telewizji – 77%, czytaniu ksiąĪek lub czasopism – 68%, robieniu zakupów – 62%, spotykaniu siĊ ze znajomymi,
przyjaciółmi – 51%, gotowaniu – 50%, spacerach – 49%, pomaganiu rodzinie – 26%. Najmniej osób spĊdza czas
na uprawianiu sportu – 14%, uprawianiu ogródka – 21% oraz na robótkach rĊcznych – 16%. WĞród badanych
tylko co druga osoba wskazała aktywny wypoczynek – 51% i są to głównie spacery – 29%, jazda na rowerze
– 14%, piesze wĊdrówki – 7% oraz pływanie – 1 osoba. AĪ 37% ankietowanych nie lubi aktywnie wypoczywaü,
natomiast 12% przyznaje, Īe czasem preferuje tĊ formĊ wypoczynku [21, s.267-271].
Na podstawie powyĪszej analizy moĪna uznaü, Īe osoby starsze w Polsce swój czas wolny spĊdzają
biernie, głównie na oglądaniu telewizji. Stosunkowo czĊsto spĊdzają teĪ czas na czytaniu. Spacery jako czynna
forma odpoczynku wymieniane są przez mniej niĪ połowĊ badanych. Niestety, te wyniki wskazują, Īe
w przeciągu co najmniej dwudziestu ostatnich lat nie zmieniły siĊ wzory aktywnoĞci ludzi starszych
[21, s.270].
Z drugiej strony naleĪy zwróciü uwagĊ na fakt, Īe społeczeĔstwo polskie jest mało innowacyjne, podatne
na kopiowanie zachowaĔ innych. NajbliĪszy nam wzór do naĞladowania w kwestii konsumpcji stanowi
gospodarka Stanów Zjednoczonych, co prowadzi do prostego wniosku, Īe równieĪ w Polsce bĊdzie nastĊpował
wzrost iloĞci podróĪy emerytów i silny rozwój sektora zajmującego siĊ opieką nad osobami w tym wieku.
RównieĪ w wiĊkszoĞci krajów europejskich szybko roĞnie znaczenie podróĪy i turystyki. Coraz wiĊkszy jest
takĪe udział dochodów z turystyki w gospodarce wielu krajów. Obserwowane w turystyce Ğwiatowej trendy
wskazują na silnie wzrastające zainteresowanie formami wyjazdów, w których wieĞ i las odgrywają zasadniczą
rolĊ. Ponadto, co waĪne z punktu widzenia potencjału województwa podlaskiego, daje to szansĊ na jego
wykorzystanie.
Okazuje siĊ przy tym, Īe zgodnie z przewidywaniami Ğwiatowych ekspertów jakoĞü usług i stan
Ğrodowiska naturalnego oraz poziom cen bĊdą odgrywały coraz wiĊkszą rolĊ w wyborze celu podróĪy i miejsca
zakwaterowania. MoĪna przyjąü, Īe turystyka w Polsce, podobnie jak w Europie Zachodniej, co wynika
z wysokiego poziomu imitacji zachowaĔ przez polskich konsumentów, bĊdzie rozwijaü siĊ w nastĊpujących
kierunkach [130, s.54]:
1.

ZwiĊkszy siĊ iloĞü krótkich wyjazdów i wypoczynku weekendowego.

2.

Rozwiną siĊ obszary i przedsiĊbiorstwa przedstawiające bogatą ofertĊ zapewniającą róĪnorodne atrakcje.
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3.

WzroĞnie zainteresowanie turystyką aktywną i sportem.

4.

ZwiĊkszy siĊ znaczenie wypoczynku łączącego aktywne spĊdzanie czasu oraz rehabilitacjĊ i poprawĊ
zdrowia – wellness i SPA (z łaciny: Sanus Per Aquam – zdrowie przez wodĊ).

5.

Rozwiną siĊ kompleksy rekreacyjno-wypoczynkowe dające moĪliwoĞci uprawiania turystyki aktywnej,
uczestnictwa w zabiegach rehabilitacyjnych i lecznictwie.

JednoczeĞnie moĪna stwierdziü, Īe rynek seniorów staje siĊ obecnie jednym z najwaĪniejszych rynków dla
szeroko pojĊtego przemysłu turystycznego. W krajach wysoko rozwiniĊtych odsetek osób powyĪej 60. roku
Īycia podejmujących podróĪe zagraniczne wynosi: w Niemczech – 20%, w Wielkiej Brytanii – 16%, we
Włoszech – 13%, w Hiszpanii – 15%, w Stanach Zjednoczonych – 27%, w Kanadzie – 28%, w Japonii – 27%.
Obserwacja tych rynków wskazuje, Īe dominującymi globalnymi trendami w zakresie turystyki
i wypoczynku juĪ są lub w najbliĪszej przyszłoĞci bĊdą [107, s.103-106]:
•

rosnący popyt na usługi związane z profilaktyką zdrowotną oraz „przedłuĪaniem” młodoĞci i Īycia
(SPA, wellness, uzdrowiska, podróĪe w celu poddania siĊ operacjom plastycznym),

•

rosnący popyt na usługi rehabilitacyjne,

•

wzrastający popyt na wyjazdy poza sezonem (brak tłumów, łagodniejsze temperatury),

•

rosnący popyt na miejsca ciche, spokojne i o łagodnym klimacie,

•

wzrost popytu na spokojniejsze formy sportu, rekreacji i rozrywki (np. pola golfowe, fotografowanie,
malowanie),

•

zwiĊkszenie popytu na jakoĞü, wygodĊ i bezpieczeĔstwo,

•

wzrost popytu na „udogodnienia”, w tym np. likwidacjĊ barier architektonicznych, ergonomiczne
wyposaĪenie hoteli, prysznice zamiast wanien w łazienkach hotelowych, dobre oĞwietlenie i
oznakowanie, teksty broszur i katalogów z duĪą czcionką,

•

wiĊkszy popyt na luksus,

•

zwiĊkszenie popytu na produkty dla osób podróĪujących pojedynczo (zwłaszcza kobiet),

•

wzrost popytu na imprezy dla „aktywnych, młodych dziadków z wnukami”,

•

wzrost popytu na wyjazdy zimą do ciepłych krajów,

•

spadek popytu na kierunki lub produkty postrzegane jako „mniej zdrowe” czy mniej bezpieczne,

•

wzrost popytu na rejsy oraz imprezy lotnicze,

•

zmniejszenie popytu na imprezy autokarowe.
W kontekĞcie sygnalizowanych globalnych przemian i tendencji sytuacja osób starszych w Polsce jest

obecnie nieco inna niĪ seniora amerykaĔskiego, niemieckiego czy francuskiego. Okazuje siĊ, Īe polski senior
turysta nie jest jeszcze przedmiotem wiĊkszego zainteresowania ze strony branĪy turystycznej. Jednym
z powodów tego stanu rzeczy jest uznanie go za osobĊ z niskimi dochodami. Zwrotnie zauwaĪa siĊ zatem
niewielką iloĞü ofert dla osób starszych, moĪe jedynie z wyjątkiem imprez o charakterze pielgrzymkowym.
Niemniej porównanie uczestnictwa starszych Polaków w długoterminowych wyjazdach wypoczynkowych na
4 i wiĊcej noclegów z aktywnoĞcią seniorów w innych krajach Europy pokazuje, Īe nie odbiega ono raĪąco od
zachodnioeuropejskiego poziomu, a nawet jest wyĪsze niĪ w innych krajach – nowych paĔstwach
członkowskich Unii Europejskiej (Tabela 10. Seniorzy podróĪujący w celach turystycznych – podróĪe
obejmujące 4 i wiĊcej noclegów w wybranych krajach w 2004 roku).
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Tabela 10.
Seniorzy podróĪujący w celach turystycznych – podróĪe obejmujące 4 i wiĊcej noclegów
w wybranych krajach w 2004 roku
Kraj

Ogólna liczba osób
podróĪujących (w tys.)
4009
4668
29829
9200
620
44828
10075
4088
29340

Belgia
Czechy
Francja
Holandia
Litwa
Niemcy
Polska
Słowacja
Wielka Brytania

W tym liczba turystów
seniorów (w tys.)
339
372
5874
1376
33
6067
1023
214
4690

Seniorzy jako odsetek
ogółu turystów
8,5
7,9
20,0
14,9
5,3
13,5
10,1
5,2
16,0

ħródło: [108, s.25].

Najaktywniejsi pod wzglĊdem wyjazdów długoterminowych (łącznie krajowych i zagranicznych) są
seniorzy w wieku powyĪej 65 roku Īycia bĊdący obywatelami Holandii; ponad 61% tej populacji podejmuje
takie podróĪe (Tabela 11. Udział seniorów podróĪujących w celach turystycznych w ogólnej liczbie seniorów
Īyjących w danym kraju w 2004 roku). Warto teĪ zwróciü uwagĊ, Īe w wielu krajach Europy Zachodniej, w tym
szczególnie we Francji i Szwajcarii, ale takĪe w Niemczech i Hiszpanii, mocno jest rozwiniĊta turystyka
socjalna, której jednym z celów jest wsparcie konsumpcji turystycznej osób starszych.
W odniesieniu do form organizacji wyjazdów przez osoby starsze w Polsce stwierdza siĊ, Īe wiĊkszoĞü
polskich seniorów organizuje wyjazdy samodzielnie (82% w przypadku podróĪy krajowych i 71% w przypadku
podróĪy zagranicznych), a tylko niewielki odsetek korzysta z biur podróĪy (8% w przypadku podróĪy krajowych
i 24% w przypadku podróĪy zagranicznych). Blisko połowa seniorów podróĪuje, by odwiedziü rodzinĊ
i znajomych oraz Īywi siĊ u nich i nocuje, zaĞ tylko kilka procent korzysta z usług hoteli.
Tabela 11.
Udział seniorów podróĪujących w celach turystycznych w ogólnej liczbie seniorów Īyjących
w danym kraju w 2004 roku
Kraj
Belgia
Czechy
Francja
Holandia
Litwa
Niemcy
Polska
Słowacja
Wielka Brytania

Liczba osób w wieku 65 lat
i wiĊcej
1780
1422
9828
2250
517
14859
4951
619
9429

Odsetek osób podróĪujących
19,0
26,2
59,8
61,2
6,4
40,8
20,7
34,6
49,7

ħródło: [108, s.26].

37

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku
Podlaskie Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych
STARTERY PODLASKIEJ GOSPODARKI - SEKTOR REHABILITACJI GERIATRYCZNEJ

Tabela 12.
Cele długoterminowych podróĪy osób w wieku 60 lat i starszych w 2004 roku w Polsce
Cel wyjazdu krajowego
Turystycznowypoczynkowy
Odwiedziny
krewnych
i znajomych

Odsetek osób
deklarujących
44,5
48,0

SłuĪbowy

0,5

Zdrowotny
Religijny
Inny

16,4
0,6
1,1

Cel wyjazdu
zagranicznego
Wyłącznie wakacje, urlop
Odwiedziny krewnych
i znajomych połączone
z wakacjami,
wypoczynkiem
Odwiedziny krewnych
i znajomych bez
wypoczynku
SłuĪbowy
Pielgrzymka
Inny

Odsetek osób
deklarujących
40,1
27,9

24,0
5,9
1,8
1,5

ħródło: [108, s.25].

Odsetek osób korzystających z wyjazdów o charakterze turystyczno-wypoczynkowym wyniósł w Polsce
w 2004 roku 44,5% (Tabela 12. Cele długoterminowych podróĪy osób w wieku 60 lat i starszych w 2004 roku
w Polsce). Niemal połowa długoterminowych podróĪy osób starszych dotyczy odwiedzin krewnych
i znajomych. Tylko około 16% seniorów wybiera siĊ w podróĪ w celach leczniczych. Wyjazdy zagraniczne nie
mają przewaĪnie charakteru prozdrowotnego – najczĊĞciej są to po prostu wakacje. Takie kierunki podróĪy
mogą wynikaü miĊdzy innymi z tego, Īe osoby urodzone przed 1945 rokiem naleĪą do pokolenia o innym
systemie wartoĞci niĪ osoby poniĪej 60 roku Īycia [41, s.324-348]. Znaczna czĊĞü tych osób wychowywała siĊ w
warunkach wojennych i powojennych, którym towarzyszyły głód, nieprzewidzialne niebezpieczeĔstwa,
przeĞladowania, kartki i kolejki do sklepów. Wobec tego dla wiĊkszoĞci z nich turystyka jest „zbytkiem
i wyrzucaniem pieniĊdzy w błoto”, gdyĪ wyĪszą wartoĞü stanowi potrzeba zabezpieczenia siĊ na wypadek biedy,
choroby, braków w sklepach. Tak wiĊc nie tylko Ğrodki finansowe i związana z nimi słaba siła nabywcza mają
znaczenie dla niskiej konsumpcji dóbr i usług turystycznych przez seniorów. Osoby z tego pokolenia rzadko
uznają, Īe turystyka i aktywnoĞü ruchowa stanowią lepsze lekarstwo na wiele problemów staroĞci niĪ tabletki,
czy maĞci. Przypuszcza siĊ, Īe takie podejĞcie bĊdzie juĪ znacznie mniej powszechne wĞród osób starszych
z pokoleĔ powojennych.
Co ciekawe jednak zauwaĪa siĊ znaczący udział konsumpcji usług sanatoryjnych, co jest przede
wszystkim dofinansowane w ramach NFZ czy teĪ zalecone przez lekarza lub wykupione przez rodzinĊ. WartoĞü
tego rynku szacuje siĊ wstĊpnie na 200-300 mln zł rocznie.
Z drugiej strony osoby w wieku starszym w krajach Ameryki Północnej, w Niemczech czy Francji są
Ğwiadome pozytywnego wpływu na zdrowie turystyki i rekreacji. Fakt ten moĪe stanowiü przesłankĊ do uznania,
Īe i takie trendy pojawią siĊ w najbliĪszej przyszłoĞci w Polsce. Konieczne są jednak przede wszystkim zmiany
w ofercie biur podróĪy, jak i utworzenie nowych oĞrodków o charakterze leczniczym, w tym rehabilitacyjnych,
które uwzglĊdniaü bĊdą tĊ grupĊ wiekową. Obecnie w zasadzie poza sektorem uzdrowiskowym nie ma oferty
dla osób w tym przedziale wiekowym. MoĪna wrĊcz uznaü, Īe starzenie siĊ społeczeĔstwa jest na razie
czĊĞciej problemem analizowanym przez demografów i socjologów oraz zmartwieniem ekonomistów, rzadziej
polityków czy instytucji odpowiedzialnych za politykĊ zdrowotną i socjalną. Widaü natomiast niedobór
zainteresowania ze strony przedsiĊbiorców, dla których mogłaby byü to atrakcyjna nisza rynkowa. OĞrodki
rehabilitacyjne mogłyby siĊ Ğwietnie w niej odnaleĨü. Jest tu teĪ niewątpliwie miejsce dla przemysłu
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turystycznego.
Podsumowując, uwagĊ zwracają trwale utrzymujące siĊ bierne sposoby zachowaĔ ludzi starszych, a to
niewątpliwie negatywnie moĪe oddziaływaü na rozwój sektora rehabilitacji. Z drugiej zaĞ strony zauwaĪa siĊ
jednak fakt, Īe doĞü chĊtnie korzystają oni z usług sanatoryjnych. Ponadto naleĪy uwzglĊdniü trendy, jakie
zachodzą przede wszystkim w sferze turystyki osób starszych na Ğwiecie. Pozwalają one twierdziü, Īe w
niedalekiej przyszłoĞci jest szansa na zmianĊ wzorców konsumpcji i zwiĊkszenia zainteresowania zdrowym
stylem Īycia wynikającym ze wzrostu aktywnoĞci, takĪe przez polskich emerytów. Zatem mimo wystĊpowania
zarówno negatywnych, jak i w niektórych sferach pozytywnych tendencji w zakresie wzorców konsumpcji
przewidywaü moĪna, Īe jednak prawdopodobieĔstwo wzrostu zainteresowania zdrowym stylem Īycia jest
wiĊksze niĪ utrzymanie dotychczasowych biernych wzorców konsumpcji.
4.1.2.3 JakoĞü Īycia
JakoĞü Īycia jest wartoĞcią niezwykle subiektywną. Wpływ na nią mają nie tylko zmienne demograficzne,
ale równieĪ preferowany system wartoĞci, cechy osobowoĞci, pochodzenie społeczne, a takĪe poziom i jakoĞü
aktywnoĞci Īyciowej [60, s.156].
NaleĪy zwróciü uwagĊ, Īe odsetek osób w starszym wieku bĊdzie systematycznie wzrastał. Procesowi
temu towarzyszyü bĊdzie szczególnie wysoki udział najstarszych roczników, okreĞlanych przez ekspertów
ĝwiatowej Organizacji Zdrowia jako wiek starczy (75 i wiĊcej lat) i wiek sĊdziwy (powyĪej 90 lat). Jednym
z zadaĔ opieki zdrowotnej jest utrzymanie ludzi starszych w dotychczasowym Ğrodowisku w stanie moĪliwie
najwiĊkszej sprawnoĞci, samodzielnoĞci i niezaleĪnoĞci. W Polsce, podobnie jak w innych krajach, osoby starsze
są najpowaĪniejszymi odbiorcami usług zdrowotnych. W wiĊkszoĞci krajów zachodnich wydatki na publiczną
ochronĊ zdrowia na osobĊ w wieku powyĪej 65 lat są ponad 4-krotnie wyĪsze niĪ na osobĊ w wieku 0-64 lat.
Niemniej wydłuĪanie siĊ Īycia ludzkiego to zjawisko pozytywne. WaĪna jest przy tym kwestia czy te dodatkowe
lata Īycia upłyną w dobrym czy w złym stanie zdrowia oraz w jakim stopniu zabezpieczone zostaną potrzeby
zdrowotne osób starszych. Zdrowie posiada na tym etapie Īycia wartoĞü szczególną, gdyĪ umoĪliwia aktywne
i w miarĊ niezaleĪne Īycie [129, s.129].
Jednym z wyznaczników jakoĞci Īycia w wieku podeszłym jest liczba i jakoĞü usług oferowanych
w miejscu zamieszkania starszego człowieka i moĪliwoĞci ich indywidualnego współfinansowania. W związku
z tym waĪnym obszarem wymagającym usprawnienia jest szkolenie profesjonalnych opiekunów seniora,
zarówno rodziny, jak i osób obcych. Zadanie to moĪe realizowaü zarówno sektor paĔstwowy, jak teĪ organizacji
pozarządowych oraz usługodawców komercyjnych [80, s.50].
Inny pogląd na jakoĞü Īycia osób starszych to uznanie, Īe jednym z istotnych czynników okreĞlających
pomyĞlnoĞü starzenia siĊ i jakoĞü Īycia w staroĞci jest zachowanie autonomii, prywatnoĞci i kontroli nad
własnym Īyciem. W tym kontekĞcie pobyt w zakładzie opiekuĔczym nie jest w stanie zastąpiü własnego domu,
chociaĪby z uwagi na obowiązujące w nim regulaminy i zasady współĪycia zbiorowego. Ponadto naleĪy
pamiĊtaü o trudnoĞciach adaptacyjnych starego organizmu do zmian, w tym zmiany miejsca zamieszkania.
Dlatego teĪ, mimo Īe załoĪeniem opieki instytucjonalnej jest dbałoĞü o poprawĊ jakoĞci Īycia pensjonariuszy, to
decyzja o opuszczeniu własnego domu i zamieszkaniu w instytucji, nawet na czas okreĞlony, jest najczĊĞciej
dramatyczna, odczuwana przez osoby starsze jako wymuszona, a niekiedy jako ostateczna. Z tego punktu
widzenia moĪna stwierdziü, Īe dom jest najlepszym miejscem Īycia człowieka w zdrowiu i chorobie. Opuszcza
siĊ go z wyboru, z nadzieją na powrót lub z koniecznoĞci [5].
Nie ulega zatem wątpliwoĞci, Īe jakoĞü Īycia osób dotkniĊtych chorobą, w przypadku tak powaĪnej
deprywacji potrzeb lub znacznego utrudnienia w ich zaspokajaniu jest istotnie niska. CzĊsto bez wzglĊdu na to,
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czy to dom, czy oĞrodek, ludzie ci są skazani nie tylko na rezygnacjĊ z licznych dotychczasowych form
aktywnoĞci, realizacji swoich marzeĔ i hobby, Īycia zgodnego z własną koncepcją i upodobaniami, ale przede
wszystkim niejednokrotnie skazani są na samotnoĞü. KoniecznoĞü przebywania chorego w domu, łóĪku lub
szpitalu z jednej strony, z drugiej zaĞ fakt, Īe jego rodzina, znajomi czy przyjaciele teĪ mimo wszystko muszą
dalej Īyü zgodnie z własnym harmonogramem dnia, sprawiają, Īe chory ma poczucie nieprzydatnoĞci. Taka
sytuacja nie sprzyja pozytywnemu myĞleniu – niepokój o stan zdrowia przeradza siĊ w lĊk o Īycie, brak woli
Īycia, przejawianie negatywnych postaw wobec siebie i przyszłoĞci, pogorszenie nastroju. Niezaspokojone
potrzeby utrudniają pozyskanie zgody na rehabilitacjĊ, ale jeĪeli chorego udaje siĊ namówiü nawet na doĞü
bolesne zabiegi, to dają one pozytywne rezultaty. Nastrój badanego oraz jego poczucie wartoĞci siĊ
podwyĪszają, zmniejsza siĊ poziom lĊku i wzrasta motywacja w stosunku do przyszłoĞci [60, s.156-157].
Badania wpływu rehabilitacji na jakoĞü Īycia wskazują na pozytywne jej oddziaływanie w czterech
aspektach: a) stanu emocjonalnego, b) poziomu lĊku, c) stanu psychofizycznego oraz d) obrazu własnej osoby.
Badanie poziomu jakoĞci Īycia przed rehabilitacją i po niej wskazuje, Īe wola i pasja Īycia wyraĨnie wzrastają
po rehabilitacji. Oznacza to, Īe rehabilitacja odgrywa waĪną rolĊ w podniesieniu poziomu jakoĞci Īycia
u chorujących w okresie staroĞci [60, s.156].
Tabela 13.
JakoĞü Īycia osób przed i po rehabilitacji
Wyszczególnienie

Przed rehabilitacją

Po rehabilitacji

Wola Īycia

0,70±0,58

1,62±1,02

Pasja Īycia

0,98±0,61

1,58±0,98

ħródło: [60, s.156].

Im bardziej sprawne osoby wchodzą w okres staroĞci, tym wiĊksze mają szanse na aktywnoĞü równieĪ
w tym okresie Īycia. W kaĪdym wieku moĪna wybieraü bardziej prozdrowotne aktywnoĞci, uwzglĊdniając przy
tym korzyĞci płynące z rekreacji ruchowej, turystyki czy zwyczajnych spacerów. Poprzez aktywnoĞü ruchową
uzyskujemy m.in. [43]:
•

poprawĊ lub zachowanie zadowalającego poziomu wydolnoĞci fizycznej,

•

stabilizacjĊ optymalnego ciĊĪaru ciała,

•

zachowanie siły miĊĞniowej stabilizującej stawy, zwłaszcza krĊgosłupa,

•

zwiĊkszenie dopływu dodatnich bodĨców psychicznych, związanych z üwiczeniami,

•

wzrost odpornoĞci,

•

zapobieganie powstaniu i rozwojowi chorób cywilizacyjnych, w tym choroby niedokrwiennej serca
i chorób metabolicznych.
Oznacza to, Īe duĪa iloĞü doĞwiadczeĔ z zakresu kultury fizycznej znacznie zwiĊksza szanse na powrót do

zdrowia w przypadku choroby, a takĪe sprzyja utrzymaniu dobrej jakoĞci Īycia osób starszych.
WĞród osób powyĪej 60. roku Īycia w Polsce mobilnych jest prawie 75%. Blisko 20% osób, które
przekroczyły 70. rok Īycia, ma mobilnoĞü ograniczoną do otoczenia domu. Niesprawnych jest niemal 20% osób
w przedziale wiekowym 65-69 lat i około 50% po 80. roku Īycia. Szacunkowo moĪna przyjąü, Īe w Polsce
około 1,5 mln osób w wieku podeszłym ma ograniczoną mobilnoĞü, a ponad 120 tysiĊcy to ludzie stale leĪący.
Taki stan sprawnoĞci tej kategorii społecznej stwarza znaczne potrzeby z zakresu usług medycznych
w dziedzinie rehabilitacji. NaleĪy przy tym uwzglĊdniü fakt, iĪ jednym z objawów staroĞci człowieka jest
widoczny spadek jego zdolnoĞci i moĪliwoĞci ruchowych [43]:
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•

Zanik pĊdu do ruchu prowadzi do stanu, w którym intensywny wysiłek stanowi powaĪną trudnoĞü.
W konsekwencji nastĊpuje ograniczenie aktywnoĞci do minimalnej iloĞci ruchów niezbĊdnych.

•

ObniĪenie sprawnoĞci odbierania sygnałów wzrokowych, słuchowych i czucia – ogranicza docieranie

•

Zanik potrzeby ruchu, a w konsekwencji zmniejszenie tempa wykonywania czynnoĞci, ginie zdolnoĞü

bodĨców z otaczającego Ğrodowiska oraz utrudnia adekwatną reakcjĊ.
sprawnego reagowania w sytuacjach Īycia codziennego.
•

Spadek moĪliwoĞci w obrĊbie podstawowych cech motorycznych, takich jak siła, szybkoĞü, gibkoĞü,
zrĊcznoĞü i wytrzymałoĞü, uwidacznia siĊ wyraĨnie na skutek postĊpujących zmiany inwolucyjnych.

•

WystĊpuje trudniejsza adaptacja do wysiłku oraz spowolnienie procesów odnowy po jego wykonaniu.
Rehabilitacja moĪe skutecznie ograniczaü lub wrĊcz eliminowaü niepoĪądane skutki spadku moĪliwoĞci

ruchowych. Stwarza moĪliwoĞü zwiĊkszenia aktywnoĞci i wydolnoĞci ruchowej. Pomaga osobom starszym
wróciü do Ğrodowiska, rodziny i codziennych zajĊü. DziĊki zwiĊkszeniu sprawnoĞci człowiek stary, dotychczas
apatyczny, uzaleĪniony od pomocy innych osób, staje siĊ jednostką czynną, samowystarczalną w swoim
Ğrodowisku – moĪe dziĊki temu nawiązaü zerwane kontakty miĊdzyludzkie, włączyü siĊ do Īycia społecznego
w miarĊ swych zdolnoĞci i moĪliwoĞci. Dla rodziny lub opiekunów pacjenta oznacza to zmniejszenie obciąĪeĔ.
PowyĪsze analizy prowadzą do prostego wniosku o koniecznoĞci prowadzenia działalnoĞci
rehabilitacyjnej wobec ludzi starszych. DziałalnoĞü ta sprzyja poprawie ich stanu zdrowia, a co za tym idzie,
jakoĞci Īycia. Rehabilitacja geriatryczna powinna byü prowadzona zarówno w odniesieniu do osób juĪ
hospitalizowanych, zamieszkujących zakłady opiekuĔcze, jak i tych, które mieszkają w swoich domach czy teĪ
ze swoimi rodzinami. A zatem jeĞli zagadnienie jakoĞci Īycia jest takie waĪne w kontekĞcie wydłuĪania siĊ
trwania Īycia, to prawdopodobne jest, Īe zagadnienie to bĊdzie dostrzegane przez władze na szczeblu nie tylko
Unii Europejskiej, ale i poszczególnych krajów. Podejmowanie działaĔ wspierających, przede wszystkim
w postaci Ğrodków finansowych, jest wiĊc z tego punktu widzenia duĪą szansą dla rozwoju sektora rehabilitacji.
OczywiĞcie mogą pojawiü siĊ teĪ obawy, Īe wsparcie takie nie bĊdzie wystĊpowaü i sytuacja utrzyma siĊ na
poziomie podobnym jak obecnie, co z punktu widzenia podmiotów sektora byłoby sytuacją o tyle dobrą, Īe
obecne warunki działania sektora są znane. Nie naleĪy spodziewaü siĊ stagnacji w tym zakresie, gdyĪ nawet
sami ludzie starsi, jak i ich rodziny bĊdą coraz bardziej Ğwiadomi znaczenia poprawy jakoĞci Īycia osób
starszych, z czego wynika nie tylko lepsza sprawnoĞü fizyczna i psychiczna samych zainteresowanych, ale teĪ
stan samopoczucia psychicznego i „zdrowej atmosfery” w całej rodzinie.
4.1.2.4 Wykształcenie i postawy osób starszych
Badania populacyjne wskazują, Īe pomyĞlnoĞci starzenia doĞwiadcza jedynie 10-15% zbiorowoĞci.
Pozostała czĊĞü osób starzeje siĊ, doĞwiadczając typowych dla wieku dysfunkcji. StaroĞü jest dynamicznym
procesem związanym ze specyficzną zmianą warunków Īycia ludzkiego, która najczĊĞciej ma negatywny
charakter i obejmuje: obniĪenie sprawnoĞci fizycznej, utratĊ pozycji społecznej, zmianĊ funkcji w rodzinie,
chorobĊ, Ğmierü bliskich osób oraz koniecznoĞü przystosowania siĊ do zmiennych warunków ekonomicznych.
Badania duĪych populacji zwróciły uwagĊ gerontologów na szczególne powiązania miĊdzy rozmaitymi
czynnikami, których obecnoĞü prognozuje zdrową i szczĊĞliwą staroĞü – okreĞla proces pomyĞlnego starzenia.
Do grupy tych uwarunkowaĔ naleĪy – obok pozostawania w związku małĪeĔskim, sytuacji materialnej,
pozytywnej samooceny zdrowia, utrzymywania sprawnoĞci, zachowania idealnej masy ciała i właĞciwej diety
– wykształcenie osób starszych [134, s.67]. Uznaje siĊ, Īe wykształcenie moĪe w istotny sposób oddziaływaü na
sytuacjĊ zdrowotną populacji.
StopieĔ uczestnictwa w sporcie, turystyce i rekreacji jest w Polsce zróĪnicowany przede wszystkim
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wiekowo. Najbardziej aktywne są grupy młodzieĪy młodszej, a najmniej ludzie w wieku starszym i podeszłym.
AktywnoĞü ruchowa ludzi starszych jest bardzo niska i wynika z ich stanu zdrowia, ale jest równieĪ
uwarunkowana kulturowo negatywnym stereotypem staroĞci pozbawiającym ludzi starych prawa do aktywnoĞci
sportowej i turystycznej. Zupełnie inne zwyczaje co do aktywnoĞci turystycznej i sportowej osób starszych
panują w Ameryce Północnej i Europie Zachodniej, gdzie są oni jednymi z głównych klientów biur
turystycznych, salonów rekreacji i odnowy biologicznej. Ponadto znacznie mniej aktywne sportowo od
mĊĪczyzn są w Polsce kobiety, co równieĪ wynika ze zwyczaju i normy kulturowej. W miarĊ wzrostu poziomu
wykształcenia ludzi roĞnie równieĪ stopieĔ ich turystycznej i sportowej aktywnoĞci [57].
Dane statystyczne wskazują, Īe w społeczeĔstwie polskim roĞnie liczba osób z wykształceniem Ğrednim
i wyĪszym. W latach 1988-2002 w Polsce zwiĊkszył siĊ procent osób wykształconych w społeczeĔstwie, takĪe
w podeszłym wieku [31, s.135].
Tabela 14.
LudnoĞü województwa podlaskiego w wieku 13 lat i wiĊcej
według poziomu wykształcenia i wieku w 2002 roku
Poziom wykształcenia
ĝrednie
Wiek

ogółem
13-14 lat
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80-84
85-89
90-94
95 lat i wiĊcej
Wiek:
Przedprodukcyjny
Produkcyjny
mobilny
niemobilny
Poprodukcyjny
Nieustalony

Ogółem

wyĪsze

policealne

1014589
39579
109092
93292
86029
78977
81734
92048
87901
74405
51031
51911
51804
51003
35599
16587
8540
4044
942

92772
6435
17711
12370
11061
11544
9749
8104
4887
4298
3356
1986
902
213
100
44
8

104431
713176
476320
236856
196911
71

83984
59121
24863
8784
4

zasadnicze
zawodowe

podstawowe
ukoĔcz
one

83985
9198
23189
7698
5970
5535
6128
6198
5605
3410
3299
3183
2034
1666
544
215
95
16

184226
7840
18836
21975
23579
25429
27659
22337
16337
7847
5425
3873
1842
721
331
139
45
6

344079
30139
82644
9831
9987
10589
10899
13238
19377
22594
22616
27159
25708
25741
19507
8479
3770
1513
278

73814
57718
16096
10169
2

841
174359
124477
49882
9021
5

90462
153633
76865
76768
99974
10

razem

zawodowe

ogólnokształcące

35023
3744
4655
3915
4158
6027
4799
2984
1799
1241
824
445
292
89
30
16
4

277739
14135
52435
29522
26463
28267
31633
29737
22516
11954
10328
9450
5918
3463
1213
487
173
35

193754
4937
29246
21824
20493
22732
25505
23539
16911
8544
7029
6267
3884
1797
669
272
78
19

32348
22499
9849
2674
1

250853
182455
68398
26876
10

177039
124737
52302
16707
8

podstawowe
nieukoĔczone
niei bez
ustalony
wykształcenia szkolnego
66257
14493
9414
26
3121
1352
512
1499
435
1744
429
1632
426
1494
477
1470
575
1327
760
1110
1236
692
2805
655
8119
474
14709
362
10419
295
6114
148
3920
94
2190
63
594
17
12272
6256
2542
3714
47727
2

856
11743
8361
3382
1855
39

ħródło: [59]

Szybki wzrost liczby osób wykształconych zwiĊksza prawdopodobieĔstwo, iĪ przyszłe pokolenia osób
starszych bĊdą zajmowaü pozycje uprzywilejowane za sprawą nagromadzenia w trakcie Īycia róĪnych
form kapitału [9, s.443-449]. Kategoria społeczna ludzi starych bĊdzie silniej zróĪnicowana wewnĊtrznie.
BĊdzie teĪ w znacznej mierze składaü siĊ z osób lepiej wykwalifikowanych przed podjĊciem pracy zawodowej,
a w czasie jej wykonywania stojących wyĪej w hierarchiach bogactwa, władzy i prestiĪu, na których to
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pozycjach osoby te bĊdą chciały pozostaü w okresie staroĞci – wystĊpując tym samym przeciwko negatywnym
jej stereotypom. MoĪna zakładaü, iĪ czĊĞciej bĊdą to osoby cechujące siĊ postawami indywidualistycznymi,
czyli dąĪące do odróĪniania siĊ od pozostałych ludzi np. swoimi zainteresowaniami i stylem Īycia oraz
wewnątrzsterowne – niezaleĪne od innych w podejmowaniu decyzji i braniu za nie odpowiedzialnoĞci. Znaczna
czĊĞü osób w wieku podeszłym bĊdzie zdolna do rozwijania własnych pasji i realizacji niespełnionych
aspiracji, bĊdą to osoby bardziej tolerancyjne i ufne wobec innych, Ğwiadome rozmaitych moĪliwoĞci
i zagroĪeĔ oraz skłonne do dalszej aktywnoĞci ekonomicznej i uczestnictwa społecznego – nie tylko w Īyciu
rodzinnym, ale i na poziomie publicznym. Co za tym idzie, moĪna spodziewaü siĊ wzrostu zainteresowania
aktywnymi formami spĊdzania czasu wolnego, uczestnictwem w Īyciu kulturalnym, turystyką,
rehabilitacją, czy teĪ po prostu wyjazdami w celach leczniczych.
4.1.2.5 Emigracja ludnoĞci
Migracje ludnoĞci najczĊĞciej polegają na przepływie czynnika ludzkiego z obszarów o niĪszym
poziomie rozwoju społeczno-ekonomicznego i jakoĞci Īycia na tereny o dogodniejszych warunkach
rozwojowych. Choü brakuje aktualnej statystyki okreĞlającej rozmiary, charakter i kierunki migracji, w tym
szczególnie zagranicznych wyjazdów krótko- i Ğredniookresowych, to pozyskiwane dane dowodzą, iĪ natĊĪenie
tego zjawiska roĞnie.
Jak wskazuje Narodowy Spis Powszechny, województwo podlaskie charakteryzuje wysoki poziom
koncentracji procesów emigracyjnych. W 2002 roku liczba emigrantów przypadających na 1000 mieszkaĔców
wyniosła 45,5, co plasowało województwo podlaskie na drugim miejscu w kraju za województwem opolskim
(98,8) (rysunek 1).
Rysunek 1.

Liczba emigrantów na 1000 mieszkaĔców w 2002 roku.
ħródło: [64, s.52].
W latach 1999-2005 liczba wymeldowaĔ ogółem znacząco przewyĪszała liczbĊ zameldowaĔ. Na
ostateczny rezultat jednak w coraz mniejszym stopniu wpływało ujemne saldo migracji zagranicznych. W 2005
roku wielkoĞü „odpływu za granicĊ” wzrosła o 72 osoby na 1000 mieszkaĔców. Wzrost ten został
zrekompensowany „napływem” 116 osób, w efekcie czego ujemne saldo migracji zagranicznych, wynoszące w
2004 roku „-147” osiągnĊło w 2005 roku wartoĞü „-103” (Tabela 15. Przepływy ludnoĞciowe w latach 19992005).
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Tabela 15.
Przepływy ludnoĞciowe w latach 1999-2005
Napływ
Rok

ogółem

Odpływ

z zagranicy

ogółem

za granicĊ

Saldo migracji
w tym
ogółem
zagranicznych

Województwo podlaskie
1999

15748

212

16722

304

-974

-92

2000

13842

155

15434

492

-1592

-337

2001

12726

138

14190

502

-1464

-364

2002

13553

262

15356

584

-1803

-322

2003

13541

246

15425

551

-1894

-305

2004

13180

346

14835

493

-1655

-147

2005

12162

462

14000

565

-1941

-103

Polska
1999

439959

7525

453970

21536

-

-14011

2005

432143

9364

445021

22242

-

-12878

ħródło: [109, s.197-198].

Znaczący poziom emigracji wskazuje na istotny odpływ ludnoĞci, szczególnie tej w wieku
produkcyjnym. To zaĞ w kontekĞcie starzenia siĊ społeczeĔstwa w przyszłoĞci bĊdzie negatywnie wpływaü na
jego strukturĊ oraz sytuacjĊ osób starszych. Z jednej strony pozostawienie tych osób samych sobie, bez opieki,
moĪe zmuszaü je do utrzymania dobrego stanu zdrowia, a co za tym idzie, do zwiĊkszenia poziomu korzystania
z usług sektora rehabilitacji geriatrycznej. Z drugiej zaĞ znaczna migracja moĪe zmniejszaü moĪliwoĞü
polegania starszych osób na pomocy ze strony swoich rodzin. W obu przypadkach potencjalnie przyjąü
naleĪy, Īe są szanse na rozwój sektora rehabilitacji geriatrycznej wymuszone ujemnym saldem migracji
mieszkaĔców województwa podlaskiego, ale nie tylko. Podobne tendencje miały czy teĪ mają miejsce takĪe za
granicą. Poza tym naleĪy przypuszczaü, iĪ rozwój sektora bĊdzie czynnikiem przyciągającym z powrotem do
województwa osoby, które wyjechały za granicĊ jedynie „za pracą” i chciałby spĊdziü okres staroĞci w ojczyĨnie
[42, s.321, 331-333] – najbardziej emocjonalnie nacechowanej przestrzeni Īycia okreĞlanej przez przywiązanie
do Ğrodowiska naturalnego i społecznoĞci lokalnej. PrawdopodobieĔstwo dalszego wzrostu emigracji ludnoĞci
wydaje siĊ byü duĪe. Coraz to nowe kraje Unii Europejskiej chĊtnie otwierają swoje rynki pracy na
pracowników z zagranicy. To w połączeniu z małym przyrostem naturalnym prowadziü moĪe do coraz
wiĊkszego zapotrzebowania na usługi związane z poprawą stanu i warunków Īycia osób starszych.
4.1.2.6 Polityka społeczna
Okres staroĞci nie jest sam w sobie czynnikiem marginalizacji i wykluczenia społecznego. Niemniej
przyznawanie zbiorowoĞci ludzi starych statusu osób zaleĪnych, osób o ograniczonej sprawnoĞci ruchowej
i intelektualnej czy o zmniejszonych moĪliwoĞciach podejmowania aktywnoĞci ekonomicznej i społecznej
prowadzi do ich dyskryminacji i moĪe faktycznie czyniü ich bardziej podatnymi na marginalizacjĊ lub
wykluczenie społeczne, ale dotyczy to tylko czĊĞci tej zbiorowoĞci. Za E. Wnukiem-LipiĔskim poprzez
marginalizacjĊ społeczną rozumie siĊ usytuowanie ludzi na peryferiach istotnych nurtów Īycia społecznego
w taki sposób, iĪ dyskryminowani niekiedy uczestniczą w Īyciu społecznym, a niekiedy nie – zasadniczo jednak
ich dorywcze uczestnictwo bez pomocy z zewnątrz nie przekształca siĊ w uczestnictwo trwałe
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[127, s.271-272 i 346]. Wykluczenie społeczne jest zaĞ pojĊciem wĊĪszym – odnoszącym siĊ do stanu, w którym
ludzie w ogóle nie uczestniczą w głównym nurcie Īycia publicznego oraz są pozbawieni kontroli nad
czynnikami wyznaczającymi ich pozycjĊ w społeczeĔstwie i nad swoimi warunkami bytu [127, s.271-272, 348].
MarginalizacjĊ i wykluczenie społeczne moĪna analizowaü w róĪnych wymiarach. Według E. WnukaLipiĔskiego odnosi siĊ do czterech przestrzeni Īycia społecznego: ekonomicznej, cywilnej, aksjologicznej
i politycznej [127, s.275-278].
W przypadku ekonomicznej przestrzeni Īycia społecznego marginalizacja moĪe oznaczaü Īycie poniĪej
linii ubóstwa, wykluczenie zaĞ stały brak materialnych Ğrodków utrzymania na poziomie uznanym w danym
społeczeĔstwie za minimum biologiczne (zagraĪającym zdrowiu i Īyciu), a moĪliwoĞü przeĪycia opiera siĊ na
doraĨnym pozyskiwaniu Ğrodków zaopatrzenia ze Ĩródeł legalnych i nielegalnych.
Marginalizacja w przestrzeni cywilnej to długotrwały brak aktywnoĞci obywatelskiej i brak członkostwa
w instytucjach społeczeĔstwa obywatelskiego, zaĞ wykluczenie to brak wiĊzi i kontaktu z takimi instytucjami
– w tym z organizacjami o charakterze pomocowym.
Marginalizacja w przestrzeni aksjologicznej to brak zainteresowania dyskursem wokół wartoĞci i norm
społecznych, natomiast wykluczenie to brak uznania norm moralnych, a w konsekwencji trudnoĞü
w rozróĪnianiu dobra i zła w otoczeniu i we własnych działaniach.
W odniesieniu do przestrzeni politycznej marginalizacja to nieuczestniczenie w polityce ze wzglĊdu na
niewystarczające kompetencje poznawcze, zaĞ wykluczenie to brak posiadania formalnego statusu obywatela
paĔstwa.
NaleĪy zwróciü uwagĊ na specyficzne czynniki marginalizacji i wykluczenia społecznego ludzi starych.
Ta specyfika wiąĪe siĊ przede wszystkim z cechami staroĞci jako ostatniej fazy Īycia człowieka. MoĪna przyjąü,
Īe potencjalne zmarginalizowanie całoĞci lub czĊĞci zbiorowoĞci osób starszych moĪe mieü trzy róĪne Ĩródła
[105]:
1.

Biografia – zmarginalizowani są ci, którzy we wczeĞniejszych fazach Īycia takĪe byli marginalizowani (np.
długotrwale bezrobotni, bezdomni, byli wiĊĨniowie).

2.

Dyskryminacja ze wzglĊdu na wiek – ludzie starzy zostali odsuniĊci lub sami odsunĊli siĊ od Īycia
społecznego na skutek wymierzonych w nich praktyk (np. przemocy słownej, odmowy zatrudnienia,
udzielenia kredytu, realizacji badaĔ profilaktycznych).

3.

Niedostatek kapitału ludzkiego i efekt przynaleĪnoĞci do okreĞlonej generacji – ludzie starzy zostali
odsuniĊci lub sami siĊ odsunĊli od Īycia społecznego z uwagi na kłopoty ze zdrowiem, niĪsze
wykształcenie, niĪsze w porównaniu do osób młodych kompetencje, utratĊ bliskich itd.
B. Szatur-Jaworska wskazuje, Īe do sfer Īycia, w których ludzie starzy są najbardziej naraĪeni na

marginalizacjĊ i wykluczenie w porównaniu z innymi członkami społeczeĔstwa, naleĪą:
•

udział w rynku pracy,

•

uczestnictwo w pozarodzinnych kontaktach społecznych,

•

uczestnictwo w Īyciu politycznym,

•

obecnoĞü w kulturze masowej i w społecznej komunikacji.

Zdaniem badaczki w obszarze rynku pracy i kontaktów społecznych szczególnym czynnikiem
marginalizacji jest automarginalizacja osób starszych – samodzielna decyzja o rezygnacji z aktywnoĞci. Udział
w konsumpcji dóbr i usług to obszar „Ğredniego ryzyka” marginalizacji, zaĞ minimalne ryzyko odnosi siĊ do
Īycia rodzinnego i korzystania z instytucji pomocy społecznej. Najbardziej naraĪone na marginalizacjĊ
i wykluczenie są osoby jednoczeĞnie schorowane i niepełnosprawne, słabo wykształcone, samotne i osamotnione
oraz utrzymujące siĊ z renty lub zasiłków. WaĪne jest teĪ podkreĞlenie, iĪ w sensie symbolicznym
marginalizacja dotyczy wszystkich ludzi starych – komunikacja społeczna jest bowiem przepełniona
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negatywnymi stereotypami staroĞci. ObecnoĞü tych wszystkich problemów uzasadnia według B. SzaturJaworskiej prowadzenie polityki społecznej wobec ludzi starszych w takich sferach, jak dochody, moĪliwoĞci
zatrudnienia, dbanie o zdrowie, zapewnienie mieszkania, pomoc społeczna, organizacja czasu wolnego oraz
udział w Īyciu społecznym.
NajwaĪniejszym aktem prawnym regulującym wszystkie aspekty Īycia członków społeczeĔstwa jest
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej [47]. Jest to akt prawny najwyĪszej wagi, któremu powinny byü
podporządkowane ustawy i rozporządzenia dotyczące róĪnych sfer Īycia społecznego. Poza nią w odniesieniu do
zapobiegania i ograniczania zjawiska marginalizacji i wykluczenia społecznego ludzi starszych naleĪy
uwzglĊdniaü inne akty prawne, w tym nastĊpujące [26]:
•

Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz.U. 04.64.593) – okreĞla zadania w zakresie
pomocy społecznej, rodzaje ĞwiadczeĔ oraz zasady i tryb ich udzielania, a takĪe organizacjĊ pomocy
społecznej.

•

Rozporządzenie o specjalistycznych usługach opiekuĔczych z dnia 22 wrzeĞnia 2005 r. (Dz.U. 05.189.1598)
– okreĞla rodzaje specjalistycznych usług opiekuĔczych, kwalifikacje osób Ğwiadczących te usługi oraz
warunki i tryb ustalania oraz pobierania opłat.

•

Rozporządzenie o zweryfikowanych kryteriach dochodowych oraz kwotach ĞwiadczeĔ pieniĊĪnych
z pomocy społecznej z dnia 24 lipca 2006 r. (Dz.U. 06.135.950) – ustala zweryfikowane kryteria
dochodowe oraz kwoty ĞwiadczeĔ pieniĊĪnych z pomocy społecznej.

•

Rozporządzenie o domach pomocy społecznej z dnia 19 paĨdziernika 2005 r. (Dz.U. 05.217.1837) – okreĞla
m.in. sposób funkcjonowania róĪnych typów domów pomocy społecznej, standard podstawowych usług
Ğwiadczonych przez te domy, tryb kierowania i przyjmowania osób ubiegających siĊ o przyjĊcie do domu.

•

Rozporządzenie o rodzinnych domach pomocy społecznej z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U. 05.153.1276)
– okreĞla standardy, rodzaj i zakres usług bytowych i opiekuĔczych oraz warunki kierowania, odpłatnoĞci
i nadzoru nad rodzinnymi domami pomocy.

•

Ustawa o kombatantach oraz niektórych osobach bĊdących ofiarami represji wojennych i okresu
powojennego z dnia 24 stycznia 1991 r. (Dz.U. 02.42.371) – okreĞla zakres uprawnieĔ przysługujących
osobom uznanym za kombatantów i ofiary represji wojennych i okresu powojennego.

•

Rozporządzenie o kryteriach, formach i trybie przyznawania i udzielania pomocy pieniĊĪnej z PaĔstwowego
Funduszu Kombatantów z dnia 17 kwietnia 1998 r. (Dz.U. 98.53.334) – okreĞla kryteria, formĊ i tryb
przyznawania i udzielania pomocy pieniĊĪnej z PaĔstwowego Funduszu Kombatantów.

•

Ustawa o Ğwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze Ğrodków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004
r. (Dz.U. 04.210.2135) – okreĞla warunki udzielania, zakres, zasady i tryb finansowania ĞwiadczeĔ opieki
zdrowotnej finansowanych ze Ğrodków publicznych.

•

Rozporządzenie o limitach cen leków i wyrobów medycznych wydawanych Ğwiadczeniobiorcom
bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub czĊĞciową odpłatnoĞcią z dnia 2 listopada 2007 r. (Dz.U. 07.222.1653)
zm. Dz.U. 07.245.1812 (§1) – rozporządzenie wraz ze zmianami okreĞla limit cen leków i wyrobów
medycznych.

•

Rozporządzenie w sprawie szczegółowego wykazu wyrobów medycznych bĊdących przedmiotami
ortopedycznymi i Ğrodków pomocniczych, wysokoĞci udziału własnego Ğwiadczeniobiorcy w cenie ich
nabycia, kryteriach ich przyznawania, okresach uĪytkowania, a takĪe wyrobach medycznych bĊdących
przedmiotami ortopedycznymi podlegającymi naprawie w zaleĪnoĞci od wskazaĔ medycznych oraz wzór
zlecenia na zaopatrzenie w te wyroby i Ğrodki z dnia 17 grudnia 2004 r. (Dz.U. 04.276.2739) zm. Dz.U.
05.41.396 (§1) zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego wykazu wyrobów medycznych
bĊdących przedmiotami ortopedycznymi i Ğrodków pomocniczych.
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•

Rozporządzenie w sprawie leczenia uzdrowiskowego z dnia 15 grudnia 2004 r. (Dz.U. 04.274.2724)
– okreĞla sposób wystawiania skierowania na leczenie uzdrowiskowe przez lekarza ubezpieczenia
zdrowotnego, tryb potwierdzania skierowania, wysokoĞü czĊĞciowej odpłatnoĞci Ğwiadczeniobiorcy za
koszty zakwaterowania i wyĪywienia w sanatorium uzdrowiskowym i poziomy warunków zakwaterowania
w sanatorium uzdrowiskowym oraz okresy pobytu.

•

Rozporządzenie o zasadach kierowania i kwalifikowania pacjentów do zakładów lecznictwa
uzdrowiskowego z dnia 13 lutego 2007 r. (Dz.U. 07.44.285) – okreĞla zasady kierowania i kwalifikowania
pacjentów do zakładów lecznictwa uzdrowiskowego.

•

Rozporządzenie w sprawie wykazu gwarantowanych ĞwiadczeĔ lekarza dentysty i materiałów
stomatologicznych oraz rodzaj dokumentu potwierdzającego uprawnienia do tych ĞwiadczeĔ z dnia
24 listopada 2004 r. (Dz.U. 04.261.2601) – okreĞla wykaz ĞwiadczeĔ zdrowotnych i materiałów
stomatologicznych lekarza dentysty zakwalifikowanych jako Ğwiadczenia gwarantowane.

•

Rozporządzenie w sprawie wykazu grup jednostek chorobowych, stopni niesprawnoĞci oraz wysokoĞci
udziału własnego Ğwiadczeniobiorcy w kosztach przejazdu Ğrodkami transportu sanitarnego z dnia
17 grudnia 2004 r. (Dz.U. 04.275.2731) – okreĞla grupy jednostek chorobowych, stopnie niesprawnoĞci oraz
wysokoĞü udziału własnego Ğwiadczeniobiorcy w kosztach przejazdu Ğrodkami transportu sanitarnego
w odniesieniu do Ğwiadczeniobiorców, którym lekarz ubezpieczenia zdrowotnego bądĨ felczer
ubezpieczenia zdrowotnego zlecił przejazd Ğrodkami transportu sanitarnego.

•

Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 20 paĨdziernika 1994 r. (Dz.U. 07.121.831) – chroni
interesy osób z zaburzeniami psychicznymi, reguluje zasady leczenia specjalistycznego w zakresie zdrowia
psychicznego.

•

Ustawa o działalnoĞci poĪytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz.U. 03.96.874)
– reguluje zasady prowadzenia działalnoĞci poĪytku publicznego przez organizacje pozarządowe, tryb,
reguły i formy zlecania realizacji zadaĔ publicznych przez administracjĊ publiczną organizacjom
pozarządowym, a takĪe warunki wykonywania ĞwiadczeĔ przez wolontariuszy.
Działania mające na celu wypracowanie polityki społecznej wobec seniorów są realizowane chociaĪby

w Warszawie, gdzie opracowano „Cele strategiczne i cele operacyjne miejskiej polityki społecznej wobec
seniorów” potrzebne do Strategii Integracji Społecznej, która z kolei stanowi czĊĞü Społecznej Strategii
Warszawy [10]. Zarząd województwa warmiĔsko-mazurskiego opracował „Wojewódzki program na rzecz osób
starszych na lata 2009-2013” [128]. Dla Elbląga powstał „Elbląski program dla osób starszych na lata
2008-2013” [26]. Ponadto w ramach „Miejskiej Strategii Polityki Społecznej dla miasta PoznaĔ” opracowana
została równieĪ „Polityka społeczna miasta Poznania wobec seniorów” [63].
W województwie podlaskim brak dokumentów strategicznych, które odnosiłyby siĊ do sektora opieki nad
osobami starszymi i ich sytuacji w województwie. Jedynie „Plan promocji województwa podlaskiego w 2006
roku” zawierał w zestawieniu przedsiĊwziĊü promocyjnych planowanych w 2006 roku IV Podlaskie Dni
Rodziny, pod hasłem „Ludzie starsi. Współczesne problemy osób starszych, aktywizacja społeczna ludzi
starszych”. WĞród organizatorów wymieniü moĪna: Podlaski Urząd Wojewódzki, powiatowe centra pomocy
rodzinie, oĞrodki pomocy społecznej, Podlaskie Kuratorium OĞwiaty, Wojewódzką StacjĊ SanitarnoEpidemiologiczną, urzĊdy miast i gmin, starostwa i organizacje pozarządowe.
W treĞci „Strategii rozwoju województwa podlaskiego do 2020 roku” w Priorytecie II. Infrastruktura
społeczna pojawia siĊ krótki zapis o zabezpieczeniu miejsc „w placówkach całodobowej opieki oraz placówkach
dziennego pobytu dla dzieci i młodzieĪy, osób bezdomnych, starszych, niepełnosprawnych, uzaleĪnionych
i niedostosowanych społecznie, które nie mogą otrzymaü pomocy w warunkach domowych czy teĪ
w naturalnym Ğrodowisku społecznym” [100, s.45]. Natomiast po stronie „zagroĪeĔ” w analizie SWOT
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województwa podlaskiego wystĊpuje sformułowanie „niekorzystne dla regionu tendencje demograficzne
i społeczne (np.: starzenie siĊ społeczeĔstwa, migracje młodych ludzi poza region, emigracja dobrze
wykształconych ludzi)” [100, s.27].
Innym dokumentem, w którym pojawiają siĊ jakiekolwiek informacje o ludziach starszych, jest „Program
rozwoju kultury województwa podlaskiego do roku 2020” [79]. Tu równieĪ wĞród zagroĪeĔ w analizie SWOT
pojawiły siĊ takie zagadnienia, jak: niĪ demograficzny, wyludnianie siĊ tzw. Ğciany wschodniej, starzenie siĊ
społeczeĔstwa.
Niestety, analiza treĞci dokumentów strategicznych w województwie podlaskim prowadzi do wniosku
o nieuwzglĊdnianiu sektora opieki nad osobami starszymi, co stanowi zagroĪenie z punktu widzenia jego
rozwoju, braku zauwaĪania problematyki starzenia siĊ społeczeĔstwa oraz przygotowania do łagodzenia
i zapobiegania tego rodzaju zmianom demograficznym.

4.2 Analiza czynników podaĪowych
4.2.1 Czynniki ekonomiczne
4.2.1.1 Zmiany PKB
Według najnowszego raportu CASE, polska gospodarka znalazła siĊ w recesji w I kwartale 2009 roku.
PKB spadł wówczas w ujĊciu kwartalnym o 1,3%. Według prognozy CASE [51], PKB zacznie powoli rosnąü
dopiero w III kwartale, od IV kwartału jego dynamika bĊdzie podnosiła siĊ stopniowo, aby pod koniec 2010
roku zbliĪyü siĊ do dynamiki potencjalnej. Konsumpcja, mimo jej osłabienia, pozostanie filarem wzrostu
gospodarczego dziĊki obniĪce PIT i znacznej rekompensacie dla emerytów oraz podwyĪkom płac, choü
malejącym. W 2010 roku eksport i inwestycje publiczne w infrastrukturĊ bĊdą prowadziły do przyspieszenia
tempa wzrostu. W II połowie 2010 roku moĪe zacząü siĊ oĪywienie w inwestycjach prywatnych.
Na sytuacjĊ gospodarczą w Polsce w I półroczu 2009 roku wpływ wywierał Ğwiatowy kryzys finansowy,
w tym zwłaszcza recesja w krajach Unii Europejskiej. W UE przez piĊü kolejnych kwartałów wystĊpował
spadek PKB, przy czym niekorzystne tendencje pogłĊbiały siĊ do I kwartału 2009 roku włącznie – nastąpił
spadek od 0,2% w II kwartale 2008 roku do 2,4% w I kwartale 2009 roku w porównaniu do kwartału
poprzedniego. Odnotowany w II kwartale 2009 roku spadek PKB był znacznie mniejszy (0,2%), co było głównie
zasługą Niemiec i Francji – w obu tych krajach odnotowano wzrost gospodarczy rzĊdu 0,3% w porównaniu do
kwartału poprzedniego [103, s.5].
Na tle krajów Unii Europejskiej Polska w latach 2008-2009 uzyskiwała wzrost poziomu PKB we
wszystkich kwartałach, za wyjątkiem IV kwartału 2008 roku, w którym nastąpił nieznaczny spadek (o 0,1%)
w porównaniu do kwartału poprzedniego, chociaĪ od II kwartału 2008 roku widoczne było znaczne
spowolnienie wzrostu gospodarczego.
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Tabela 16.
Zmiany PKB w Unii Europejskiej i w Polsce w porównaniu do kwartału poprzedniego
Kraj
I kwartał
0,7
1,1

UE 27
Polska

Rok 2008
II kwartał
III kwartał
-0,2
-0,4
0,9
0,6

IV kwartał
-1,9
-0,1

Rok 2009
I kwartał
II kwartał
-2,4
-0,2
0,3
0,5

ħródło: [103]

Od strony podaĪowej na osłabienie dynamiki wartoĞci dodanej brutto wpływał przemysł, który odnotował
cztery kolejne kwartały spadku produkcji w porównaniu do kwartału poprzedniego, natomiast stabilnym
wzrostem cechowały siĊ usługi rynkowe, systematyczny wzrost był takĪe udziałem budownictwa.
Popyt krajowy obniĪał siĊ systematycznie przez trzy ostatnie kwartały (spadek o 0,7% w I i II kwartale
2009 roku w porównaniu do kwartału poprzedniego). SpoĪycie indywidualne rosło, chociaĪ jego tempo
wzrostu zmniejszało siĊ z 1,2% w IV kwartale 2008 roku do 0,5% w II kwartale 2009 roku. Drugi kwartał
ubiegłego roku zapoczątkował okres trwającego rok obniĪania siĊ poziomu akumulacji (dopiero ostatni
kwartał przyniósł jej niewielki wzrost). Tempo wzrostu nakładów inwestycyjnych w I półroczu 2009 było
ujemne (spadek o 0,9% w I kwartale i o 0,4% w II kwartale w porównaniu do kwartału poprzedniego). W skali
rocznej PKB w UE-27 zmniejszył siĊ o 4,8% zarówno w I, jak i w II kwartale 2009 roku. Wpłynął na to spadek
spoĪycia ogółem oraz znaczące zmniejszenie nakładów brutto na Ğrodki trwałe. Według tej samej metodologii,
Polska odnotowała wzrost PKB o 1,7% w I kwartale i o 1,4% w II kwartale 2009 roku. Porównanie wyników
kwartalnych w ujĊciu rocznym wskazuje zatem na dobre wyniki gospodarcze Polski na tle UE, ale takĪe na
spowolnienie wzrostu widoczne w kraju od II półrocza 2008 roku. Zdaniem CASE roczny wzrost gospodarczy
przyspieszy do 2% w IV kwartale 2009. W całym 2009 roku PKB zwiĊkszy siĊ o 1%, a w 2010 o 3%.
W odniesieniu do sektora rehabilitacji geriatrycznej moĪna stwierdziü, Īe czynniki te w krótki i Ğrednim
okresie mogą w znacznym stopniu oddziaływaü w sposób negatywny. W długim okresie niewątpliwie
bĊdziemy mieli do czynienia ze zbliĪaniem siĊ PKB per capita w Polsce do Ğredniej unijnej, a zatem
z trendem rosnącym stwarzającym korzystne warunki rozwoju sektora.
4.2.1.2 Tempo wzrostu rynku
Sprawny człowiek w podeszłym wieku jest znaczącym klientem, który jak kaĪdy inny klient generuje
obroty w gospodarce. Najnowsze trendy opieki nad seniorami skupiają siĊ na tym, aby jak najdłuĪej utrzymaü
ich w pełnej sprawnoĞci ruchowej we własnym otoczeniu. Medycyna i rynek stworzą im wkrótce moĪliwoĞü
wszechstronnej pomocy, dopasowując usługi do potrzeb.
Polski rynek towarów i usług dla osób starszych moĪna okreĞliü mianem wschodzącego. Według
szacunków magazynu BusinessWeek, jego roczne obroty przekraczają 2 mld zł [62]. Jednak obecnie tylko
w niektórych obszarach moĪemy mówiü o ofercie specjalnie nakierowanej na osoby starsze. Gdyby analizowaü
ten rynek, to moĪna tu uwzglĊdniü geriatryczne preparaty farmaceutyczne kupowane bez recepty, sprzĊt
rehabilitacyjny i artykuły medyczne typu pieluchomajtki. W skład tego rynku wchodzą równieĪ uzdrowiska
i turystyka oraz ogólnie medycyna dla osób starszych. Z pewnoĞcią są to równieĪ pensjonaty opiekuĔcze, usługi
pielĊgnacyjne i bytowe. Dotychczasowa skala ofert dla osób starszych jest umiarkowana, zaĞ niektórych, jak
np. ubezpieczeĔ, usług turystycznych czy produktów zaprojektowanych dla osób starszych, zdecydowanie za
mała w stosunku do wystĊpujących potrzeb.
Gdy przyjąü, Īe w kategorii społecznej ludzi w podeszłym wieku około 1,5 mln osób ma ograniczoną
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mobilnoĞü, a ponad 120 tys. to ludzie leĪący, to moĪna uznaü, Īe jest to rynek, który stwarza olbrzymie
moĪliwoĞci Ğwiadczenia nowych usług, w tym z zakresu opieki pielĊgniarskiej i rehabilitacji. Ponadto naleĪy
zwróciü uwagĊ, Īe około 1,5 miliona ludzi starszych mieszka w gospodarstwach jednoosobowych.
Innym kierunkiem rozwoju rynku są uzdrowiska. Sytuacja tego segmentu jest dobra ze wzglĊdu na
system refundacji. W 2004 roku NFZ kupił w nich 290 tys. miejsc i wydał na ten cel prawie 334 mln zł. Emeryci
mają prawo do takich wyjazdów raz na dwa lata. Co waĪne, trzeba wskazaü, Īe wartoĞü usług jest wyĪsza niĪ
refundacja, bo kuracjusz musi wnieĞü tzw. opłaty hotelowe. Ponadto czĊĞü osób sama opłaca swój pobyt
w sanatoriach. Ocenia siĊ, Īe na przykład w Zakładzie Leczniczym Uzdrowiska NałĊczów kuracjusze, którzy
sami płacą za pobyt, stanowią 20-25% wszystkich goĞci. BusinessWeek szacuje, Īe ta czĊĞü rynku seniorów
warta jest co najmniej 200-300 mln zł [62].
Brak szczegółowych informacji na temat zmian w tempie wzrostu sektora, co wynika przede wszystkim
z dopiero wyłaniającej siĊ oferty usług i produktów dla osób starszych. Ponadto sektor rehabilitacji geriatrycznej
nie jest wydzielony jako odrĊbny w statystyce czy nawet w usługach kontraktowanych przez NFZ. Niemniej na
podstawie powyĪszej analizy moĪna uznaü, Īe jest to dopiero początek rozwoju tego kierunku. Perspektywy
zmiany w tym zakresie są zdecydowanie pozytywne, szczególnie Īe uwzglĊdniü naleĪy dalsze postĊpowanie
zmian demograficznych związanych ze starzeniem siĊ społeczeĔstwa oraz ciągłym wzrostem wskaĨnika
przeciĊtnego dalszego trwania Īycia. Spodziewaü siĊ wiĊc naleĪy dalej postĊpującego wzrostu tego rynku, i to
przy doĞü szybkim tempie w najbliĪszych latach.
4.2.1.3 Finansowanie opieki zdrowotnej
Po raz pierwszy od utworzenia funduszy strukturalnych opieka zdrowotna została zaklasyfikowana do
dziesiątki najwaĪniejszych priorytetów w polityce Unii Europejskiej. Obejmuje ona inwestycje w opiekĊ
zdrowotną, które mają na celu podniesienie konkurencyjnoĞci i produkcyjnoĞci oraz budowanie zdolnoĞci
administracyjnych. Powodem takiego stanu rzeczy są starania w ramach UE związane ze zmniejszeniem
obciąĪenia zdrowotnego, co pozwoliłoby na ograniczenie strat ekonomicznych wynikających ze starzenia siĊ
populacji, spadku kapitału ludzkiego i wzrostu konkurencji na rynku Ğwiatowym. Zły stan zdrowia to:
niezdolnoĞü do wykonywania pracy, wypadki przy pracy, zwolnienia lekarskie, obciąĪenia społeczne,
gospodarcze i polityczne.
Inwestycje w sektorze zdrowia mogą pomóc rozwiązaü problemy, z którymi boryka siĊ Europa.
W UE wystĊpują znaczne nierównoĞci w dziedzinie zdrowia, zróĪnicowany jest takĪe poziom udzielanej opieki
zdrowotnej. Pomimo ogólnego procesu starzenia siĊ ludnoĞci UE, wystĊpują róĪnice miĊdzy krajami UE
w zakresie Ğredniej długoĞci Īycia – do 9 lat w przypadku kobiet i do 13 lat w przypadku mĊĪczyzn, a róĪnice
miĊdzy wielkoĞciami wskaĨników umieralnoĞci niemowląt są nawet szeĞciokrotne. DuĪe zróĪnicowanie
wystĊpuje takĪe w dziedzinie nakładów na zdrowie w nowych paĔstwach członkowskich – np. Estonia
przeznacza na zdrowie tylko 5,5% PKB, podczas gdy Niemcy 11%. Fundusze strukturalne, których głównym
zadaniem jest zmniejszanie dysproporcji gospodarczych i społecznych miĊdzy regionami, przyczyniają siĊ do
zagwarantowania zdrowia wszystkim obywatelom Europy. Rozwiązanie problemu róĪnic zdrowotnych,
w szczególnoĞci w słabiej rozwiniĊtych regionach, pomoĪe ograniczyü takie regionalne dysproporcje [28].
Utrzymywanie dobrego stanu zdrowia pracowników, jak okreĞlono w strategicznych wytycznych
Wspólnoty, jest zasadniczym elementem polityki spójnoĞci wspierającej agendĊ na rzecz wzrostu gospodarczego
i zatrudnienia. Zdrowi pracownicy to wydajni pracownicy, którzy przyczyniają siĊ do poprawy wyników
regionalnej gospodarki.
Europejskie gospodarki, borykające siĊ z problemem zwalniającego lub nawet spadającego przyrostu
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ludnoĞci, nie mogą pozwoliü sobie na utratĊ potencjalnych zasobów siły roboczej z powodu moĪliwych do
unikniĊcia chorób i niepełnosprawnoĞci. Starzenie siĊ populacji bĊdzie takĪe w coraz wiĊkszym stopniu obciąĪaü
budĪet przeznaczony na emerytury, renty i opiekĊ zdrowotną. W związku z tym naleĪy dąĪyü do tego, by jak
najwiĊcej osób pracowało moĪliwie jak najdłuĪej. Podnoszenie wskaĨnika lat zdrowego Īycia prowadzi do
podwyĪszenia Ğredniego wieku zakoĔczenia aktywnoĞci zawodowej. Starzenie siĊ w dobrym zdrowiu mogłoby
ograniczyü niekorzystne skutki starzenia siĊ ludnoĞci i przyczyniü siĊ w ten sposób do dobrobytu gospodarczego.
UE stoi przed nowymi wyzwaniami w dziedzinie zdrowia, związanymi z czynnikami stylu Īycia, takimi
jak otyłoĞü, palenie tytoniu i naduĪywanie alkoholu, oraz z potencjalnymi epidemiami. Zjawiska te mogą
doprowadziü do stagnacji lub nawet regresji w dziedzinie zdrowia ludnoĞci Europy. Zdrowie uznano za jeden
z obszarów finansowania w ramach unijnej polityki spójnoĞci, w szczególnoĞci ze wzglĊdu na pogłĊbienie siĊ
dysproporcji wraz z rozszerzeniem UE. W latach 2000-2006 programy w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) obejmowały inwestycje
w infrastrukturĊ ochrony zdrowia, sprzĊt medyczny i szkolenie pracowników słuĪby zdrowia. CzĊĞü Ğrodków
przeznaczono takĪe na innowacje w sektorze opieki zdrowotnej i na projekty współpracy transgranicznej [28].
W latach 2007-2013 nowe przepisy dotyczące polityki spójnoĞci odzwierciedlają rosnącą ĞwiadomoĞü
znaczenia stanu zdrowia ludnoĞci dla pomyĞlnego rozwoju gospodarki. WyraĨniejsze podkreĞlenie roli zdrowia
w rozwoju regionu powinno ułatwiü pozyskanie kompleksowego finansowania dla wielu róĪnorodnych działaĔ.
Podobnie jak w poprzednich okresach programowania, nadal bĊdą wspierane inwestycje w infrastrukturĊ
ochrony zdrowia i w potencjał ludzki. Pierwszy rodzaj inwestycji obejmuje takie działania, jak: ogólna
modernizacja systemu opieki zdrowotnej, budowa i remont placówek ochrony zdrowia oraz zakup sprzĊtu. Do
finansowania kwalifikują siĊ równieĪ inwestycje w potencjał ludzki – ich celem jest zagwarantowanie, Īe
pracownicy słuĪby zdrowia i sektora zdrowia publicznego bĊdą mieü wykształcenie odpowiadające
wymaganemu poziomowi umiejĊtnoĞci i wiedzy.
W okresie 2007-2013 kładziony jest wiĊkszy nacisk na Ğrodki promocji zdrowia i zapobiegania
chorobom, w coraz wiĊkszym zakresie wspierane w ramach funduszy strukturalnych. Do finansowania
z funduszy strukturalnych kwalifikuje siĊ takĪe szeroki wachlarz działaĔ mających na celu poprawĊ stanu
zdrowia, np. w obszarze starzenia siĊ w dobrym zdrowiu, dobrego stanu zdrowia pracowników, współpracy
transgranicznej, innowacji i badaĔ w dziedzinie zdrowia lub społeczeĔstwa opartego na wiedzy [28].
Na poziomie województwa działania związane z poprawą infrastruktury są realizowane z funduszy
UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego (RPOWP) na lata 2007-2013.
Zawarto je w Osi Priorytetowej VI.: Rozwój infrastruktury społecznej, Działanie 6.2. Rozwój infrastruktury
z zakresu opieki zdrowotnej.
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Tabela 17.
Struktura podziału Ğrodków w ramach RPOWP

Osie i działania

Nazwa Osi Priorytetowej

OĞ Priorytetowa
I.

Wzrost innowacyjnoĞci i wspieranie
przedsiĊbiorczoĞci w regionie
Tworzenie warunków dla rozwoju
innowacyjnoĞci
Region atrakcyjny inwestycjom
Wsparcie instytucji otoczenia
biznesu
Wsparcie inwestycyjne
przedsiĊbiorstw
Rozwój infrastruktury transportowej

1.1
1.2
1.3
1.4
OĞ Priorytetowa
II.
2.1
2.2
2.3
2.4
OĞ Priorytetowa
III.
3.1
3.2
OĞ Priorytetowa
VI.
6.1
6.2

Rozwój transportu drogowego
Rozwój transportu lotniczego
Rozwój transportu publicznego
Rozwój transportu kolejowego
Rozwój turystyki
Rozwój atrakcyjnoĞci turystycznej
regionu
Wsparcie inwestycyjne
przedsiĊbiorstw z branĪy
turystycznej
Rozwój infrastruktury społecznej
Rozwój infrastruktury z zakresu
edukacji
Rozwój infrastruktury z zakresu
opieki zdrowotnej
Razem

% udział
Ğrodków
przeznaczonych
na realizacjĊ
Osi

Kwota
w euro

DostĊpna
kwota
w euro

22

139 965 734

139 019 372

30

41 989 720

41 301 251

15

20 994 860

20 990 296

10

13 996 574

13 996 574

45

62 984 560

62 731 251

32

203 586 523

168 362 108

66
21
8
5

134 511 412
42 300 000
16 758 654
10 016 457

107 093 271
42 300 000
16 758 654
2 210 183

16

101 793 261

78 167 142

80

81 434 609

59 506 014

20

20 358 652

8

50 896 631

27 583 237

39

20 000 000

15 162 746

37

19 000 000

12 420 491

100

636 207 883

413 131 859

18 661 128

ħródło: [106].
Celem tego działania jest podniesienie standardu Ğwiadczonych usług medycznych i dostĊpnoĞci
mieszkaĔców do wysokiej jakoĞci usług zdrowotnych poprzez wzmocnienie infrastruktury i wyposaĪenie
lokalnych oĞrodków zdrowia Ğwiadczących usługi medyczne na podstawowym poziomie, jak równieĪ oĞrodków
diagnostycznych i terapeutycznych zapewniających specjalistyczną opiekĊ medyczną udzielaną zarówno
w formie stacjonarnej, jak i ambulatoryjnej oraz zakładów opieki zdrowotnej. W dokumencie RPOWP wĞród
przykładowych rodzajów projektów finansowanych wymieniono projekty dotyczące zakładów opieki
zdrowotnej, regionalnych oĞrodków diagnostycznych i terapeutycznych:
•

przebudowa, rozbudowa, modernizacja obiektów związanych z infrastrukturą ochrony zdrowia
(dostosowanie do wymogów okreĞlonych w obowiązujących przepisach prawa),

•

przebudowa i wyposaĪanie sal operacyjnych,

•

dostosowanie obiektów do potrzeb pacjentów, osób niepełnosprawnych,

•

modernizacja oraz zakup nowego sprzĊtu i aparatury medycznej,

•

zakup sprzĊtu i aparatury do diagnostyki i terapii, w szczególnoĞci chorób układu krąĪenia, chorób
nowotworowych, a takĪe na oddziały kardiologii, ortopedii, zakaĨne, rehabilitacyjne, psychiatrycznoneurologiczne.
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Druga grupa to projekty dotyczące lokalnych oĞrodków zdrowia i oĞrodków wczesnej interwencji:
•

przebudowa, rozbudowa, modernizacja obiektów związanych z infrastrukturą ochrony zdrowia
(dostosowanie do wymogów okreĞlonych w obowiązujących przepisach prawa),

•

przebudowa i wyposaĪanie sal zabiegowych,

•

dostosowanie obiektów do potrzeb pacjentów, osób niepełnosprawnych,

•

modernizacja, zakup nowego sprzĊtu i aparatury medycznej, m.in. sprzĊtu i aparatury do
diagnostyki, terapii i rehabilitacji.

Finansowanie to jest uzupełnieniem wsparcia z NFZ. Co waĪne, priorytetowo traktowane są zakłady
opieki zdrowotnej posiadające kontrakty z NFZ o znaczeniu strategicznym, udzielające wysoko
specjalistycznych i specjalistycznych ĞwiadczeĔ medycznych, w szczególnoĞci z zakresu kardiologii, onkologii,
ortopedii, chorób zakaĨnych oraz oddziały rehabilitacyjne i psychiatryczno-neurologiczne. W ogóle nie są zaĞ
wspierane projekty dotyczące ratownictwa medycznego.
Ponadto wsparcie ochrony zdrowa wystĊpuje w Programie Operacyjnym Infrastruktura i ĝrodowisko
– Priorytet XII. BezpieczeĔstwo zdrowotne i poprawa efektywnoĞci systemu ochrony zdrowia [76]. Mogą z
niego byü finansowane inwestycje w infrastrukturĊ obiektową i sprzĊt medyczny:
•

inwestycje w infrastrukturĊ ochrony zdrowia o znaczeniu ponadregionalnym,

•

zakup Ğrodków transportu sanitarnego i ich wyposaĪenie,

•

modernizacja baz lotniczego pogotowia ratunkowego,

•

budowa i wyposaĪenie wojewódzkich centrów powiadamiania ratunkowego,

•

przebudowa, modernizacja, wyposaĪenie obiektów związanych z infrastrukturą ochrony
zdrowia w zakresie ratownictwa medycznego,

•

zakup aparatów, urządzeĔ do diagnostyki, terapii.

Zagadnienie to pojawia siĊ równieĪ w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka [77]. Są to
projekty związane z informatyzacją usług medycznych. Polegaü mają na tzw. e-zdrowiu i są skierowane do
zakładów opieki zdrowotnej niedziałających w publicznym systemie ochrony zdrowia.
Inne wsparcie stanowi Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Priorytet II. Rozwój zasobów ludzkich
i potencjału adaptacyjnego przedsiĊbiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących [78]. Są to działania
w obszarze zdrowia realizowane na poziomie centralnym, obejmujące:
•

poprawĊ stanu zdrowia osób pracujących poprzez opracowanie programów profilaktycznych
i programów wspierających powrót do pracy,

•

podnoszenie kwalifikacji personelu medycznego, w szczególnoĞci pielĊgniarek i połoĪnych
oraz lekarzy deficytowych specjalnoĞci,

•

podnoszenie jakoĞci usług w jednostkach słuĪby zdrowia.

Podsumowując, naleĪy stwierdziü, Īe istnieją spore moĪliwoĞci dofinansowania istniejących
i powstających podmiotów sektora rehabilitacji geriatrycznej, o ile przygotują one projekty zdolne do
konkurowania z propozycjami innych. W szczególnoĞci mogą to byü projekty dotyczące zakupu nowych
urządzeĔ medycznych, modernizacji bazy lokalowej oraz wzrostu kwalifikacji personelu medycznego. Nie
wiemy jednak, jakie Ğrodki na tego rodzaju działania bĊdą przeznaczone w nastĊpnym okresie programowania
od 2014 roku. NaleĪy spodziewaü siĊ przynajmniej utrzymania siĊ tego samego poziomu finansowania, co
obecnie.

53

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku
Podlaskie Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych
STARTERY PODLASKIEJ GOSPODARKI - SEKTOR REHABILITACJI GERIATRYCZNEJ

4.2.1.4 Infrastruktura transportowa
Sieci transportowe kształtują podstawĊ do działania i zintegrowania gospodarki oraz Īycia społeczeĔstwa.
Infrastruktura transportowa wpływa istotnie na płaszczyznĊ Īycia gospodarczego, jego uwarunkowania
i potrzeby. Jest równieĪ waĪna w odniesieniu do Īycia społecznego i politycznego. Transportem okreĞlamy nie
tylko przemieszczanie siĊ, ale równieĪ wszystkie działania niezbĊdne do zaistnienia procesu transportowania,
czyli: „czynnoĞci ładunkowe (załadunek, wyładunek, przeładunek) i czynnoĞci manipulacyjne” [111, s.16].
W obrĊbie gospodarki transport funkcjonuje w procesie obsługi sfer produkcji i wymiany. Znacząco
ułatwia funkcjonowanie i integracjĊ poszczególnych dziedzin gospodarki. Nie moĪe hamowaü rozwoju danej
społecznoĞci, powinien raczej powodowaü jej wzrost gospodarczy.
Infrastruktura transportu „ułatwia i warunkuje szereg róĪnorodnych form działalnoĞci gospodarczej” [61].
Jej funkcja aktywizacyjna jest niejako pochodną sumarycznego działania funkcji lokalizacyjnej i przestrzennej.
Przejawia siĊ w tym, Īe w okreĞlonych warunkach, poprzez rozwój infrastruktury transportu moĪna osiągnąü
przyspieszenie rozwoju społeczno-gospodarczego danego obszaru [49]. Infrastruktura transportu realizuje
poĞrednio lub bezpoĞrednio cele polityki gospodarczej i społecznej oraz aktywizuje gospodarczo regiony oraz
pełni funkcje transportowe, czyli ułatwia pokonywanie odległoĞci i kształtowanie warunków dla przepływu
ładunków, ludzi, energii i informacji.
W 2005 roku w Polsce długoĞü publicznych dróg o twardej nawierzchni wynosiła 253 781,4 km.
NajwiĊcej km dróg zlokalizowanych było w województwie mazowieckim – 11,7%. Najmniej km dróg
przebiegało przez województwo lubuskie – 8056,4 (3,2%). Przez teren województwa podlaskiego przebiegało
łącznie 11 013,1 km dróg, co stanowiło 4,3% wszystkich dróg publicznych o twardej nawierzchni (tabela 18).
Tabela 18.
Drogi publiczne o twardej nawierzchni w latach 2005-2008
Jednostka terytorialna
Polska
Łódzkie
Mazowieckie
Małopolskie
ĝląskie
Lubelskie
Podkarpackie
Podlaskie
ĝwiĊtokrzyskie
Lubuskie
Wielkopolskie
Zachodniopomorskie
DolnoĞląskie
Opolskie
Kujawsko-pomorskie
Pomorskie
WarmiĔsko-mazurskie

2005
253 781,4
16 489,9
29 566,6
21 915,6
20 183,1
18 158,3
14 030,3
11 013,1
12 084,2
8 056,4
25 122,2
12 739,9
18 098,7
8 362,7
14 109,5
11 498,6
12 352,3

2008
261 232,9
17 219,4
31 011,8
22 561,2
20 286,0
18 811,7
14 494,3
11 356,9
12 525,4
8 134,2
26 208,9
13 175,3
18 253,1
8 405,5
14 608,8
11 825,7
12 354,7

ħródło: Opracowanie własne na podstawie danych [2].

W 2008 roku sytuacja była podobna, jeĞli chodzi o procentowy udział dróg w poszczególnych
województwach w porównaniu do kraju. W liczbach bezwzglĊdnych widaü zaĞ, Īe w ciągu trzech lat w kraju
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przybyło kilometrów dróg o 7451,5. NajwiĊcej kilometrów wybudowano w tym czasie w województwie
mazowieckim – 1445,2 km oraz wielkopolskim 1086,7 km. Najmniejszy przyrost był w województwie
warmiĔsko-mazurskim i wyniósł 2,4 km. W Podlaskiem natomiast nastąpiło zwiĊkszenie długoĞci dróg
publicznych o twardej nawierzchni w 2008 roku w porównaniu do 2005 roku o 343,8 km.
NajgĊstszą sieü dróg posiada województwo Ğląskie – 164,5 km na 100 km2, czyli dwukrotnie wiĊcej od
Ğredniej krajowej (83,5 na 100 km2). Pod wzglĊdem gĊstoĞci dróg województwo podlaskie znajduje siĊ na
przedostatnim miejscu w kraju (56,3 km na 100 km2), wyprzedzając jedynie województwo warmiĔskomazurskie (51 na 100 km2).
Tabela 19.
GĊstoĞü dróg o nawierzchni twardej w latach 2005-2008
Jednostka terytorialna
Polska
Łódzkie
Mazowieckie
Małopolskie
ĝląskie
Lubelskie
Podkarpackie
Podlaskie
ĝwiĊtokrzyskie
Lubuskie
Wielkopolskie
Zachodniopomorskie
DolnoĞląskie
Opolskie
Kujawsko-pomorskie
Pomorskie
WarmiĔsko-mazurskie

2005
81,2
90,5
83,1
144,3
163,7
72,3
78,6
54,6
103,2
57,6
84,2
55,6
90,7
88,8
78,5
62,9
51,1

2008
83,5
94,5
87,2
149,0
164,5
74,9
80,9
56,3
107,1
58,2
87,9
57,5
91,5
89,3
81,3
64,6
51,0

ħródło: Opracowanie własne na podstawie danych [2].

NajwiĊcej km dróg w kraju stanowią drogi powiatowe – ponad 114 tys. W dalszej kolejnoĞci są to drogi
gminne, wojewódzkie i krajowe. W kraju udział dróg powiatowych wynosi 43,8%, gminnych 38,2%,
wojewódzkich 10,9%, zaĞ krajowych 7,1%. W województwie podlaskim udział dróg powiatowych wynosi
57,6%, gminnych 22,9%, wojewódzkich 10,9%, a krajowych 8,6%. Drogi krajowe przebiegające przez
województwo podlaskie stanowią 5,4% ogółu tych dróg w kraju, wojewódzkie 4,4%, powiatowe 5,7%, zaĞ
gminne 2,6%. Dla porównania w województwie mazowieckim udziały te wynoszą odpowiednio 12,7%, 10,5%,
11,7% oraz 12,3%.
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Tabela 20.
DługoĞü dróg publicznych o nawierzchni twardej według województw w 2008 roku
Jednostka terytorialna
Polska
Łódzkie
Mazowieckie
Małopolskie
ĝląskie
Lubelskie
Podkarpackie
Podlaskie
ĝwiĊtokrzyskie
Lubuskie
Wielkopolskie
Zachodniopomorskie
DolnoĞląskie
Opolskie
Kujawsko-pomorskie
Pomorskie
WarmiĔsko-mazurskie

ogółem
261 232,9
17 219,4
31 011,8
22 561,2
20 286,0
18 811,7
14 494,3
11 356,9
12 525,4
8 134,2
26 208,9
13 175,3
18 253,1
8 405,5
14 608,8
11 825,7
12 354,7

krajowe wojewódzkie
18 518,8
28 474,4
1 349,8
1 178,6
2 356,4
2 985,1
1 023,8
1 413,7
1 119,2
1 424,8
1 068,2
2 212,0
771,5
1 667,6
980,8
1 241,3
756,2
1 073,3
816,5
1 587,9
1 727,8
2 693,4
1 137,4
2 115,5
1 336,1
2 414,4
781,3
985,7
1 067,2
1 752,8
901,6
1 817,2
1 325,0
1 911,1

powiatowe
114 384,3
7 442,6
13 380,6
6 440,5
6 106,4
9 186,6
6 434,3
6 539,3
5 672,9
3 482,5
11 366,7
7 184,9
8 413,0
3 752,0
6 607,8
5 378,5
6 995,7

gminne
99 855,4
7 248,4
12 289,7
13 683,2
11 635,6
6 344,9
5 620,9
2 595,5
5 023,0
2 247,3
10 421,0
2 737,5
6 089,6
2 886,5
5 181,0
3 728,4
2 122,9

ħródło: Opracowanie własne na podstawie danych [2].

W 2005 roku w kraju długoĞü dróg ekspresowych wynosiła 257,7 km, a autostrad 551,7 km. Z tego
najwiĊcej km dróg ekspresowych – 57,2 – przebiegało przez województwo Ğląskie, zaĞ autostrad przez
województwo wielkopolskie – 149,7. Województwo podlaskie naleĪy do regionów, w których nie ma dróg
o standardach dróg ekspresowych i autostrad.
Odpowiednio działająca struktura transportowa moĪe staü siĊ czynnikiem istotnie wpływającym na
rozwój poszczególnych gałĊzi gospodarki okreĞlonego terenu. Niestety, drogi cechuje zły stan techniczny
nawierzchni. NaleĪy zwróciü uwagĊ, Īe sieü drogowa w województwie modernizowana była w latach 70-tych i
80-tych poprzedniego stulecia, a wiele jej odcinków pochodzi jeszcze z lat 60-tych.
Ze wzglĊdu na znaczne nasilenie ruchu i niedostosowanie standardu nawierzchni dróg do obciąĪeĔ oraz
na ograniczone Ğrodki finansowe przeznaczona na remonty nastĊpuje przyspieszony proces degradacji
nawierzchni dróg – najwiĊkszy na drogach wojewódzkich o charakterze tranzytowym. Na tych drogach wystąpił
stan krytyczny w zakresie równoĞci podłuĪnej oraz stan krytyczny noĞnoĞci. Blisko 35% dróg wojewódzkich nie
spełnia wymogów technicznych odnoĞnie szerokoĞci jezdni [75].
Przez województwo podlaskie przebiega I Paneuropejski Korytarz Transportowy E 75 objĊty
miĊdzynarodowymi umowami AGC/AGTC. Sieü kolejową na terenie województwa tworzy 682 km
eksploatowanych linii normalnotorowych, co stanowi około 3,4% łącznej długoĞci w całym kraju. Przez
województwo przebiega takĪe 55 km linii szerokotorowych, które łączą siĊ z białoruską siecią kolejową
[100, s.18].
JeĞli chodzi o transport kolejowy, to w latach 2000-2008 zmniejszono o 10,5% liczbĊ linii
eksploatowanych, z 22 560 km do 20 196 km. Z drugiej zaĞ strony, przy istotnej zmianie w strukturze
przewozów, polegającej na znacznym spadku przewozów w transporcie kolejowym, wzroĞcie przewozów
transportem samochodowym, głównie ciĊĪarowym, oraz na stabilizacji przewozów innymi rodzajami transportu,
miały miejsce równieĪ zmiany w obciąĪeniu ruchem. Zmalało takĪe obciąĪenie ruchem w sieci kolejowej,
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a wraz ze zmniejszaniem siĊ ruchu kolejowego rozpoczął siĊ proces ograniczania długoĞci sieci kolejowej.
Rozkład sieci kolejowej w Polsce jest nierównomierny. W 2005 roku najwiĊcej linii kolejowych
przebiegało przez województwo Ğląskie – 2127 km, zaĞ najmniej przez województwo podlaskie – 682 km.
ĝrednia gĊstoĞü linii na 100 km2 w Polsce wynosiła 6,5 km, najgĊstsza sieü była w województwie Ğląskim – 17,2
km, najrzadsza natomiast w województwie podlaskim – 3,4 km. W 2008 roku sytuacja wyglądała podobnie,
znów najwiĊcej linii kolejowych przebiegało przez województwo Ğląskie – 2141 km, zaĞ najmniej przez
województwo podlaskie – 760 km, przy czym zauwaĪa siĊ wzrost liczby kilometrów linii eksploatowanych
w tych województwach. W województwie mazowieckim, małopolskim, wielkopolskim, dolnoĞląskim,
kujawsko-pomorskim i pomorskim nastąpił zaĞ spadek długoĞci linii kolejowych eksploatowanych.
Tabela 21.
Linie kolejowe eksploatowane w latach 2005-2008
Jednostka terytorialna
Polska
Łódzkie
Mazowieckie
Małopolskie
ĝląskie
Lubelskie
Podkarpackie
Podlaskie
ĝwiĊtokrzyskie
Lubuskie
Wielkopolskie
Zachodniopomorskie
DolnoĞląskie
Opolskie
Kujawsko-pomorskie
Pomorskie
WarmiĔsko-mazurskie

2005
20 253
1 116
1 777
1 116
2 127
1 071
975
682
707
985
2 066
1 208
1 766
851
1 338
1 259
1 209

2008
20 196
1 056
1 746
1 108
2 141
1 071
999
760
707
959
2 058
1 214
1 753
868
1 302
1 245
1 209

ħródło: Opracowanie własne na podstawie danych [2].

ĝrednia gĊstoĞü linii na 100 km2 w Polsce w 2008 roku wynosiła 6,5 km, najgĊstsza sieü jest
w województwie Ğląskim – 17,4 km. Natomiast najrzadsza gĊstoĞü linii kolejowych jest w województwie
podlaskim – 3,8 km. Jednak, co waĪne, i tak zauwaĪa siĊ jej zwiĊkszenie w porównaniu do 2005 roku z poziomu
3,4 km na 100 km2.
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Tabela 22.
GĊstoĞü linii kolejowych eksploatowanych w latach 2005-2008
Jednostka terytorialna
Polska
Łódzkie
Mazowieckie
Małopolskie
ĝląskie
Lubelskie
Podkarpackie
Podlaskie
ĝwiĊtokrzyskie
Lubuskie
Wielkopolskie
Zachodniopomorskie
DolnoĞląskie
Opolskie
Kujawsko-pomorskie
Pomorskie
WarmiĔsko-mazurskie

2005
6,5
6,1
5,0
7,3
17,2
4,3
5,5
3,4
6,0
7,0
6,9
5,3
8,9
9,0
7,4
6,9
5,0

2008
6,5
5,8
4,9
7,3
17,4
4,3
5,6
3,8
6,0
6,9
6,9
5,3
8,8
9,2
7,2
6,8
5,0

ħródło: Opracowanie własne na podstawie danych [2].
Linie kolejowe wymagają modernizacji i dostosowania do standardów europejskich. Linie kolejowe
objĊte europejską umową AGC po modernizacji dostosowane bĊdą do prĊdkoĞci 160 km/h w ruchu pasaĪerskim
i 120 km/h w ruchu towarowym, przy nacisku osi 225 kN. Region nie posiada szybkiej kolei umoĪliwiającej
skrócenie czasu dojazdu z/do Warszawy i innych aglomeracji. Pogorszenie koniunktury w ostatnich latach
wpłynĊło na wyraĨny spadek liczby przewozów, zarówno towarowych, jak i pasaĪerskich. Spowodowało to
nierentownoĞü niektórych linii kolejowych, zwłaszcza peryferyjnych, oraz koniecznoĞü zawieszania na tych
liniach przewozów [100, s.18].
Komunikacja lotnicza w województwie podlaskim, niestety, nie istnieje. Funkcjonują jedynie lotniska
sportowo-sanitarne w Białymstoku i Suwałkach, lecz nie są przystosowane do celów komunikacyjnych.
Z lotniska w Białymstoku korzysta m.in. Podlaski Oddział StraĪy Granicznej. Prowadzone są działania
zmierzające do powstania lotniska w Białymstoku lub okolicy w najbliĪszych latach. Są na ten cel pieniądze
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Jest to obecnie kwota 66 milionów
złotych [35].
Aktualny stan infrastruktury transportu województwa podlaskiego moĪe stanowiü barierĊ rozwoju sektora
rehabilitacji geriatrycznej, jednak do roku 2012 trasa z Białegostoku do Warszawy ma zostaü rozbudowana do
parametrów drogi ekspresowej o dwóch jezdniach. Przebudowa została zakoĔczona na odcinku od Radzymina
do Wyszkowa. Prace w województwie podlaskim mają siĊ zacząü od modernizacji 25-kilometrowego odcinka
z Białegostoku do JeĪewa, a inwestycja ta jest zaplanowana na lata 2008-2010. Droga pomiĊdzy Białymstokiem,
Lublinem a Rzeszowem (S19) jest przewidziana jako droga ekspresowa. Kolejna planowana inwestycja to Via
Baltica – droga ekspresowa tzw. paneuropejskiego korytarza transportowego mającego łączyü WarszawĊ
z Helsinkami, która ma biec przez ŁomĪĊ. A to oznacza, Īe sytuacja w zakresie infrastruktury w województwie
podlaskim bĊdzie siĊ zmieniaü. W okresie najbliĪszych 6 lat powinny nastąpiü pozytywne zmiany w tym
zakresie. TrudnoĞci w dotarciu do zlokalizowanych na terenie województwa podlaskiego oĞrodków i placówek
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rehabilitacyjnych w perspektywie Ğredniej bĊdą wiĊc coraz mniejsze, i to zarówno w odniesieniu do osób
zainteresowanych usługami pochodzących z terenu województwa, jak i dla klientów pochodzących z innych
krajów Unii Europejskiej i zza wschodniej granicy kraju.
4.2.2 Czynniki administracyjnoprawne
4.2.2.1 Regulacje dostĊpu do ĞwiadczeĔ zdrowotnych w Polsce
Do korzystania z bezpłatnych ĞwiadczeĔ zdrowotnych na terytorium Polski są uprawnione osoby objĊte
powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym, którego zasady funkcjonowania okreĞla Ustawa z dnia 23 stycznia
2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia [117].
Prawo do bezpłatnych ĞwiadczeĔ zdrowotnych przysługuje ubezpieczonym oraz członkom ich rodzin
w sytuacji, gdy korzystają z usług Ğwiadczeniodawców, którzy podpisali umowĊ z NFZ. Informacje na temat
podmiotów Ğwiadczących usługi, które zawarły umowy z NFZ, moĪna uzyskaü we właĞciwym oddziale
wojewódzkim funduszu.
ĝwiadczenia opieki zdrowotnej finansowane są ze Ğrodków NFZ na zasadach okreĞlonych przepisami
Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o Ğwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze Ğrodków publicznych
[119]. Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej mogą otrzymywaü na realizacjĊ zadaĔ okreĞlonych
w Ustawie z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej [123] dotacje budĪetowe oraz dotacje
z jednostki samorządu terytorialnego.
W zakresie kontraktowania rehabilitacji leczniczej przez NFZ obowiązują nastĊpujące akty prawne:
•

Zarządzenie nr 76/2008/DSOZ prezesa NFZ z dnia 3 paĨdziernika 2008 r. w sprawie warunków
postĊpowania dotyczących zawierania umów o udzielanie ĞwiadczeĔ opieki zdrowotnej,

•

Zarządzenie nr 85/2008/DSOZ prezesa NFZ z dnia 15 paĨdziernika 2008 r. w sprawie okreĞlenia
warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju rehabilitacja lecznicza,

•

Zarządzenie nr 86/2008/DSOZ prezesa NFZ z dnia 16 paĨdziernika 2008 r. w sprawie okreĞlenia
kryteriów oceny ofert w postĊpowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie ĞwiadczeĔ opieki
zdrowotnej,

•

Zarządzenie nr 99/2008/DSOZ prezesa NFZ z dnia 28 paĨdziernika 2008 r. zmieniające zarządzenie
nr 86/2008/DSOZ w sprawie okreĞlenia kryteriów oceny ofert w postĊpowaniu w sprawie zawarcia
umowy o udzielanie ĞwiadczeĔ opieki zdrowotnej,

•

Zarządzenie nr 17/2009/DSOZ prezesa NFZ z dnia 11 marca 2009 r. zmieniające zarządzenie
w sprawie okreĞlenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju rehabilitacja lecznicza,

•

Zarządzenie nr 56/2009/DSOZ prezesa NFZ z dnia 29 paĨdziernika 2009 r. w sprawie okreĞlenia
warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju rehabilitacja lecznicza.

Za kaĪdym razem do nowego okresu kontraktowania są wprowadzane nowe zarządzenia.
ĝwiadczenia z zakresu rehabilitacji leczniczej są realizowane w warunkach: ambulatoryjnych,
domowych, oĞrodka dziennego lub stacjonarnych. WĞród zabiegów, które kontraktuje NFZ, wymieniü moĪna:
kinezyterapie,

masaĪ,

elektrolecznictwo,

leczenie

polem

elektromagnetycznym,

Ğwiatłolecznictwo

i ciepłolecznictwo, hydroterapiĊ, krioterapiĊ, balneoterapiĊ i inne zabiegi fizykoterapeutyczne. Zabiegi te mogą
byü wykonywane w warunkach ambulatoryjnych lub domowych, a kaĪdy ma swoją odpowiednią wartoĞü
punktową.
Ponadto w zarządzeniach prezesa NFZ są zapisane wymagane warunki lokalowe, jakie mają spełniü
Ğwiadczeniodawcy, by móc przystąpiü do umowy z NFZ. Przedstawione są takĪe zagadnienia związane
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z wymaganą kadrą, jej kwalifikacjami, czasem pracy czy teĪ wyposaĪeniem poradni rehabilitacyjnych,
gabinetów i zakładów rehabilitacji czy fizjoterapii, fizjoterapii domowej, rehabilitacji w oĞrodku dziennym
i rehabilitacji leczniczej w ramach opieki stacjonarnej.
W dokumentach tych pojawiają siĊ pojĊcia rehabilitacji ogólnoustrojowej, rehabilitacji dzieci
z zaburzeniami wieku rozwojowego, rehabilitacji słuchu i mowy, rehabilitacji wzroku, rehabilitacji
kardiologicznej, pulmonologicznej oraz rehabilitacji neurologicznej.
ĝwiadczenia usług rehabilitacji dotyczy równieĪ Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 paĨdziernika
2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu kierowania przez Zakład UbezpieczeĔ Społecznych (ZUS) na
rehabilitacjĊ leczniczą oraz udzielania zamówieĔ na usługi rehabilitacyjne.
Do zakresu działania ZUS naleĪy równieĪ prowadzenie działalnoĞci prewencyjnej. Zasady tej
działalnoĞci okreĞlają przepisy Ustawy z dnia 13 paĨdziernika 1998 r. o systemie ubezpieczeĔ społecznych
[114], Ustawy z dnia 30 paĨdziernika 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy
i chorób zawodowych [121] oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 paĨdziernika 2001 r. w sprawie
szczegółowych zasad i trybu kierowania przez ZUS na rehabilitacje leczniczą oraz udzielanie zamówieĔ na
usługi rehabilitacyjne [93]. Z przepisów wymienionych aktów prawnych wynika, Īe działalnoĞü prewencyjna
ZUS obejmuje prewencjĊ rentową oraz prewencjĊ wypadkową – jej celem jest zapobieganie wystĊpowaniu
u ubezpieczonych niezdolnoĞci do pracy oraz przywracanie zdolnoĞci do pracy, a co za tym idzie, ograniczanie
pobierania ĞwiadczeĔ z ubezpieczeĔ społecznych.
Zakres przedmiotowy prewencji rentowej realizowanej przez ZUS obejmuje: rehabilitacjĊ leczniczą,
przeprowadzanie badaĔ i analizy przyczyn niezdolnoĞci do pracy oraz inne działania prewencyjne. Rehabilitacja
lecznicza jest adresowana do ubezpieczonych zagroĪonych całkowitą lub czĊĞciową niezdolnoĞcią do pracy,
osób uprawnionych do zasiłku chorobowego lub Ğwiadczenia rehabilitacyjnego po ustaniu tytułu do ubezpieczeĔ
społecznych lub ubezpieczenia wypadkowego oraz osób pobierających rentĊ okresową z tytułu niezdolnoĞci do
pracy. Uprawnione do rehabilitacji leczniczej są wiĊc osoby, które zagroĪone są długotrwałą niezdolnoĞcią do
pracy, a jednoczeĞnie rokują odzyskanie tej zdolnoĞci po przeprowadzeniu rehabilitacji leczniczej.
Inną jednostką, w ramach której moĪna uzyskaü wsparcie z zakresu rehabilitacji, jest Kasa Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego (KRUS), która została powołana do Īycia Ustawą z dnia 20 grudnia 1990 roku
o ubezpieczeniu społecznym rolników [116]. WĞród obowiązków KRUS wymienia siĊ m.in. prowadzenie
wszechstronnej działalnoĞci prewencyjnej mającej na celu ograniczenie liczby wypadków przy pracy rolniczej
oraz udzielanie rolnikom pomocy w odbyciu rehabilitacji leczniczej.
Finansową podstawĊ działalnoĞci KRUS w zakresie prewencji wypadkowej i rehabilitacji leczniczej
stanowi fundusz prewencji i rehabilitacji. Fundusz tworzony jest z odpisu od funduszu składkowego
(finansującego Ğwiadczenia z ubezpieczenia chorobowego, wypadkowego, macierzyĔskiego) i z dotacji
paĔstwowej.
KRUS podejmuje działania na rzecz pomocy ubezpieczonym i osobom uprawnionym do ĞwiadczeĔ
z ubezpieczenia – w tym w szczególnoĞci do:
4.

kierowania na rehabilitacjĊ leczniczą do zakładów rehabilitacyjnych,

5.

prowadzenia zakładów rehabilitacji leczniczej,

6.

wspierania rozwoju rehabilitacji ambulatoryjnej na obszarach wiejskich.
Szczegółowe zasady reguluje Rozporządzenie w sprawie warunków i trybu kierowania przez KRUS na

rehabilitacjĊ leczniczą oraz udzielania zamówieĔ na Ğwiadczenia i usługi rehabilitacyjne [94]. Rehabilitacja
lecznicza realizowana za poĞrednictwem KRUS jest rzeczowym Ğwiadczeniem zdrowotnym słuĪącym
zachowaniu, poprawie lub przywróceniu zdolnoĞci do pracy w gospodarstwie rolnym, udzielanym przez zakłady
rehabilitacji leczniczej. Kierowane są na nią osoby uznane okresowo za całkowicie niezdolne do pracy
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w gospodarstwie rolnym, zagroĪone całkowitą niezdolnoĞcią do pracy w gospodarstwie rolnym, które w wyniku
dalszego leczenia i rehabilitacji rokują jej odzyskanie oraz dzieci osób uprawnionych do ĞwiadczeĔ KRUS. Co
istotne, osoby kierowane na rehabilitacjĊ muszą spełniü kilka warunków:
•

mają nieukoĔczone 60 lat (kobiety) i 65 lat (mĊĪczyĨni),

•

podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy w pełnym zakresie,

•

podlegają ubezpieczeniu na wniosek w pełnym zakresie, nieprzerwanie co najmniej 18 miesiĊcy przed
złoĪeniem wniosku o rehabilitacjĊ leczniczą (okres ten nie jest wymagany, gdy osoba uległa
wypadkowi przy pracy rolniczej),

•

mają ustalone prawo do okresowej renty rolniczej, jeĪeli zachowały zdolnoĞü do samodzielnej
egzystencji.
Na podstawie powyĪszej analizy moĪna uznaü, Īe system finansowania usług z zakresu rehabilitacji jest

zdywersyfikowany. ħródłem mogą byü tu pieniądze pochodzące z NFZ oraz KRUS. NaleĪy jednak zwróciü
uwagĊ, Īe w tym drugim przypadku jest ograniczenie wiekowe do granicy wieku produkcyjnego. WaĪną kwestią
jest ponadto fakt corocznego kontraktowania ĞwiadczeĔ przez NFZ. W kontraktowanych usługach zdrowotnych
brakuje pojĊcia rehabilitacji geriatrycznej. MoĪna to uznaü za istotny brak, gdyĪ pogłĊbia to niedostateczny
związek liczby i struktury kontraktowanych ĞwiadczeĔ z potrzebami zdrowotnymi populacji oraz stosowanie
limitów iloĞciowych kontraktowanych ĞwiadczeĔ [68].
Ponadto jest zbyt mało specjalistycznych oddziałów geriatrycznych oraz poradni. W ostatnich latach,
wbrew tendencjom demograficznym, obserwuje siĊ proces likwidacji „łóĪek geriatrycznych” – w latach 19992004 ich liczba spadła z 465 do 300. Problemem jest równieĪ to, Īe w dostĊpie do programów profilaktycznych
stosowane są ograniczenia wieku (np. z prewencji chorób układu krąĪenia mogą skorzystaü tylko osoby do 65
roku Īycia). W kontraktach z NFZ nie uwzglĊdnia siĊ czasu trwania wizyty u geriatry – duĪo dłuĪszego niĪ
w przypadku pozostałych specjalnoĞci. Poza tym w kontraktach ze szpitalami NFZ nie uwzglĊdnia wyĪszych
kosztów leczenia starszych wiekiem pacjentów: dłuĪszego czasu hospitalizacji, potrzeby zaangaĪowania
wielodyscyplinarnych zespołów, koniecznoĞci stosowania wielu procedur diagnostycznych i terapeutycznych
u jednego pacjenta (w związku z wielochorobowoĞcią w starszym wieku). Brakuje takĪe moĪliwoĞci
kontraktowania dziennych form opieki medycznej dla seniorów – dziennych oddziałów diagnostycznoleczniczych i rehabilitacyjno-leczniczych [98].
Dotychczasowe formy kontraktowania moĪna uznaü za nieodpowiadające potrzebom społecznym.
Wzrastająca liczba ludzi w wieku starszym ma utrudniony dostĊp do usług z zakresu rehabilitacji. Z drugiej
strony to czĊsto osoby w tym wieku zajmują miejsca w wielu placówkach rehabilitacyjnych, co sprawia, Īe
osoby młodsze, niemające czasu na długie oczekiwanie na tego rodzaju zabiegi, muszą z nich rezygnowaü lub
korzystaü z form odpłatnych.
MoĪna uznaü, Īe szczególnie ze strony zasad kontraktowania usług przez NFZ płynie wiele zagroĪeĔ
dla rozwoju sektora w przyszłoĞci. Ponadto rokrocznie w zaleĪnoĞci od wielkoĞci budĪetu NFZ są przesuniĊcia
i zmiany kwot na poszczególne rodzaje ĞwiadczeĔ – nie zapewnia to moĪliwoĞci utrzymania stabilnej
czĊstotliwoĞci oferty, z której starsze osoby mogłyby korzystaü nieodpłatnie.
4.2.2.2 Prawodawstwo dotyczące wykonywania zawodów związanych z rehabilitacją
SpecjaliĞci z zakresu zawodów medycznych wykonujących pracĊ w ramach sektora rehabilitacji
podlegają Ustawie z dnia 26 marca 1997 r. o zawodzie lekarza [118] oraz wynikającym z niej aktom
wykonawczym w postaci Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 24 maja 1999 r. w sprawie staĪu podyplomowego
lekarza, lekarza stomatologa [90] oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 sierpnia 2001 r. w sprawie
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specjalizacji lekarzy i lekarzy stomatologów [92].
W literaturze przedmiotu moĪna spotkaü siĊ podziałem na zawody medyczne samodzielnie wykonywane,
czyli główne zawody medyczne, do których zalicza siĊ: lekarza, lekarza dentystĊ, farmaceutĊ, diagnostĊ
laboratoryjnego, pielĊgniarki i połoĪne oraz zawody pomocnicze, które nie są samodzielnie wykonywane, lecz
pod nadzorem i na zlecenie profesjonalistów medycznych samodzielnie wykonujących czynnoĞci zawodowe
[124, s.105].
Niektóre zawody medyczne uregulowane zostały w odrĊbnych aktach prawnych, które okreĞlają zasady
ich wykonywania – znajduje siĊ tu spora grupa zawodów medycznych [15]. I tak, w odrĊbnych ustawach
uregulowane zostały zagadnienia związane z wykonywaniem nastĊpujących zawodów medycznych:
•

lekarza i dentysty – Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i dentysty (Dz.U. z 2005 r.
nr 226, poz. 1943 z póĨn. zm.),

•

pielĊgniarki i połoĪnej – Ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielĊgniarki i połoĪnej (Dz.U. z 2001
r. nr 57, poz. 602 z póĨn. zm.),

•

ratownika medycznego – rozdział 2. Ustawy z dnia 8 wrzeĞnia 2006 r. o PaĔstwowym Ratownictwie
Medycznym (Dz.U. nr 191, poz. 1410),

•

farmaceuty – Ustawa z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich (Dz.U. z 2003 r. nr 9, poz. 108
z póĨn. zm.),

•

felczera – Ustawa z dnia 20 lipca 1950 r. o zawodzie felczera (Dz.U. nr 36, poz. 336 z póĨn. zm.),

•

diagnosty laboratoryjnego – Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (Dz.U. z 2004 r.
nr 144, poz. 1529).
Przepisy powyĪszych ustaw okreĞlają m.in.: wykonywanie danego zawodu (zakres przedmiotowy,

przedmiot zawodu), zasady związane z uzyskiwaniem kwalifikacji do wykonywania zawodu, zasady związane
z prawem wykonywania zawodu, zasady i formy wykonywania zawodu, szkolenie podyplomowe
i specjalizacyjne.
Ponadto niektóre z tych zawodów mają swój samorząd. Osoby wykonujące wskazane zawody tworzą
samorząd, do którego przynaleĪnoĞü jest obowiązkowa i wiąĪe siĊ z moĪnoĞcią wykonywania zawodu.
Zadaniem samorządu jest dbanie o naleĪyte wykonywanie zawodu oraz reprezentowanie i dbanie o interesy
grupy zawodowej. Szczegółowe zadania samorządów okreĞlają przepisy:
•

art. 4 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz.U. nr 30, poz. 158 z póĨn. zm.),

•

art. 4 Ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o samorządzie pielĊgniarek i połoĪnych (Dz.U. nr 41, poz. 178
z póĨn. zm.),

•

art. 34-55 Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (Dz.U. z 2004 r. nr 144, poz. 1529),

•

art. 7 ustawy o izbach aptekarskich.
Pomocnicze zawody medyczne wymienione zostały zaĞ m.in. w:

•

Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych
planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U. nr 15, poz. 142 z póĨn. zm.): technik elektroradiolog,
dietetyk, ortoptysta, ratownik medyczny, technik dentystyczny, technik farmaceutyczny, technik fizjoterapii
i terapeuta zajĊciowy,

•

Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie klasyfikacji
zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz.U. nr 124, poz. 860).
Zasady wykonywania powyĪej wymienionych zawodów nie są uregulowane w odrĊbnych przepisach.

Zostały jedynie po prostu wymienione w przywołanych powyĪej rozporządzeniach. Brakuje wiĊc
uregulowanych zasad zdobywania kwalifikacji, prawa wykonywania zawodu, kształcenia podyplomowego,
zasad wykonywania zawodu i staĪy podyplomowych. Nie istnieją podstawy prawne pozwalające na stosowanie
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do tych zawodów regulacji zawartych w ustawie o zawodzie lekarza, ustawie o zawodach pielĊgniarki i połoĪnej
czy innych. PoniewaĪ jednak lista pomocniczych zawodów medycznych obejmuje ponad kilkadziesiąt profesji
medycznych, to dla czytelnoĞci i jasnoĞci przepisów konieczne jest uregulowanie pozycji i kompetencji
wszystkich profesjonalistów medycznych, albowiem w obecnym stanie prawnym tylko w stosunku do nielicznej
grupy osób realizujących róĪnego rodzaju działania i czynnoĞci w szeroko rozumianej ochronie zdrowia istnieją
kompleksowe regulacje prawne [124, s.105].
W przypadku takich zawodów, jak technik dentystyczny, technik farmaceutyczny, technik analityczny,
higienistka stomatologiczna i technik radiologii, obowiązujące regulacje prawne wynikają wiĊc z aktów prawa
wewnĊtrznego, tzn. zarządzeĔ, instrukcji ministra zdrowia. Taki stan budzi powaĪne zastrzeĪenia, poniewaĪ
przepisy prawa wewnĊtrznego w postaci zarządzeĔ czy instrukcji nie mogą byü podstawą okreĞlającą prawa
i obowiązki obywatela i grup zawodowych, ponadto rozwiązania te nie są przystosowane do obecnych
warunków społeczno-gospodarczych. Wobec powyĪszego istnieje pilna potrzeba wprowadzenia stosownych
regulacji prawnych, które okreĞliłyby status prawny i kompetencje w zawodach medycznych zaliczanych do
pomocniczych [124, s.106].
Do innych zawodów medycznych jest zaliczany zawód fizjoterapeuty, który ma ogromne znaczenie
w procesie realizacji rehabilitacji. Jest to jedna z najczĊĞciej reprezentowanych grup zawodowych w ochronie
zdrowia. Wykonywanie zawodu fizjoterapeuty polega na udzielaniu w sposób osobisty ĞwiadczeĔ zdrowotnych,
usług o wyjątkowym charakterze społecznym. Osoba wykonująca zawód medyczny to osoba, która na podstawie
odrĊbnych przepisów uprawniona jest do udzielania ĞwiadczeĔ zdrowotnych oraz osoba legitymująca siĊ
nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania ĞwiadczeĔ zdrowotnych w okreĞlonym zakresie lub
w okreĞlonej dziedzinie medycyny [123]. JednoczeĞnie jednak zawód ten pojawia siĊ w Ustawie z dnia
18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej [115], w której wĞród celów kultury fizycznej wymienia siĊ dbałoĞü
o prawidłowy rozwój psychofizyczny i o zdrowie obywateli, a jednym ze sposobów ich osiągniĊcia jest
rehabilitacja ruchowa, którą mogą prowadziü fizjoterapeuci, absolwenci szkół wyĪszych ze specjalnoĞcią
rehabilitacja lub gimnastyka lecznicza oraz technicy fizjoterapii.
W krajach UE zawód fizjoterapeuty jest regulowany odrĊbnymi przepisami, które okreĞlają szczegółowo
kwalifikacje oraz warunki konieczne do jego wykonywania. Uchwalenie ustawy o zawodzie fizjoterapeuty
w Polsce, a czeka ona na uchwalenie od 1978 roku, jest bardzo waĪne, gdyĪ jasno okreĞliłaby ona status
fizjoterapeuty w grupie zawodów medycznych, jak równieĪ jego kompetencje. Przygotowanie fizjoterapeuty do
zawodu obejmuje szeroką skalĊ dziedzin i pozwala osobom z odpowiednimi kwalifikacjami do podejmowania
odpowiedzialnych decyzji związanych z programowaniem i udzielaniem ĞwiadczeĔ, jak równieĪ z liczbą
i czasem trwania zabiegów. Dzieje siĊ tak i teraz, ale nie jest to usankcjonowane prawnie i dlatego w wielu
przypadkach decyzja fizjoterapeuty, przy dobrej współpracy, jest zatwierdzana przez lekarza [97].
Obecnie, wykonując swój zawód, fizjoterapeuta jest w duĪej mierze uzaleĪniony od wskazaĔ lekarzy,
zwłaszcza jeĪeli chce uzyskaü jakąkolwiek refundacjĊ Ğwiadczonych przez siebie usług medycznych. Pozostając
bowiem poza strukturami zakładów opieki zdrowotnej czy szpitali, nie ma praktycznie szans na ułatwienia ze
strony paĔstwa. Jego uprawnienia poza tymi strukturami teĪ są bardzo niejasne. Nie moĪe on np. samodzielnie
zapisywaü wielu leków niezbĊdnych w terapii czy samodzielnie wykonywaü podstawowych badaĔ, np. badania
neurologicznego. Z drugiej strony brak jest teĪ ujednoliconych zasad edukacji fizjoterapeutów w Polsce. Wiedza
technika fizjoterapii róĪni siĊ od wiedzy magistra tej dziedziny lub osoby, która ukoĔczyła specjalistyczne kursy
w tym zakresie. Ponadto nawet w ustawach czĊĞciej jest mowa o rehabilitacji niĪ o fizjoterapii,
a w społeczeĔstwie czĊsto utoĪsamia siĊ fizjoterapeutĊ z masaĪystą. Inną waĪną kwestią jest niemal zupełny
brak nadzoru nad działalnoĞcią fizjoterapeutów, podobnego do tego, jaki wzglĊdem lekarzy sprawują właĞciwe
okrĊgowe rady lekarskie.
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W Polsce nie ma ujednoliconych zasad kształcenia w tej dziedzinie, dlatego uznawanie kwalifikacji
fizjoterapeutów moĪe byü w wielu przypadkach utrudnione. Wydaje siĊ wiĊc, Īe stworzenie odrĊbnej ustawy
regulującej status fizjoterapeutów w Polsce jest sprawą bardzo waĪną. Szczególnie istotne jest okreĞlenie
w takim akcie prawnym zakresu kompetencji i uprawnieĔ przysługujących terapeutom posiadającym okreĞlony
zasób wiedzy i praktyki zawodowej. Drugim istotnym elementem byłoby ujednolicenie zasad kształcenia, zasad
odpowiedzialnoĞci i przejrzyste zorganizowanie tej grupy zawodowej. Brak regulacji w tym zakresie stanowi
powaĪne zagroĪenie dla pacjentów, gdyĪ obecnie fizjoterapeuta wykonujący swój zawód wbrew ogólnie
przyjĊtym zasadom sztuki medycznej moĪe czuü siĊ bezkarny. Poza tym obecne procedury wymagają wizyt
u lekarza pierwszego kontaktu, nastĊpnie lekarza specjalisty, w tym z zakresu rehabilitacji, by na koĔcu udaü siĊ
do fizjoterapeuty. To znacząco wydłuĪa czas uzyskania usługi przez pacjenta. JednakĪe nie ma Īadnych
przesłanek, by twierdziü, Īe mogą w najbliĪszym czasie zajĞü jakiegokolwiek pozytywne zmiany w tej kwestii.
NaleĪy raczej spodziewaü siĊ braku zmian sytuacji.
4.2.2.3 Prawodawstwo związane z tworzeniem uzdrowisk
To, czy dany obszar moĪe zostaü uzdrowiskiem, reguluje Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie
uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych [120].
Wprowadza ona przede wszystkim definicjĊ gminy uzdrowiskowej, uzdrowiska, obszaru ochrony
uzdrowiskowej i stref ochronnych. Uzdrowisko to obszar, na terenie którego prowadzone jest lecznictwo
uzdrowiskowe, wydzielony w celu wykorzystania i ochrony znajdujących siĊ na jego obszarze naturalnych
surowców leczniczych, któremu został nadany status uzdrowiska. Artykuł 34 ust. 1 stanowi, Īe status
uzdrowiska moĪe zostaü nadany obszarowi, który spełnia łącznie nastĊpujące warunki:
1.

posiada złoĪa naturalnych surowców leczniczych o potwierdzonych właĞciwoĞciach leczniczych na
zasadach okreĞlonych w ustawie,

2.

posiada klimat o właĞciwoĞciach leczniczych potwierdzonych na zasadach okreĞlonych w ustawie,

3.

na jego obszarze znajdują siĊ zakłady lecznictwa uzdrowiskowego i urządzenia lecznictwa
uzdrowiskowego przygotowane do prowadzenia lecznictwa uzdrowiskowego,

4.

spełnia okreĞlone w przepisach o ochronie Ğrodowiska wymagania w stosunku do Ğrodowiska,

5.

posiada infrastrukturĊ techniczną w zakresie gospodarki wodno-Ğciekowej, energetycznej, w zakresie
transportu zbiorowego, a takĪe prowadzi gospodarkĊ odpadami.
Gminą uzdrowiskową jest jednak tylko gmina, której obszarowi lub jego czĊĞci został nadany status

uzdrowiska w trybie okreĞlonym w ustawie. Ustanowienie obszaru ochrony uzdrowiskowej nie wystarcza do
okreĞlenia gminy jako gminy uzdrowiskowej. Konieczne jest bowiem równieĪ wystĊpowanie na jej terenie
zakładów lecznictwa uzdrowiskowego i urządzeĔ lecznictwa uzdrowiskowego przygotowanych do prowadzenia
lecznictwa uzdrowiskowego.
Gmina, która zamierza wystąpiü o nadanie danemu obszarowi statusu uzdrowiska albo statusu obszaru
ochrony uzdrowiskowej, sporządza operat uzdrowiskowy, by okreĞliü moĪliwoĞci prowadzenia lecznictwa
uzdrowiskowego na tym obszarze. Operat uzdrowiskowy zawiera charakterystykĊ wyodrĊbnionego obszaru pod
wzglĊdem moĪliwoĞci uznania go za uzdrowisko albo obszar ochrony uzdrowiskowej, ze szczególnym
uwzglĊdnieniem dostĊpnych na tym obszarze naturalnych surowców leczniczych i klimatu.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2006 r. w sprawie zakresu badaĔ niezbĊdnych do
ustalenia właĞciwoĞci leczniczych naturalnych surowców leczniczych i właĞciwoĞci leczniczych klimatu,
kryteriów ich oceny oraz wzoru Ğwiadectwa potwierdzającego te właĞciwoĞci [91] reguluje kryteria pozwalające
gminie na uzyskanie statusu uzdrowiska. Utworzenie obszaru uzdrowiskowego, na którym funkcjonują zakłady
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uzdrowiskowe (szpitale, sanatoria), zakłady przyrodolecznicze (pijalnie, tĊĪnie, solaria) i inne podmioty
uzdrowiskowe, wiąĪe siĊ z nałoĪeniem na te podmioty oraz na gminĊ uzdrowiskową okreĞlonych praw
i obowiązków. Oprócz wymienionych, uzdrowiska i gminy uzdrowiskowe funkcjonują na podstawie
nastĊpujących aktów prawnych:
1.

Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o uzdrowiskach i lecznictwie uzdrowiskowym (Dz.U. nr 23, poz. 150
z póĨn. zm.),

2.

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. nr 27, poz. 96 z póĨn. zm.),

3.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. nr 92, poz. 880),

4.

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80, poz. 717
oraz z 2004 r. nr 6, poz. 41, nr 141, poz. 1492),

5.

Ustawa z dnia 28 wrzeĞnia 1991 r. o lasach (Dz.U. 00.56.679 z póĨn. zm.),

6.

Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leĞnych (Dz.U. z 2004 r. nr 121, poz. 1266),

7.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz.U. 00.106.1126 z póĨn. zm.),

8.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony Ğrodowiska (Dz.U. z 2001 r. nr 62, poz. 627 z póĨn. zm.),

9.

Ustawa z dnia 30 paĨdziernika 2002 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz o zmianie
niektórych innych ustaw (Dz.U. 02.200.1683),

10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 paĨdziernika 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie
stawek opłat eksploatacyjnych (Dz.U. 03.185.1804),
Strategicznym problemem dla uzdrowisk jest koniecznoĞü uwzglĊdnienia lecznictwa uzdrowiskowego
w projektowanych rozwiązaniach prawnych jako integralnej czĊĞci systemu ochrony zdrowia, głównie
poprzez zabezpieczenie w budĪecie NFZ nakładów na poziomie pozwalającym na rozwój uzdrowisk.
Obecny system finansowania lecznictwa uzdrowiskowego oparty jest na przepisach Ustawy z dnia
27 sierpnia 2004 r. o Ğwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze Ğrodków publicznych. W systemie tym
podmioty uzdrowiskowe nie mają Īadnej gwarancji, Īe NFZ umoĪliwi im zawarcie umów, nawet jeĞli
spełniają wyĪsze wymagania przewidziane dla zakładów uzdrowiskowych. NFZ kontraktuje usługi
lecznictwa uzdrowiskowego w zakresie okreĞlonej czĊĞci swego budĪetu, przewidzianego na dany rok dla
konkretnych zakładów lecznictwa uzdrowiskowego. Podpisanie umowy przez NFZ z zakładami lecznictwa
uzdrowiskowego nie oznacza zabezpieczenia zleceĔ dla tych zakładów mimo ich wolnych mocy przerobowych.
W 2003 roku NFZ przeznaczył na lecznictwo uzdrowiskowe 330 mln zł, co stanowi zaledwie 1% jego
budĪetu. W 2004 roku kwota przeznaczona na lecznictwo uzdrowiskowe została zwiĊkszona o 5% w stosunku
do roku poprzedniego i wynosiła 349,5 mln zł [133, s.15-17].
4.2.2.4 Prawodawstwo w zakresie turystyki aktywnej i rekreacji
Z punktu widzenia sektora znaczenie ma zatrudnienie równieĪ osób, których zadanie polegałoby na
organizacji zajĊü rekreacyjnych. Dla turystyki aktywnej i specjalistycznej szczególne znaczenie mają przepisy
Ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej. OkreĞla ona formy aktywnoĞci w dziedzinie kultury
fizycznej, m.in. takie jak rekreacja ruchowa i rehabilitacja ruchowa, a takĪe warunki wykonywania działalnoĞci
w tym zakresie.
Rekreacja ruchowa to formy aktywnoĞci fizycznej podejmowane dla wypoczynku i odnowy sił
psychofizycznych. Zasady i warunki prowadzenia działalnoĞci w dziedzinie rekreacji ruchowej okreĞla
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 wrzeĞnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad
i warunków prowadzenia działalnoĞci w dziedzinie rekreacji ruchowej [88]. Zgodnie z nim, od osób
prowadzących działalnoĞü w tej dziedzinie wymagane są odpowiednie kwalifikacje. Są one okreĞlone
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w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie kwalifikacji, stopni
i tytułów zawodowych w dziedzinie kultury fizycznej oraz szczegółowych zasad i trybu ich uzyskiwania [89].
Zawodem podstawowym jest tu instruktor rekreacji ruchowej. MoĪe nim byü osoba, która ukoĔczyła
studia wyĪsze na kierunku wychowanie fizyczne lub turystyka i rekreacja ze specjalnoĞcią instruktorską,
w wymiarze co najmniej 80 godzin w danej dyscyplinie rekreacji ruchowej, albo posiada co najmniej Ğrednie
wykształcenie, ukoĔczyła specjalistyczny kurs instruktorów w danej dyscyplinie rekreacji ruchowej i zdała
egzamin koĔcowy. Ustalono 36 specjalnoĞci instruktorskich, w tym takie jak: fitness w czterech formach,
hipoterapia, jazda konna, kajakarstwo, narciarstwo zjazdowe i biegowe, płetwonurkowanie, pływanie, tenis,
windsurfing, Īeglarstwo i wspinaczka skałkowa.
WĞród innych aktów prawnych regulujących zasady organizowania turystyki aktywnej i specjalistycznej
wymieniü moĪna [65], s.118]:
1.

Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz.U. z 2001 r. nr 81, poz. 889 z póĨn. zm.),

2.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997 r. w sprawie okreĞlenia warunków bezpieczeĔstwa
osób przebywających w górach, pływających, kąpiących siĊ i uprawiających sporty wodne (Dz.U. z 1997 r.
nr 57, poz. 358),

3.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie staĪu
adaptacyjnego i testu umiejĊtnoĞci w toku postĊpowania o uznanie nabytych w paĔstwach członkowskich
Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych w dziedzinie kultury fizycznej
i sportu (Dz.U. z 2004 r. nr 76, poz. 712).
Zawody związane z rekreacją są uregulowane odpowiednimi ustawami. Na uwagĊ zwraca fakt, Īe, jak siĊ

wydaje, rehabilitacja moĪe byü połączona z turystyką. Jednak instruktorzy rekreacji ruchowej powinni mieü
doĞwiadczenie w pracy z osobami starszymi i uwzglĊdniaü specyfikĊ ich wieku oraz moĪliwoĞci ruchowe.
Wydaje siĊ, Īe obecne akty prawne powinny uwzglĊdniaü te kwestie. Z punktu widzenia sektora nie stanowi to
ani zagroĪenia, ani szansy dla jego rozwoju.
4.2.3 Czynniki miĊdzynarodowe
4.2.3.1 PodejĞcie Unii Europejskiej do działaĔ na rzecz osób starszych
W Białej KsiĊdze „Razem na rzecz zdrowia: Strategiczne podejĞcie UE na lata 2008-2013” wskazuje siĊ,
Īe zdrowie jest podstawową wartoĞcią w Īyciu człowieka i jego ochrona musi byü wspierana skuteczną polityką
i działaniami paĔstw członkowskich, na szczeblu Wspólnoty Europejskiej i na szczeblu globalnym.
Artykuł 152 Traktatu Wspólnoty Europejskiej stanowi, Īe przy „okreĞlaniu i urzeczywistnianiu
wszystkich polityk i działaĔ Wspólnoty zapewnia siĊ wysoki poziom ochrony zdrowia ludzkiego”. Niniejsza
strategia wzmacnia znaczenie zdrowia w takich obszarach polityki, jak wzrost gospodarczy i zatrudnienie,
zwraca przy tym uwagĊ na powiązania miĊdzy zdrowiem i dobrobytem gospodarczym. WaĪny jest teĪ program
działaĔ na rzecz obywateli, przyznający prawo obywateli do opieki zdrowotnej. Działania w ramach niniejszej
strategii dotyczą działaĔ związanych ze zdrowiem we wszystkich sektorach.
WaĪna rola WE w zakresie polityki zdrowotnej została potwierdzona w traktacie reformującym.
Porozumienie szefów paĔstw i rządów UE w Lizbonie, dnia 19 paĨdziernika 2007 r., dotyczyło wzmocnienia
znaczenia kwestii zdrowia w polityce. Działania związane ze zdrowiem na szczeblu Wspólnoty wskazują na
takie działania w ramach paĔstw członkowskich, które dotyczą wielu zagadnieĔ związanych z zapobieganiem
chorobom, w tym m.in.: dotyczące bezpieczeĔstwa ĪywnoĞci i Īywienia, bezpieczeĔstwa produktów
medycznych, rozwiązania problemu palenia, prawodawstwa dotyczącego krwi, tkanek i komórek oraz organów,
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jakoĞci wody i powietrza oraz ustanowienia wielu agencji zajmujących siĊ problemami związanymi ze
zdrowiem.
JednakĪe pojawiają siĊ coraz powaĪniejsze wyzwania związane ze zdrowiem społeczeĔstwa, których
rozwiązanie wymaga nowego strategicznego podejĞcia. Zwrócono uwagĊ na trzy waĪne aspekty: zagroĪenia dla
zdrowia, rozwój nowych technologii oraz starzenie siĊ społeczeĔstwa. W kontekĞcie tego trzeciego wskazano na
to, Īe zmiany demograficzne, w tym starzenie siĊ społeczeĔstwa, zmieniają strukturĊ chorób i zagraĪają
równowadze unijnych systemów zdrowotnych. Wspieranie zdrowego starzenia siĊ oznacza zarówno promocjĊ
zdrowia przez całe Īycie, mającą na celu zapobieganie problemom zdrowotnym i niepełnosprawnoĞci od
wczesnego dzieciĔstwa, jak i zajmowanie siĊ nierównoĞciami zdrowotnymi związanymi z czynnikami
społecznymi, gospodarczymi i Ğrodowiskowymi.
Polityka zdrowotna na szczeblu Wspólnoty powinna promowaü zdrowie, chroniü obywateli przed
zagroĪeniami i wspieraü zrównowaĪone podejĞcie do zagadnienia zdrowia. W celu sprostania głównym
wyzwaniom stojącym przed kwestiami związanymi ze zdrowiem w UE wprowadzone zostały trzy cele
strategiczne, a pierwszy z nich: „Propagowanie zdrowia w starzejącej siĊ Europie”, odnosi siĊ bezpoĞrednio do
osób starszych. W celu tym zapisano, Īe starzenie siĊ społeczeĔstwa, wynikające z niskiego wskaĨnika urodzeĔ
i wzrastającej długoĞci Īycia, jest juĪ faktem ogólnie stwierdzonym. Zmiany te najprawdopodobniej spowodują
wzrost popytu na opiekĊ zdrowotną przy jednoczesnym zmniejszeniu siĊ populacji aktywnej zawodowo. MoĪe
to spowodowaü wzrost wydatków na opiekĊ zdrowotną w paĔstwach członkowskich od 1 do 2% PKB do 2050 r.
Spowoduje to Ğrednio około 25% wzrost udziału wydatków na opiekĊ zdrowotną w PKB. JednakĪe prognozy
Komisji pokazują, Īe jeĞli ludzie pozostają zdrowi, Īyjąc dłuĪej, wzrost wydatków na opiekĊ zdrowotną
spowodowany starzeniem siĊ społeczeĔstwa zmniejszy siĊ o połowĊ.
Zdrowe starzenie siĊ musi byü jednak wsparte działaniami promującymi zdrowie i zapobieganie
chorobom przez całe Īycie, poprzez zajĊcie siĊ podstawowymi problemami, m.in. Īywieniem, aktywnoĞcią
fizyczną, spoĪyciem alkoholu. Poprawa zdrowia dzieci, dorosłych w wieku produkcyjnym i osób starszych
pomoĪe w stworzeniu zdrowego, wydajnego społeczeĔstwa i wspieraniu zdrowego starzenia siĊ teraz
i w przyszłoĞci. Zdrowe starzenie siĊ wspierane jest równieĪ działaniami podejmowanymi w celu propagowania
zdrowego stylu Īycia, ograniczeniem szkodliwych zachowaĔ oraz zapobieganiem i leczeniem konkretnych
chorób, w tym zaburzeĔ genetycznych. Uznano, Īe naleĪy aktywnie propagowaü rozwój geriatrii, skupiając siĊ
na zindywidualizowanej opiece. Opieka paliatywna i lepsze zrozumienie chorób zwyrodnieniowych
oĞrodkowego układu nerwowego, takich jak choroba Alzheimera, są równieĪ waĪnymi potrzebami, którymi
naleĪy siĊ zająü. Istnieją takĪe moĪliwoĞci dalszych badaĔ nad krwią, tkankami, komórkami i organami oraz nad
kwestiami transplantacji.
Stąd teĪ uznano, Īe istnieje koniecznoĞü przedsiĊwziĊcia wiĊkszej liczby badaĔ wspomagających te cele,
w tym badaĔ obserwacyjnych, oraz zwiĊkszenia moĪliwoĞci słuĪb zdrowia publicznego np. poprzez
wzmocnienie struktur szkoleĔ i zdrowia publicznego. Biorąc pod uwagĊ rosnącą presjĊ na finanse publiczne,
wynikającą ze zmian demograficznych i innych wyzwaĔ, niezwykłe znaczenie ma zapewnienie skutecznoĞci
podejmowanych działaĔ [3].
W „Opinii Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie uwzglĊdniania potrzeb osób
starszych” [71], Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny wskazuje na podjĊcie działaĔ mających na celu
wsparcie osób starszych:
•

regularne sporządzanie krajowych i regionalnych raportów sytuacyjnych,

•

zebranie i rozpowszechnienie przykładów sprawdzonych rozwiązaĔ przyjĊtych w paĔstwach
członkowskich,

•

popularyzowanie nowego wizerunku staroĞci, który uznaje dorobek Īycia osób starszych (w tym
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imigrantów) i godnoĞü wieku dojrzałego w polityce, gospodarce i społeczeĔstwie,
•

kampanie medialne „aktywne starzenie siĊ”.

NaleĪy podjąü działania przede wszystkim w zakresie usług Ğwiadczonych w interesie ogólnym, infrastruktury,
udostĊpniania towarów i usług, finansowania, mieszkalnictwa, słuĪby zdrowia, organizacji koĔcowego okresu
Īycia oraz uczestniczenia w Īyciu społecznoĞci.
Adresatami tych działaĔ są: paĔstwa członkowskie, Parlament Europejski, Komitet Regionów, Europejski
Komitet Ekonomiczno-Społeczny. Ponadto w dokumencie wskazano zalecenia dla prezydencji Rady UE,
Parlamentu Europejskiego oraz Komisji Europejskiej.
WĞród rozpoznanych obszarów działaĔ na rzecz bezpiecznego, zdrowego i aktywnego Īycia w póĨnym
wieku wskazano na takie zagadnienia, jak:
•

usługi Ğwiadczone w interesie ogólnym, m.in. dostawy energii, bezpieczeĔstwo publiczne, przy
uwzglĊdnianiu specyficznych potrzeb osób starszych i wymagających opieki,

•

przygotowanie na wypadek sytuacji awaryjnych i na rzecz godnego zakoĔczenia Īycia,

•

integracja społeczna i udział w Īyciu społecznym,

•

edukacja i uczestnictwo w Īyciu społecznym,

•

osoby starsze jako konsumenci,

•

dostĊp do technologii informacyjno-komunikacyjnych,

•

zabezpieczenie finansowe.

Pojawiły siĊ tu m.in. aspekty związane z opieką zdrowotną osób starszych. Wskazano, Īe wraz z wiekiem
coraz waĪniejsza staje siĊ godna zaufania opieka zdrowotna, odpowiadająca potrzebom póĨnego wieku
i dostĊpna w pobliĪu miejsca zamieszkania. W wyniku wciąĪ obecnej tendencji do zmniejszania siĊ liczby
mieszkaĔców, przy jednoczesnym starzeniu siĊ praktykujących jeszcze lekarzy, taka opieka jest powaĪnie
zagroĪona w słabo zaludnionych regionach wiejskich lub peryferyjnych. Istnieje pilna potrzeba rozwoju
wszechstronnej opieki lekarskiej i jej gĊstej sieci terytorialnej. Dotyczy to (wraz z ochroną praw osób starszych
jako pacjentów):
•

opieki i rehabilitacji medycznej, zwłaszcza geriatrycznej, prowadzonej przez lekarzy i usługodawców
o specjalizacji gerontologicznej i geriatrycznej,

•

ambulatoryjnych słuĪb opieki, jak równieĪ Ğwiadczenia prostych usług opiekuĔczo-pomocniczych
przez wybrane słuĪby,

•

medycyny paliatywnej i pomocy psychologicznej dla rodzin,

•

poradnictwa i informowania o prawach pacjentów i moĪliwoĞciach otrzymania wsparcia,

•

słuĪb doradczych i informacyjnych oraz instytucji i bodĨców prewencyjnych (wytwarzanie nawyków
zdrowego odĪywania siĊ, wysiłku fizycznego, unikania upadków, zdrowego stylu Īycia
w powiązaniu z gratyfikacjami),

•

technicznych Ğrodków pomocy i systemów wsparcia, które nie mogą jednak zastąpiü pomocy
ludzkiej,

•

wspierania lub utworzenia formalnych i nieformalnych systemów wsparcia społecznego, łącznie
z biurami obywatelskimi i punktami doradztwa, grupami samopomocy, grupami dla członków
rodziny sprawujących opiekĊ, a takĪe pomocą sąsiedzką.

WĞród uwag i zaleceĔ wyróĪniono nastĊpujące, odnoszące siĊ do działaĔ na szczeblu paĔstw
członkowskich i na płaszczyĨnie europejskiej, zmierzające do stworzenia solidnej bazy dla niezbĊdnych strategii
restrukturyzacji i innowacji na szczeblu paĔstw członkowskich:
•

sporządzenie krajowych i regionalnych raportów sytuacyjnych – na początek potrzebna jest dokładna
analiza sytuacji regionalnych w poszczególnych paĔstwach członkowskich, obejmujących dane
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dotyczące potencjalnej aktywnoĞci osób starszych,
•

dostarczenie i rozpowszechnienie materiałów informacyjnych – udostĊpnienie zainteresowanej opinii
publicznej, jak równieĪ samym osobom starszym, istotnych informacji, wiedzy i doĞwiadczeĔ, wraz
z dotychczasowymi wynikami badaĔ i nowo zebraną wiedzą grup eksperckich. Wyniki badaĔ
w szczególnoĞci powinny zostaü lepiej rozpropagowane wĞród ludzi nauki, polityki i wĞród samych
uĪytkowników (osób starszych i ich przedstawicieli),

•

opracowanie i powiązanie doĞwiadczeĔ paĔstw członkowskich – zebranie najlepszych doĞwiadczeĔ
regionalnych, porównanie ich oraz zbadanie moĪliwoĞci ich powiązania z innymi dziedzinami
i przeniesienia na inne regiony. Celem jest tu sporządzenie i udostĊpnienie zbioru przykładów
sprawdzonych rozwiązaĔ,

•

promowanie nowego wizerunku staroĞci – w starzejącym siĊ społeczeĔstwie nie moĪna uwaĪaü ludzi
za „nieaktywnych” z chwilą, gdy tylko poĪegnają siĊ z Īyciem zawodowym. Trzeba zmieniü sposób
myĞlenia na wszystkich płaszczyznach (polityka, gospodarka, społeczeĔstwo). PaĔstwa i regiony
mają szczególne moĪliwoĞci prowadzenia regularnych kampanii promujących aktywnoĞü osób
starszych,

•

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny proponuje rozpoczĊcie europejskiej kampanii
medialnej, która przyczyni siĊ do uznania godnoĞci podeszłego wieku oraz wkładu osób starszych
(w tym imigrantów) w Īycie społeczne.

PoĪądane są równieĪ nastĊpujące działania na płaszczyĨnie europejskiej:
•

powołanie dodatkowej grupy ekspertów do spraw wieku dojrzałego w ramach grupy ekspertów do
spraw demografii przy Komisji Europejskiej,

•

powołanie europejskiego sojuszu „Aktywne Īycie na staroĞü” na wzór europejskiego sojuszu na
rzecz rodzin – jego celem bĊdzie stworzenie bodĨców dla aktywnej staroĞci oraz promowanie
współpracy i wzajemnego uczenia siĊ w Unii Europejskiej na drodze wymiany doĞwiadczeĔ miĊdzy
paĔstwami członkowskimi. Sojusz ten miałby najlepsze moĪliwoĞci organizowania konferencji
i warsztatów,

•

utworzenie europejskiego centrum badania problemów związanych z wiekiem – raporty sytuacyjne
i zebrane doĞwiadczenia ukaĪą, jakie aspekty merytoryczne i jakie cechy regionalne wymagają
przeprowadzenia dalszych badaĔ. Syntezy oraz szerszego rozpowszechnienia i uwzglĊdnienia
w polityce i praktyce wymagają równieĪ wyniki dotychczasowych ramowych programów
badawczych oraz dane statystyczne. Europejskie centrum badania problemów związanych
z wiekiem, pomyĞlane na wzór amerykaĔskiego „National Institute on Ageing”, byłoby szczególnie
przydatne dla powiązania, zintegrowania i dalszego rozwijania posiadanej juĪ wiedzy statystycznej
oraz pozostałych informacji,

•

uruchomienie interdyscyplinarnego programu „Wiek dojrzały” w VIII ramowym programie

•

utworzenie wspólnego europejskiego portalu internetowego – na takim portalu naleĪy udostĊpniü

badawczym – włączenie programu zapewniłoby wzajemne powiązanie prac badawczych,
opinii publicznej, a zwłaszcza osobom starszym, wszystkie inicjatywy poszczególnych Dyrekcji
Generalnych, mające znaczenie dla problemów wieku dojrzałego. Materiały informacyjne powinny
byü dostĊpne przy uĪyciu odpowiednich linków,
•

utworzenie lokalnych, regionalnych i krajowych portali internetowych na wzór portalu
europejskiego,

•

wsparcie funduszu demograficznego w ramach funduszy strukturalnych – wobec szczególnie
krytycznej sytuacji regionów o malejącej liczbie ludnoĞci, europejski fundusz demograficzny
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powinien wesprzeü właĞciwe inicjatywy, zwłaszcza w regionach wiejskich oraz regionach, w których
liczba nowych narodzin kształtuje siĊ poniĪej przeciĊtnej,
•

włączenie nowych priorytetów do programu „Uczenie siĊ przez całe Īycie”, by umoĪliwiü

•

w oparciu o proponowane kroki moĪna przygotowaü koncepcje działaĔ i Ğrodków politycznych.

kształcenie opiekunów pomagających w przechodzeniu do nastĊpnego etapu Īycia,
Promocja rozwoju usług geriatrycznych ze strony Unii Europejskiej stanowi istotną szansĊ
sprzyjającą rozwojowi tego sektora w całej Unii, w tym takĪe w województwie podlaskim. Są duĪe szanse, Īe
takĪe w Polsce bĊdą nastĊpowały znaczące zmiany sprzyjające rozwojowi usług dla osób starszych, w tym
sektora rehabilitacji geriatrycznej.
4.2.3.2 Kontraktowanie usług medycznych za granicą
MobilnoĞü pacjentów rozumiana jest jako usługi opieki zdrowotnej, z których pacjent korzysta
w paĔstwie członkowskim innym niĪ paĔstwo, w którym jest ubezpieczony. Jest ona jednym z aspektów
transgranicznej opieki zdrowotnej [8].
Dotychczasowe badania dowodzą, Īe z zasady pacjenci preferują korzystanie z usług opieki zdrowotnej
Ğwiadczonych w pobliĪu miejsca ich zamieszkania bądĨ pracy. Do innych czynników zniechĊcających do
korzystania z transgranicznych ĞwiadczeĔ zdrowotnych zalicza siĊ m.in.: brak informacji o moĪliwoĞci
korzystania z opieki zdrowotnej w innych paĔstwach oraz brak przejrzystych ram prawnych. Przypuszczenie
o trudnoĞci z ustaleniem obowiązujących uprawnieĔ przez pacjentów i pracowników słuĪby zdrowia
potwierdziło badanie Eurobarometru przeprowadzone we Francji, Polsce, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii
i Niemczech, które wykazało, Īe 25% obywateli tych paĔstw uwaĪa, Īe nie są uprawnieni do Īadnych ĞwiadczeĔ
za granicą, zaĞ 30% nie ma co do tego pewnoĞci.
Obecnie kwestie związane z uzyskiwaniem ĞwiadczeĔ opieki zdrowotnej w innym paĔstwie
członkowskim Unii Europejskiej są regulowane przepisami o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego
[11].
Wspólnotowe przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego dotyczą wyłącznie osób
posiadających ubezpieczenie w powszechnym systemie ubezpieczenia zdrowotnego w którymĞ z paĔstw UE;
zaczynają obowiązywaü w momencie przemieszczenia siĊ ubezpieczonego do innego kraju Unii.
Zgodnie z tymi przepisami leczenie za granicą jest moĪliwe w dwóch przypadkach:
1.

leczenia planowego – jest ono uwarunkowane kumulatywnym spełnieniem trzech przesłanek: (a)
posiadanie obywatelstwa paĔstwa członkowskiego UE, (b) posiadanie obowiązkowego lub
dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, w ramach którego przysługują Ğwiadczenia chorobowe
w naturze, oraz (c) uzyskanie wczeĞniejszej zgody, udzielanej przez właĞciwą dla ubezpieczonego
instytucjĊ ubezpieczeniową (w Polsce: prezes NFZ),

2.

leczenia w stanach nagłych – przysługuje ono w innych paĔstwach na podstawie Europejskiej
Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego. Brak karty skutkuje koniecznoĞcią poniesienia zapłaty za
usługĊ zdrowotną z póĨniejszą moĪliwoĞcią zwrotu poniesionych kosztów przez właĞciwą
instytucjĊ ubezpieczeniową.

W powyĪszych wypadkach leczenie jest w całoĞci refundowane. Koszty udzielonych ĞwiadczeĔ ponosi
właĞciwa instytucja według stawek obowiązujących w paĔstwie, w którym Ğwiadczenie zostało udzielone.
Komisja Europejska zauwaĪa problem, jakim jest transgraniczna mobilnoĞü pacjentów. Opieka
transgraniczna moĪe przybieraü róĪne formy. ChociaĪ pacjenci wolą, aby opieka zdrowotna była dostĊpna
moĪliwie najbliĪej miejsca, w którym mieszkają i pracują, istnieją sytuacje, w których transgraniczna opieka
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zdrowotna moĪe byü bardziej właĞciwa. Obecnie ograniczona liczba pacjentów przekracza granice w celu
skorzystania z opieki. JednakĪe skala transgranicznej opieki zdrowotnej roĞnie i prawdopodobnie w przyszłoĞci
nadal bĊdzie rosnąü. MoĪliwoĞü skorzystania z opieki zdrowotnej za granicą moĪe mieü ogromne znaczenie dla
indywidualnych pacjentów, lecz równieĪ dla systemów zdrowotnych jako całoĞci skutki opieki transgranicznej
mogą byü istotne. MoĪe ona jeszcze bardziej stymulowaü innowacyjnoĞü, przyczyniaü siĊ do bardziej
efektywnego planowania i wykorzystania Ğrodków oraz do lepszej ogólnej jakoĞci opieki. Ustalono jednak, Īe
istnieją pewne wyzwania. Istnieje niepewnoĞü co do ogólnego zastosowania praw do zwrotu kosztów opieki
zdrowotnej Ğwiadczonej w innym paĔstwie członkowskim. Konsultacje z wszystkimi zainteresowanymi
podmiotami wykazały, Īe istnieje równieĪ niepewnoĞü co do tego, w jaki sposób naleĪy zapewniaü
w transgranicznej opiece zdrowotnej niezbĊdne ramy bezpieczeĔstwa i efektywnoĞci [22].
Jak zwrócono uwagĊ, odpowiedzialnoĞü za zorganizowanie systemów zdrowotnych w sposób najlepiej
odpowiadający potrzebom paĔstw i obywateli spoczywa zasadniczo na paĔstwach członkowskich. Niemniej
jednak czasami opiekĊ zdrowotną, której potrzebują obywatele, moĪna w najlepszy sposób zapewniü w innym
paĔstwie członkowskim z powodu jego bliskoĞci, specjalistycznego charakteru opieki lub braku moĪliwoĞci
zapewnienia takiej opieki we własnym paĔstwie obywateli. Zgodnie z zasadą pomocniczoĞci, Wspólnota
powinna działaü w tej dziedzinie tylko wówczas i tylko w takim zakresie, w jakim cele proponowanych działaĔ
nie mogą byü osiągniĊte w sposób wystarczający przez paĔstwa członkowskie, natomiast z uwagi na rozmiary
lub skutki proponowanych działaĔ moĪliwe jest lepsze ich osiągniĊcie na poziomie Wspólnoty.
Prawo wspólnotowe zasadniczo przewiduje juĪ ogólne prawa transgranicznego przepływu towarów,
usług i osób oraz w szczególnoĞci przepływu produktów zdrowotnych, usług i pacjentów. JednakĪe pozostają
pytania i wątpliwoĞci, co to oznacza w praktyce dla obywateli i dla wszystkich zainteresowanych podmiotów.
Europejski Trybunał SprawiedliwoĞci interpretuje przepisy wspólnotowe w odmienny sposób niĪ rządy
krajowe. Jednak, co zostało podkreĞlone przez szereg paĔstw członkowskich podczas konsultacji, równieĪ po
przedstawieniu przez Trybunał jego interpretacji paĔstwom członkowskim w dalszym ciągu brak pewnoĞci co do
tego, jaka powinna byü ogólna interpretacja tych indywidualnych przypadków. Z powodu tej niepewnoĞci
paĔstwa członkowskie napotykają trudnoĞci we właĞciwym zarządzaniu systemami zdrowotnymi.
Istnieją z kolei obawy co do zapewnienia moĪliwie najwyĪszego bezpieczeĔstwa i efektywnoĞci
transgranicznej opieki zdrowotnej. Transgraniczna opieka zdrowotna ma wiele aspektów ponadnarodowych
o zakresie wspólnotowym. Kiedy obywatele przekraczają granice, aby skorzystaü z opieki zdrowotnej, jest
waĪne, aby było jasne, które paĔstwo za co odpowiada. Obecnie brakuje takiej jasnoĞci. Poszczególne paĔstwa
członkowskie nie są w stanie okreĞliü własnej odpowiedzialnoĞci bez uzgodnienia jej z innymi
zainteresowanymi paĔstwami. W związku z powyĪszym, aby rozwiązaü równieĪ tĊ kwestiĊ dotyczącą zakresu
odpowiedzialnoĞci, istnieje potrzeba porozumienia na poziomie wspólnotowym. Jest duĪe prawdopodobieĔstwo,
Īe w niedalekiej przyszłoĞci kwestie te zostaną rozstrzygniĊte, gdyĪ jest juĪ opracowana wersja robocza
dyrektywy w sprawie stosowania praw pacjenta w transgranicznej opiece zdrowotnej. Co wiĊcej, naleĪy
spodziewaü siĊ, Īe jej wpływ na Ğwiadczenie usług przez sektor rehabilitacji w województwie podlaskim bĊdzie
pozytywny.
4.2.4 Czynniki społeczne
4.2.4.1 WartoĞci i postawy wobec ludzi starszych
W Polsce stereotyp człowieka starego kojarzony jest z wizją klĊski. Młodzi ludzie na nieuniknioną staroĞü
patrzą z lĊkiem. Ten etap Īycia kojarzy siĊ bowiem z osłabieniem fizycznym i umysłowym, chorobami, biedą,
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osamotnieniem, zaleĪnoĞcią od pomocy innych, lĊkiem przed Ğmiercią i utratą bliskich. Negatywny stereotyp
wiąĪe siĊ ze zjawiskiem okreĞlanym „kultem młodoĞci” oraz niedostatkiem kształcenia ustawicznego i edukacji
z zakresu przygotowania do staroĞci. Szczególnie dotkliwym aspektem tego sprzecznego z rzeczywistoĞcią
schematu myĞlenia jest uznanie, Īe człowiek w wieku emerytalnym jest nieprzydatny społecznie, a bĊdąc
bezuĪytecznym i bezwartoĞciowym, stanowi znaczące obciąĪenie dla innych. MoĪna uznaü, Īe jeszcze przed
25 laty staroĞü była powodem do dumy i Ĩródłem dodatkowej godnoĞci. Współczesna modernizacja społecznoekonomiczna doprowadziła jednak do zmian w tym zakresie. Status ludzi starszych obniĪał siĊ wraz
z pojawianiem siĊ nowych technologii, zawodów i rozwiązaĔ organizacyjnych oraz rozwojem powszechnej
oĞwiaty i mass mediów, które zastĊpowały starsze pokolenia w przekazywaniu młodszym wiedzy o wspólnym
dorobku zbiorowoĞci. WspółczeĞnie znaczny wpływ na utrzymywanie siĊ negatywnego stereotypu staroĞci
moĪna przypisaü czĊstej nieznajomoĞci przez starszych ludzi nowoczesnych technik informatycznych. Wydaje
siĊ, Īe ta kwestia szczególnie oddziałuje na rozdĨwiĊk miĊdzy generacją młodszą a starszą – stąd teĪ w chwili
przechodzenia na emeryturĊ poczucie degradacji pozycji społecznej jest odczuwane szczególnie silnie [44, s.2].
Wyniki badaĔ „Polacy wobec ludzi starych i własnej staroĞci”, które zostały przeprowadzone przez
Centrum Badania Opinii Społecznej w 2000 roku, prowadzą do kilku istotnych wniosków [74]:
•

prawie co drugi dorosły Polak (45%) zna osobiĞcie kogoĞ, kto z racji starszego wieku ma trudnoĞci
z wykonywaniem samodzielnie niektórych codziennych czynnoĞci, co czternasty zaĞ (7%) przyznaje, Īe
sam ma obecnie tego typu problemy,

•

ponad jedna czwarta respondentów (29%) pomaga ludziom starszym, a co dwudziesta osoba
potrzebująca wsparcia (5%) nie uzyskuje Īadnej pomocy,

•

ludzie starsi mogą liczyü głównie na pomoc najbliĪszej rodziny i sąsiadów, rzadziej znajomych i
przyjaciół. Najmniejszy zakres ma zaĞ pomoc instytucji powołanych do jej niesienia,

•

potrzeby ludzi starszych w znacznej mierze nie są zaspokojone przez udzielaną pomoc. Wyjątek
stanowią potrzeby finansowe oraz wsparcia społecznego w zakresie poradnictwa dla seniorów. CzĊsto
wystĊpuje przy tym nadopiekuĔczoĞü osób pomagających,

•

Polacy w przewaĪającej mierze nie chcą na staroĞü mieszkaü z rodziną (80%), ponad połowa (57%)
wolałaby mieszkaü we własnym mieszkaniu i tylko doraĨnie korzystaü z pomocy bliskich. Tylko jedna
szósta respondentów (17%) wybiera rozwiązania, które nie wymagają pomocy ze strony bliskich,

•

Īyczliwy stosunek do ludzi w podeszłym wieku respondenci najczĊĞciej dostrzegają w rodzinie (69%),
w Ğrodowisku sąsiedzkim (64%) oraz w parafii (58%), natomiast rzadziej w sklepach (44%), placówkach
słuĪby zdrowia (39%), w byłym miejscu pracy (36%), w urzĊdach (27%), w Ğrodkach komunikacji
(22%) i na ulicy (21%),

•

Ğrodowisko młodzieĪowe postrzegane jest jako mało Īyczliwe wobec seniorów (75%).
Wnioskiem płynącym z powyĪszych badaĔ jest uznanie, Īe wystĊpuje obojĊtnoĞü i brak zrozumienia dla

osób starszych, wymagających pomocy, opieki i miłoĞci. Negatywny stereotyp staroĞci niekorzystnie wpływa na
kształtowanie pozytywnych postaw społecznych wobec ostatniego etapu Īycia i ludzi starych, jak teĪ na ich
samopoczucie [25, s.65].
NaleĪy zwróciü uwagĊ, Īe dyskryminujące podejĞcie do człowieka z powodu jego wieku obserwuje siĊ
zarówno wĞród młodych, jak i dorosłych osób. Dystans do osób starszych moĪe wynikaü miĊdzy innymi
z koniecznoĞci poĞwiĊcania im wiĊkszej iloĞci czasu podczas rozmów, badaĔ, pielĊgnacji, opieki i udzielania
pomocy. Ograniczanie marginalizacji społecznej spowodowanej wiekiem stanowi zatem powaĪne wyzwanie dla
współczesnego wychowania, edukacji czy komunikacji interpersonalnej [134, s.65].
Okazuje siĊ, Īe postawy społeczne wobec ludzi starszych wiąĪą siĊ miĊdzy innymi z koniecznoĞcią
udzielania im pomocy przez ich rodziny. RodzinĊ naleĪy uznaü za najwiĊkszą instytucjĊ opieki długoterminowej
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na Ğwiecie, w tym i w Polsce. Szacuje siĊ, Īe ponad 80% niesprawnych osób starych pozostaje pod opieką
członków rodziny. Bliscy przez długi czas – od kilku miesiĊcy do wielu lat – udzielają wsparcia związanego
z realizacją wielu czynnoĞci, w tym osobistych, higienicznych, terapeutycznych, pielĊgnacyjnych
i transportowych, jak teĪ zaspokajają potrzeby emocjonalne i towarzyskie oraz wspierają nie tylko psychicznie,
ale nieraz i finansowo. Zapotrzebowanie ludzi starych na wymienione rodzaje pomocy jest bardzo wysokie.
Wyniki badaĔ EUROFAMCARE1 dotyczące opiekunów rodzinnych w Polsce wskazują, Īe opiekun rodzinny
niemal w całoĞci zaspokaja te potrzeby głównie z pomocą innych członków rodziny, sąsiadów i osób wynajĊtych
do opieki. UwagĊ zwraca fakt marginalnego, bo kilkuprocentowego uczestnictwa instytucjonalnych form
pomocy, wynoszącego od 10% w odniesieniu do potrzeb zdrowotnych, do 3% w zakresie prac domowych, usług
transportowych i wsparcia psychicznego [5].
Dobre kontakty z rodziną niewątpliwie pozytywnie oddziałują na osoby starsze, pozwalają na
zapewnienie im dobrego zdrowia psychicznego. Osoby takie mają poczucie bycia potrzebnym. CzĊsto ludzie
starsi starają siĊ odwzajemniaü pomoc, jaką otrzymują od rodziny, miĊdzy innymi poprzez opiekĊ nad wnukami
oraz dzielenie siĊ mieszkaniem i oszczĊdnoĞciami [13, s. 140-172]. NaleĪy równieĪ zwróciü uwagĊ na brak
zdefiniowania miejsca opiekunów rodzinnych w systemie opiekuĔczym paĔstwa.
Inną waĪną kwestią jest sprawa zmniejszania siĊ liczebnoĞci rodzin oraz coraz bardziej utrwalające siĊ
zmniejszanie liczby rodzin wielopokoleniowych. Wprawdzie na wsiach ta forma współĪycia utrzymuje siĊ, ale w
miastach coraz czĊstszym zjawiskiem jest samotne zamieszkiwanie osób w wieku podeszłym.
Dobrej kondycji osób starszych sprzyja dobrobyt, proinnowacyjna kultura społeczeĔstwa, rozsądna
polityka społeczna oraz sprawne programy pomocy społecznej [29, s.67]. Niemniej czĊste postawy
dyskryminujące ludzi starszych przejawiają siĊ równieĪ na poziomie realizacji usług z zakresu opieki
zdrowotnej. Przykładem moĪe byü chociaĪby dyskryminacja w postaci utrudniania dostĊpu do słuĪby zdrowia
poprzez ustalenie górnej granicy wieku przy kwalifikowaniu do badaĔ profilaktycznych. Inna kwestia to limity
kosztów dla róĪnych terapii. Ponadto obecnoĞü stereotypów jest takĪe Ĩródłem zarzutów, Īe paĔstwo przeznacza
za duĪo Ğrodków na finansowanie ludzi starszych kosztem młodych, gdy tak naprawdĊ nie ma konfliktu
interesów pomiĊdzy tymi grupami wiekowymi [44, s.2].
WĞród najczĊĞciej popełnianych błĊdów w opiece medycznej nad ludĨmi starszymi W. PĊdich wymienia
[73, s.67]:
•

przypisywanie wszystkim starszym pacjentom cech uchodzących za typowo starcze,

•

ograniczanie siĊ do rozpoznawania miaĪdĪycy, uznając ją za jedyną przyczynĊ dolegliwoĞci,

•

nieuzasadnione, nierozwaĪne stosowanie leków,

•

rezygnacja z innych, poza farmakologicznymi, metod leczenia i form pomocy udzielanej pacjentom,

•

rezygnacja z pozyskania chorego do współpracy,

•

nierozwaĪne słowa, gesty powodujące utratĊ zaufania chorego,

•

zaniechanie nawiązania kontaktu z opiekunami chorego w celu nakłonienia ich do pomagania.
Negatywne stereotypy typu „byü starym to znaczy byü chorym”, „sprawnoĞü umysłowa obniĪa siĊ wraz

z wiekiem” są fałszywymi sądami prowadzącymi do nieadekwatnych uogólnieĔ. To powoduje tak zwaną
„wyuczoną bezradnoĞü” u ludzi w starszym wieku, która moĪe byü spowodowana tym, Īe poszczególne
jednostki same przypisują swoje dolegliwoĞci starzeniu siĊ i przestają podejmowaü próby rozwiązania
napotykanych problemów [134, s.67].

1

Badania EUROFAMCARE przeprowadzone zostały w 6 krajach Europy pod kierunkiem Hanneli Döhner w ramach
europejskiego projektu Services for Supporting Family Carers of Elderly People in Europe: Characteristics, Coverage and
Usage realizowanego w latach 2003–2006 w ramach 5. Programu Ramowego Unii Europejskiej; nr kontraktu QLK6-CT2002-02647 ; http://www.uke.uni-hamburg.de/eurofamcare
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Podsumowując, naleĪy uznaü, Īe wystĊpujące w społeczeĔstwie stereotypy są obecnie zagroĪeniem
rozwoju sektora. WystĊpowanie tej luki, niewystarczającego rozpowszechnienia pozytywnych stereotypów
staroĞci, które wiązałyby siĊ z szacunkiem do doĞwiadczenia osób starszych oraz uznaniem ich prawa do
odpoczynku i realizacji niespełnionych w poprzednich etapach Īycia aspiracji i zainteresowaĔ, moĪe byü
ogromną szansą rozwoju sektora rehabilitacji geriatrycznej. Taka zmiana w postrzeganiu osób starszych nie jest
jednak łatwa do uzyskania. Raczej naleĪy spodziewaü siĊ, Īe jest to długotrwały proces, wymagający wysiłków
wielu podmiotów. Budowanie ĞwiadomoĞci w zakresie dominujących wartoĞci i postaw wobec osób starszych
nie tylko sprzyjałoby ich zmianie, ale teĪ mogłoby pozytywnie oddziaływaü na rozwój sektora rehabilitacji
geriatrycznej, jest jednak mało prawdopodobne w krótkim okresie czasu.
4.2.4.2 Wykształcenie kadry
Starzenie siĊ społeczeĔstwa wymuszaü bĊdzie koniecznoĞü zmian w sektorze edukacyjnym. NaleĪy
zwróciü uwagĊ, Īe wydłuĪył siĊ czas Īycia i osoba w wieku 65 lat nie jest kimĞ wycofanym z Īycia społecznego,
lecz człowiekiem, przed którym jest jeszcze od 20 do 25 lat Īycia. Dlatego naleĪy zadbaü, by lekarze mieli jak
najwiĊkszą wiedzĊ na temat patofizjologii starzejących siĊ narządów i leczyli pacjentów, popełniając przy tym
jak najmniej błĊdów.
Osoby w wieku starszym mają potrzeby związane z podstawowymi i złoĪonymi czynnoĞciami Īycia
codziennego, potrzeby w zakresie funkcjonowania społecznego, potrzeby w zakresie rehabilitacji oraz potrzeby
medyczne i opiekuĔcze [7, s.53-59].
W wielu krajach funkcjonują rozwiązania w zakresie opieki osób starszych. W Stanach Zjednoczonych
wdroĪono system PACE (Program All-inclusive Care for Elderly) stanowiący propozycjĊ całoĞciowej opieki
nad seniorami. Ma on zabezpieczaü w sposób ciągły, pełny i zintegrowany potrzeby zdrowotne, rehabilitacyjne
i socjalne osób starszych, zarówno w domu, poradni, oĞrodku opieki dziennej, jak i w zakładzie opiekuĔczym
czy szpitalu. W ramach systemu usługi Ğwiadczone są przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej oraz
geriatryczny zespół terapeutyczny. Takie pakiety są kontraktowane przez systemy ubezpieczeĔ medycznoopiekuĔczych. Rozwiązanie to zapobiega instytucjonalizacji, zapewnia socjalizacjĊ, umoĪliwia indywidualne
podejĞcie do pacjenta, sprzyja racjonalizacji i ekonomizacji usług, a takĪe umoĪliwia właĞciwe wykorzystanie
kompetencji zawodowych i czasu geriatrów.
Innym przykładem jest interdyscyplinarny zespół geriatryczny (Geriatric Multidysciplinary Team)
działający w strukturach kanadyjskiej opieki nad ludĨmi starszymi. Zespół taki składa siĊ z lekarza geriatry,
pielĊgniarki geriatrycznej, pracownika socjalnego, fizjoterapeuty oraz terapeuty zajĊciowego. Zespół pracuje
w oddziałach geriatrycznych oraz pełni funkcje konsultacyjne na innych specjalistycznych oddziałach szpitala,
w szpitalach dziennych, w hospitalizacji domowej oraz w opiece ambulatoryjnej (poradnie geriatryczne, wizyty
domowe). Ponadto zespół ten współdziała w ramach struktur opieki długoterminowej lub ostatecznej, takiej jak
domy opieki, wspólnoty mieszkaniowe i hospicja [80, s.50].
W Polsce brakuje modelu realizacji usług wobec osób starszych. MoĪna odnaleĨü jedynie propozycjĊ
pt.: „Standardy Ğwiadczenia usług medycznych w specjalnoĞci geriatria” [17, s.67-83]. Zwrócono tu uwagĊ, Īe
opiekĊ nad pacjentem w starszym wieku sprawuje interdyscyplinarny zespół złoĪony z personelu medycznego,
niemedycznego oraz wolontariuszy. Opieka taka ma zapewniaü z jednej strony holistyczne spojrzenie na
potrzeby pacjenta, a z drugiej indywidualizacjĊ w zakresie Ğwiadczonych usług zdrowotnych.
Jako opiekĊ holistyczną rozumie siĊ opiekĊ lekarską, pielĊgniarską, rehabilitacyjną oraz pomoc
psychosocjalną. Obejmuje ona równieĪ edukacjĊ pacjenta, tak by osoby starsze czynnie uczestniczyły w procesie
leczenia. Holistyczne podejĞcie do pacjenta obejmuje równieĪ edukacjĊ rodziny bądĨ opiekunów w zakresie
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zasad opieki nad osobą w wieku podeszłym oraz pomoc w przypadku pogarszającego siĊ stanu zdrowia
i związanej z tym niesprawnoĞci.
Zespołem geriatrycznym kieruje lekarz specjalista z geriatrii, a w razie braku dostĊpu do geriatry
specjalista w zakresie chorób wewnĊtrznych, posiadający doĞwiadczenie w pracy z ludĨmi w starszym wieku,
z co najmniej kilkuletnim staĪem pracy w zespole geriatrycznym, którym kierował lekarz specjalista geriatra.
PielĊgniarka pracująca w zespole geriatrycznym, odpowiedzialna za opiekĊ i pielĊgnacjĊ chorych, powinna mieü
co najmniej piĊcioletni staĪ pracy oraz ukoĔczone kursy z zakresu pielĊgniarstwa geriatrycznego lub opieki
długoterminowej. W skład zespołu powinni wchodziü równieĪ okresowo lekarze innych specjalnoĞci (neurolog,
psychiatra, urolog, ortopeda, reumatolog, kardiolog, hematolog, chirurg i inni) z przygotowaniem do opieki nad
osobami starszymi, psycholog i rehabilitant oraz wolontariusze niebĊdący pracownikami słuĪby zdrowia.
W kaĪdym zespole przynajmniej jeden lekarz i jedna pielĊgniarka powinni byü wyszkolonymi i doĞwiadczonymi
specjalistami w zakresie geriatrii.
Inaczej jest w przypadku realizacji rehabilitacji. W Rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej
z dnia 3 listopada 1995 roku w sprawie zasad organizowania i zakresu rehabilitacji leczniczej w domach pomocy
społecznej podany został skład zespół rehabilitacyjnego. W skład takiego zespołu wchodzą: lekarz psychiatra lub
neurolog, psycholog, pedagog, pracownik socjalny, fizykoterapeuta, pielĊgniarka i instruktor terapii zajĊciowej.
Zespół rehabilitacyjny opracowuje oraz prowadzi indywidualne i grupowe programy rehabilitacji leczniczej.
Ogólnie zatem z punktu widzenia rehabilitacji geriatrycznej na podstawie powyĪszego moĪna uznaü, Īe
waĪne, by w procesie wsparcia pacjenta uczestniczyły osoby o kwalifikacjach w zakresie takich zawodów, jak:
lekarz geriatria, lekarz specjalista w rehabilitacji, psycholog, fizykoterapeuta czy pielĊgniarka.
Magister rehabilitacji ruchowej prowadzi leczenie ruchem (kinezyterapia), a wiĊc üwiczenia
indywidualne i grupowe, gry i zabawy oraz zajĊcia sportowe. Technik fizjoterapii jest absolwentem medycznego
studium zawodowego – ma wyszkolenie w kinezyterapii i fizykoterapii oraz moĪe byü zatrudniony w obu tych
dziedzinach. Technicy fizjoterapii mogą pracowaü jedynie pod kierunkiem magistra rehabilitacji ruchowej bądĨ
lekarza. Innym zawodem, który moĪna wyróĪniü, jest terapeuta zajĊciowy (ergoterapeuta) – z pomocą jego
instrukcji chory moĪe wykonywaü swoje zadania w łóĪku lub na sali zajĊü, w zaleĪnoĞci od stanu zdrowia.
Asystent socjalny jest swego rodzaju łącznikiem miĊdzy chorym a jego Ğrodowiskiem.. Poznaje warunki bytowe,
społeczne i zawodowe chorego i dostarcza cennych informacji dla ustalenia programu rehabilitacji chorego.
Technik ortopedyczny zapewnia wszelkie zaopatrzenie ortopedyczne stanowiące dla wielu chorych konieczny
warunek ich rehabilitacji.
PodejĞcie oparte na pracy zespołowej prowadzi do prostego wniosku o koniecznoĞci kształcenia w wielu
kierunkach z naciskiem na zagadnienie aspektów zdrowotnych ludzi starszych. W efekcie tego pojawił siĊ na
rynku edukacyjnym nowy zawód, jakim jest instruktor kinezygerontoprofilaktyki [30]. Jest to osoba, która
animuje, bawi, trenuje i wychowuje – uczy poprawnoĞci wykonywania okreĞlonych czynnoĞci ruchowych dnia
codziennego: zmiany pozycji, przysiadów, noszenia zakupów. Poprzez nieustanną obserwacjĊ rozpoznaje
niewłaĞciwe nawyki ruchowe üwiczącej osoby, poprawia je i wyrabia nowe, poprawne technicznie. Jako trener
dawkuje okreĞlone üwiczenia, wyrabia siłĊ i koordynacjĊ ruchową. W ten sposób wpływa na motorykĊ osoby
starszej, by nabrała pewnoĞci siebie w wykonywaniu czynnoĞci dnia codziennego. Ponadto ma znaczący wpływ
na zmianĊ postawy osoby üwiczącej.
Wszystkie te i inne nieopisane zawody związane z opieką nad osobami starszymi „spina” pojĊcie
geriatrii. Geriatria nie jest obowiązkowym przedmiotem nauczania na polskich uczelniach medycznych, dlatego
jedynie połowa uczelni medycznych ma moĪliwoĞü wykładania fakultatywnie takiego przedmiotu w programie
edukacji przeddyplomowej przyszłych lekarzy, specjalizowania geriatrów, szkolenia lekarzy rodzinnych oraz
publikowania prac badawczych. Ponadto, niektóre uczelnie realizujące przedmiot „geriatria” wykładają go tylko
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teoretycznie z powodu braku klinicznej bazy łóĪkowej. Ma to swoje konsekwencje równieĪ dla jakoĞci
kształcenia gerontologicznego innych zawodów – pielĊgniarek, fizjoterapeutów i pozostałych praktyków
geriatrycznych. Studenci tych kierunków nie mają wystarczających moĪliwoĞci nabywania podstawowej wiedzy
i umiejĊtnoĞci z zakresu geriatrii i gerontologii, absolwenci zaĞ nie mogą odbywaü podyplomowych staĪy
geriatrycznych w ramach specjalizacji z medycyny rodzinnej ani podejmowaü specjalizacji z geriatrii.
JednoczeĞnie rozwijanie geriatrii w Polsce w zakresie bazy, kadry i sieci usług staje siĊ koniecznoĞcią ze
wzglĊdu na nieodwracalne zmiany demograficzne.[16, s 153-154] Ta dyscyplina medyczna odpowiada zarówno
wyzwaniom demograficznym najbliĪszej przyszłoĞci, jak i złoĪonym potrzebom osób starzejących siĊ, starszych,
a takĪe ich opiekunów rodzinnych.
W obecnej sytuacji jednak potencjalnie wysokie zapotrzebowanie na opiekĊ geriatryczną w Polsce nie
moĪe byü zaspokojone z powodu deficytu bazy i kadry geriatrycznej na poziomie akademickim (edukacja
przed- i podyplomowa) oraz usługowym (Ğwiadczenie usług geriatrycznych) [16, s.151-154]. Brakuje danych
o liczbie geriatrów w Polsce. MoĪna spotkaü siĊ ze stwierdzeniem, Īe jest ich czterokrotnie mniej niĪ potrzeba.
W Polsce nie ma jednak miejsc pracy dla lekarzy geriatrów. W niektórych dzielnicach duĪych miast, gdzie
niemal połowa mieszkaĔców zbliĪa siĊ do 70. roku Īycia, nie ma poradni geriatrycznych. Zarządzający
szpitalami nie widzą potrzeby, by tworzyü w swoich placówkach oddziały geriatryczne. Geriatra kojarzy siĊ
bowiem z osobą zajmującą siĊ umierającymi, a nie z lekarzem specjalistą od poprawy jakoĞci Īycia ludzi
starszych.
Według informacji z Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie i Centrum
Egzaminów Medycznych w Łodzi, w Polsce do grudnia 2006 roku wydano 174 specjalizacje z geriatrii.
Czynnych zawodowo było około 120 geriatrów. SpoĞród tak małej liczby geriatrów zaledwie około 70 osób
pracowało zgodnie ze specjalizacją, a w trakcie specjalizacji było około 36 osób, zaĞ liczba łóĪek geriatrycznych
wynosiła 525, a liczba poradni geriatrycznych 94. Brakuje informacji o pozostałej grupie osób, które uzyskały
specjalizacjĊ w zakresie geriatrii, wydawaną w Polsce od ponad 20 lat.
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Rysunek 2.

Liczba lekarzy geriatrów – stan na luty 2007 roku
(120 osób czynnych zawodowo) (+8 osób na emeryturze)
ħródło: [18]

W województwie podlaskim kształceniem osób wykonujących zawody medyczne zajmują siĊ:
•

PaĔstwowa WyĪsza Szkoła Informatyki i PrzedsiĊbiorczoĞci w ŁomĪy - kształci na kierunku
pielĊgniarstwo,

•

PaĔstwowa WyĪsza Szkoła Zawodowa w Suwałkach - kształci na kierunku pielĊgniarstwo,

•

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku - kształci na kierunku: analityka medyczna, farmacja,
kierunek lekarski, pielĊgniarstwo, lekarsko-dentystyczny, połoĪnictwo, elektroradiologia,
fizjoterapia, ratownictwo medyczne, dietetyka,

•

WyĪsza Szkoła Agrobiznesu w ŁomĪy - kształci na kierunku pielĊgniarstwo,

•

WyĪsza Szkoła Kosmetologii i Ochrony Zdrowia w Białymstoku - kształci na kierunku
pielĊgniarstwo, ratownictwo medyczne, fizjoterapia.

Ponadto moĪna wymieniü nastĊpujące szkoły policealne:
•

Policealna Szkoła Medyczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w ŁomĪy - kierunki
kształcenia: ratownik medyczny, masaĪysta,

•

Policealna Szkoła Medyczna w Suwałkach - kierunki kształcenia: technik masaĪysta,
ratownik

medyczny,

terapeuta

zajĊciowy,

opiekun

medyczny,

asystent

osoby

niepełnosprawnej, technik usług kosmetycznych,
•

Szkoła Policealna nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku - kierunki kształcenia: asystentka
stomatologiczna, dietetyk, opiekun medyczny, oroptystka, protetyk słuchu, technik
dentystyczny, technik elektroradiolog, technik farmaceutyczny, technik masaĪysta,

•

Szkoła Policealna nr 2 Pracowników Medycznych i Społecznych w Białymstoku - kierunki
kształcenia: ratownik medyczny, terapeuta zajĊciowy, opiekunka dzieciĊca, opiekun w domu
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pomocy społecznej, opiekunka Ğrodowiskowa, asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun
medyczny,
•

Szkoła Policealna Ochrony Zdrowia w ŁomĪy - kierunki kształcenia: technik farmaceutyczny,
technik masaĪysta, ratownik medyczny, terapeuta zajĊciowy, asystentka stomatologiczna,
opiekun medyczny,

•

Policealna Szkoła Medyczna Dehag Extra - kierunki kształcenia: opiekun medyczny, ratownik
medyczny, technik masaĪysta.

Dodatkowo sektor medyczny tworzony jest przez wszystkie osoby pracujące w przedsiĊbiorstwach, które
nie wykonują zawodu medycznego. Na potrzeby sektora Politechnika Białostocka kształci w zakresie inĪynierii
biomedycznej. Brakuje informacji o liczbie studentów oraz absolwentów z uwzglĊdnieniem specjalizacji.
Co waĪne, osoby pracujące z ludĨmi starszymi w zakresie ich rehabilitacji powinny mieü z jednej strony
stosowne wykształcenie, w tym odpowiednią specjalizacjĊ kierunkową, z drugiej zaĞ powinny mieü do tego
predyspozycje.
Przykładowo w literaturze przedmiotu wskazuje siĊ na nastĊpujące rodzaje kompetencji instruktorów
rekreacji ruchowej [14]:
1.

Kompetencje prakseologiczne – powinien mieü wszechstronną wiedzĊ dotyczącą fizjologicznego
procesu starzenia siĊ organizmu, przeciwwskazaĔ i wskazaĔ do podejmowania okreĞlonych form ruchu,
dawkowania obciąĪeĔ i czasu trwania poszczególnych czĊĞci treningu. Ponadto, jako organizator zajĊü,
powinien takĪe umieü dobieraü okreĞlone metody i formy ruchu do potrzeb i moĪliwoĞci odbiorców, jak
równieĪ oceniaü skutecznoĞü działaĔ.

2.

Kompetencje komunikacyjne – powinien nie tylko mówiü, ale teĪ słuchaü. Jest to bardzo waĪne
w kontaktach z seniorem. Dbając o poprawne stosunki z uczestnikami zajĊü, powinien byü w stanie
stymulowaü aktywnoĞü seniora i wpływaü na zmianĊ jego postawy. DziĊki dialogowi moĪe dowiedzieü
siĊ o bieĪącym samopoczuciu üwiczącego, co umoĪliwia mu dopasowanie treningu do stanu zdrowia
osoby starszej w danym dniu. Komunikacja to takĪe odpowiedni dobór stylu kierowania grupą osób
üwiczących.

3.

Kompetencje

współdziałania

–

powinien

dąĪyü

do

zintegrowania

grupy

poprzez

stałe

dowartoĞciowywanie jej członków, nie zaĞ zakazywanie. Powinien równieĪ korzystaü z ich opinii przy
realizacji programu.
4.

Kompetencje kreatywne – oznaczają stałe dąĪenie do twórczego działania, wprowadzania nowoĞci, jeĞli
chodzi o samą jednostkĊ zajĊciową czy teĪ formĊ rekreacji ruchowej: zajĊcia z nordic walking, pilates,
üwiczenia na piłkach, aqua-aerobic dla seniorów czy gry i zabawy taneczne. WaĪne jest stałe
doszkalanie siĊ z coraz to nowych, dostĊpnych i bezpiecznych dla seniorów form ruchu, by urozmaicaü
zajĊü. Od kreatywnoĞci instruktora zaleĪy, jak bĊdą wyglądały zajĊcia i na ile bĊdą one atrakcyjne.

5.
6.

Kompetencje moralne – oznaczają, Īe powinna to byü osoba wraĪliwa w kontaktach miĊdzyludzkich.
Kompetencje informatyczne – oznaczają, Īe powinien siĊ stale naukowo dokształcaü, zdobywaü wiedzĊ
z zakresu gerontologii i dzieliü siĊ nią z innymi.
Usuwanie dziĊki fizjoterapii procesów chorobowych oraz zapobieganie nawrotom, stosowanie masaĪu

leczniczego w celach poprawy ogólnej „kondycji” tkanek, łagodzenie bólu, zapewnienie opieki pielĊgniarskiej,
a przy tym wszystkim uwzglĊdnienie stanu zdrowia osoby rehabilitowanej wymagają nie tylko odpowiedniego
wykształcenia, ale i cech osobowoĞci. Ponadto konieczna jest współpraca lekarzy geriatrów z innymi
specjalistami. Rozwój sektora rehabilitacji geriatrycznej pozwoliłby na osiągniĊcie korzyĞci związanych
z upowszechnianiem wiedzy o zapisanych powyĪej kwestiach, a co za tym idzie, na lepsze zaspokojenie potrzeb
osób starszych w tym zakresie. JednoczeĞnie naleĪy uznaü, Īe brakuje kadry i odpowiednich regulacji prawnych
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związanych z tym, jakie zawody są waĪne z punktu widzenia opieki nad osobami starszymi.
PrawdopodobieĔstwo zmiany w tym zakresie wydaje siĊ umiarkowane, zaĞ obecną sytuacjĊ naleĪy traktowaü
raczej jako zagroĪenie dla rozwoju sektora.
4.2.4.3 Emigracja kadry
W wyniku akcesji Polski do Unii Europejskiej nastąpiła poprawa w zakresie uznawalnoĞci dyplomów
i kwalifikacji zawodowych profesji medycznych. Sprawiło to, Īe zwiĊkszyła siĊ skala mobilnoĞci pracowników
ochrony zdrowia. Zagadnienie migracji lekarzy i pielĊgniarek stało siĊ istotnym tematem o wymiarze
politycznym i społecznym. Skala i ewentualne skutki zjawiska migracji personelu medycznego podlegają
monitorowaniu w wielu krajach. Wyniki badaĔ prowadzonych przez ĝwiatową OrganizacjĊ Zdrowia mówią
o „Ğwiatowym kryzysie zasobów kadr medycznych”. Ministerstwo Zdrowia realizuje „Program monitorowania
zjawiska migracji polskich lekarzy, pielĊgniarek i połoĪnych po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej” [67].
Celem programu jest ocena aktualnej skali i przyczyn migracji personelu medycznego do pracy za granicą
w okresie po 1 maja 2004 roku oraz ewentualnych skutków tej migracji dla systemu ochrony zdrowia w Polsce.
Emigracja polskich lekarzy i pielĊgniarek jest zjawiskiem negatywnym. Pomimo Īe według aktualnej
oceny sytuacji nie jest to zjawisko masowe, to spowodowało duĪą utratĊ wykwalifikowanego personelu
medycznego. Migracja lekarzy dotyczy w przewaĪającej wiĊkszoĞci grupy specjalistów. Skutkiem migracji, juĪ
obecnie odczuwalnym w systemie ochrony zdrowia, jest deficyt specjalistów w zakresie anestezjologii
i intensywnej terapii, mimo systematycznego kształcenia w tej specjalizacji.
Monitorowanie zjawiska migracji dotyczy lekarzy, pielĊgniarek i połoĪnych ze wzglĊdu na strategiczne
znaczenie tych grup zawodowych w ochronie zdrowia. Zadania wynikające z przyjĊtych celów i załoĪeĔ
programu w 2006 roku realizowane były we współpracy z przedstawicielami samorządów zawodowych.
PrzewaĪająca wiĊkszoĞü lekarzy zainteresowana podjĊciem pracy za granicą posiada kwalifikacje
specjalisty. NajwiĊkszy procent wydawanych zaĞwiadczeĔ o kwalifikacjach zawodowych niezbĊdnych do
podjĊcia pracy w innych krajach Unii Europejskiej dotyczy lekarzy ze specjalizacją w zakresie:
•

anestezjologia i intensywna terapia (15,69%),

•

chirurgia plastyczna (14,79%),

•

chirurgia klatki piersiowej (12,84%),

•

medycyna ratunkowa (11,14%).

Naczelna Izba Lekarska prowadzi rejestr lekarzy i lekarzy dentystów posiadających prawo wykonywania
zawodu, który jednoczeĞnie identyfikuje liczbĊ aktywnych zawodowo lekarzy w kraju. Liczba lekarzy
aktywnych zawodowo według stanu na dzieĔ 31 grudnia 2005 roku wynosiła 115 296 osób i była wyĪsza od
liczby lekarzy zatrudnionych w zakładach opieki zdrowotnej (76 046) o około 40 tys. osób. W stosunku do
liczby lekarzy aktywnych zawodowo w kraju tylko 66% jest zatrudnionych w zakładach opieki zdrowotnej.
W okresie 2 lat od przystąpienia Polski do Unii Europejskiej o 5 274 osób wzrosła liczba lekarzy ze
specjalizacją, aktywnych zawodowo na terenie kraju. Wzrost tej liczby dotyczy równieĪ tych specjalnoĞci,
w których wydano najwiĊkszą liczbĊ zaĞwiadczeĔ w celu podjĊcia ewentualnej pracy za granicą.
By oceniü aktualny stan zabezpieczenia kadr medycznych, Minister Zdrowia wystąpił do wojewodów
o przedstawienie danych na temat braków kadrowych w zakładach opieki zdrowotnej. Badanie ankietowe miało
na celu okreĞlenie liczby wolnych etatów dla lekarzy, lekarzy dentystów, pielĊgniarek i połoĪnych według stanu
na dzieĔ 30 maja 2006 roku. Z uzyskanych danych wynika, Īe w zakładach opieki zdrowotnej wystĊpują duĪe
braki kadrowe w zawodzie lekarza (około 4 113 etatów) oraz w zawodzie pielĊgniarki (3 541 etatów). Są to
najniĪsze wskaĨniki zatrudnienia lekarzy i pielĊgniarek na 1000 mieszkaĔców w stosunku do innych krajów Unii
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Europejskiej. Do tego 4953 pielĊgniarek i połoĪnych zarejestrowanych jako bezrobotne nie podejmuje pracy
w swoim zawodzie pomimo wolnych etatów w zakładach opieki zdrowotnych, a wĞród aktywnych zawodowo
pielĊgniarek i połoĪnych około 60% jest w grupie wiekowej powyĪej 40. roku Īycia. Ponadto obserwuje siĊ
odchodzenie od zawodu pielĊgniarek bezpoĞrednio po uzyskaniu dyplomu, a coraz wiĊksza liczba absolwentów
wydziału lekarskiego podejmuje pracĊ w firmach farmaceutycznych lub innych jednostkach poza zakładami
opieki zdrowotnej. Według liczby wydawanych zaĞwiadczeĔ o kwalifikacjach zawodowych pracĊ za granicami
kraju mogło podjąü około 5114 lekarzy, 1581 lekarzy dentystów oraz 5912 pielĊgniarek.
W najbliĪszych latach kryzys kadr medycznych w Polsce moĪe siĊ pogłĊbiaü. Tymczasem zmiany
demograficzne ludnoĞci Polski bĊdą w dalszym ciągu generowaü zwiĊkszanie siĊ potrzeb na Ğwiadczenia
zdrowotne. Uzasadnieniem takiego wniosku są wyniki badaĔ WHO. W opinii WHO niedobór w zakresie
personelu medycznego bĊdzie siĊ nasilał we wszystkich krajach Ğwiata – zarówno biednych, jak i bogatych [67].
Badania i szacunki WHO wskazują, Īe na Ğwiecie jest 59,2 mln pracowników ochrony zdrowia zatrudnionych na
cały etat, przy czym około 70% tej liczby to pracownicy medyczni bezpoĞrednio realizujący Ğwiadczenia
zdrowotne, a nieco ponad 30% to kadra zarządzająca i personel pomocniczy. Na Ğwiecie brakuje około 4,25 mln
pracowników medycznych. Istniejące współczeĞnie szkoły medyczne i pielĊgniarskie nie są w stanie wykształciü
wystarczającej liczby pracowników, którzy mogliby zaspokoiü potrzeby zdrowotne pacjentów.
ZwiĊkszenie wynagrodzenia pracowników medycznych moĪe byü jednym z głównych sposobów
przeciwdziałania emigracji lekarzy i pielĊgniarek. Jednak obecna sytuacja na rynku pracy zawodów medycznych
w Polsce i pozostałej czĊĞci Unii Europejskiej stanowi powaĪne zagroĪenie dla rozwoju sektora rehabilitacji.
Wskazuje niewątpliwie na niedobór kadr i duĪe prawdopodobieĔstwo pogłĊbiania siĊ tego problemu.
4.2.5 Czynniki Ğrodowiskowe
4.2.5.1 PołoĪenie geograficzne województwa
Województwo podlaskie zajmuje powierzchniĊ 20 180 km2, co stanowi 6,4% obszaru kraju. PołoĪone jest
w północno-wschodniej czĊĞci Polski. Obszar województwa jest na ogół krainą równinną o Ğredniej wyniosłoĞci
około 150 m n.p.m. Głównymi rzekami są: Narew, Biebrza, Bug. WiĊksze jeziora to: Wigry, Białe, Sajno,
Rajgrodzkie, Necko. Ponadto czĊĞü regionu pokryta jest duĪymi kompleksami leĞnymi o powierzchni
5912,74 km2, co stanowi 29,3% powierzchni województwa. Do najwiĊkszych kompleksów leĞnych naleĪą
puszcze: Białowieska, KnyszyĔska, Augustowska.
Województwo graniczy z trzema województwami: warmiĔsko-mazurskim, mazowieckim i lubelskim,
oraz z Białorusią i Litwą [131]. Przygraniczne połoĪenie województwa stwarza moĪliwoĞci do rozwoju ruchu
turystycznego, w tym turystyki tranzytowej, oraz wzajemnej współpracy z paĔstwami sąsiednimi. Region pod
wzglĊdem geograficznym połoĪony jest w Ğrodku Europy i rozciąga siĊ wzdłuĪ Niziny Podlaskiej, sąsiadującej
z Pojezierzem Mazurskim i Niziną Mazowiecką. Posiada korzystne połoĪenie pod wzglĊdem waĪnych szlaków
tranzytowych z zachodu na wschód i z południa na północ Europy.
Z punktu widzenia rozwoju sektora rehabilitacji geriatrycznej waĪne wydaje siĊ połoĪenie w sąsiedztwie
Druskiennik – najwiĊkszego nowoczesnego uzdrowiska na Litwie. W okresie miĊdzywojennym Druskienniki
skutecznie rywalizowały z Ciechocinkiem czy Krynicą. Szczytowy rozwój uzdrowiska przypadał na czasy
powojenne, kiedy to wzniesiono osiem duĪych sanatoriów, nowoczesny zakład przyrodoleczniczy i liczne
budynki uĪytecznoĞci publicznej. Po odzyskaniu niepodległoĞci Litwy i ograniczeniu napływu goĞci ze Związku
Radzieckiego uzdrowisko juĪ w warunkach gospodarki rynkowej zaczĊło oferowaü usługi zdrowotne, sportowe,
turystyczne, wypoczynkowe oraz organizacjĊ konferencji. Sanatoria i agencje turystyczne rozwinĊły rynek
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w krajach Europy. Szczególnie szybki rozwój uzdrowiska ma miejsce w ostatnich latach – przyciąga ono
prywatne inwestycje oraz skutecznie bierze udział w projektach Unii Europejskiej [23]. DziĞ w Druskiennikach
leczy siĊ kilkadziesiąt chorób i dolegliwoĞci m.in. schorzenia układu pokarmowego i krąĪenia, choroby kobiece
i reumatyczne, zwyrodnienia stawów i krĊgosłupa, rozmaite nerwice. Poza tym stosuje siĊ borowiny, kąpiele
mineralne, masaĪe klasyczne i podwodne, gimnastykĊ leczniczą, fizykoterapiĊ, inhalacje i wiele innych
zabiegów. Uzdrowisko ma kilkanaĞcie sanatoriów, najwiĊksze to: Lietuva, Draugyste, Baltarusija, Egle,
Zilvinas, Nemunas i Vilnius [24].
Na terenie kraju województwo sąsiaduje z Mazurami, uznanymi za obszar cechujący siĊ znaczącym
potencjałem turystycznym z uwagi na duĪą liczbĊ jezior. Jest tu ponadto wydzielony teren uzdrowiska
w Gołdapi. Na LubelszczyĨnie istnieją zaĞ znane uzdrowiska w NałĊczowie i Krasnobrodzie oraz liczne oĞrodki
typu SPA. Natomiast na terenie województwa mazowieckiego znajduje siĊ teren uzdrowiska w Konstancinie
Jeziornej.
PołoĪenie województwa podlaskiego moĪe sprzyjaü rozwojowi sektora rehabilitacji geriatrycznej.
Ze strony oĞrodków znajdujących siĊ w sąsiedztwie moĪna spodziewaü siĊ presji konkurencyjnej, jednak moĪe
ona byü jedynie impulsem do intensywniejszego rozwoju tego sektora w województwie. NaleĪy ponadto zwróciü
uwagĊ, Īe województwo podlaskie połoĪone jest na nizinie, a to szczególnie pozytywnie wpływa na szanse
rozwoju rehabilitacji dla osób, które mają problemy kardiologiczne. WystĊpowanie tego typu schorzeĔ
uniemoĪliwia korzystanie dobrodziejstwa klimatu panującego w górach, ze wzglĊdu na róĪnicĊ ciĞnienia
atmosferycznego.
4.2.5.2 Klimat i zmiany pogodowe
Czynniki klimatyczne są elementem zewnĊtrznych uwarunkowaĔ rozwoju sektora, które mają
szczególnie duĪe znaczenie dla krajów o niestabilnym klimacie. W Polsce panuje klimat umiarkowany
o charakterze przejĞciowym pomiĊdzy klimatem morskim a lądowym. W efekcie odznacza siĊ on duĪą
„kapryĞnoĞcią” pogody i znacznymi wahaniami w przebiegu pór roku w nastĊpujących po sobie latach.
Klimat jest niejednolity, co wywołuje spore trudnoĞci w prognozowaniu pogody. JeĞli zaĞ chodzi o samo
województwo podlaskie, a zwłaszcza jego północno-wschodnią czĊĞü, to jest to jeden z najzimniejszych
– poza terenami górskimi – obszarów Polski. Lata są tu łagodne i krótkie, natomiast zimy chłodne i długie.
Okres wegetacji jest krótki – od 185 dni na północy do 205 dni na południu. ĝrednie opady roczne wynoszą od
550 do 700 mm.
Z punktu widzenia rozwoju sektora rehabilitacji, uwzglĊdniając zmiany klimatyczne, w tym krótki okres
letni, konieczne jest tworzenie odpowiedniego rodzaju infrastruktury zapewniającej mimo gorszej pogody
wypełnienie czasu wolnego osobom odwiedzającym.
Znaczenie moĪe mieü tu równieĪ poszerzenie oferty związanej z juĪ istniejącymi uzdrowiskami
w Augustowie i SupraĞlu. Zdobycie statusu uzdrowiska było moĪliwe dziĊki spełnieniu odpowiednich kryteriów,
w tym związanych z tzw. klimatem o właĞciwoĞciach leczniczych [91]. Przy ocenie leczniczych zasobów
klimatu dokonuje siĊ analizy rodzaju i natĊĪenia róĪnych bodĨców pogodowych, które oddziałują na organizm
człowieka pozytywnie lub negatywnie. BodĨce te działają w sposób nieprzerwany z róĪnym natĊĪeniem,
zmiennym w czasie i przestrzeni. WĞród podstawowych elementów meteorologicznych oddziałujących na
człowieka są: promieniowanie słoneczne i usłonecznienie, temperatura i wilgotnoĞü powietrza, ciĞnienie
atmosferyczne oraz ruch powietrza i opady. WaĪne jest takĪe zanieczyszczenie pyłowe i gazowe powietrza oraz
zawartoĞü pierwiastków Ğladowych i substancji biologicznych w powietrzu. BodĨce o charakterze klimatycznym
wykorzystywane są w procesie leczenia uzdrowiskowego, w tym w podstawowych formach leczenia
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klimatycznego (klimatoterapii), jakimi są [6, s.4-5]:
•

helioterapia, która polega na kąpielach słonecznych (leĪakowaniu lub siedzeniu), w bardzo lekkiej
odzieĪy (szorty lub krótka spódnica, koszulka z krótkim rĊkawem, sandały i nakrycie głowy) w miejscu
eksponowanym na promienie słoneczne,

•

aeroterapia, polegająca na leĪakowaniu lub siedzeniu w dni pochmurne (lub w miejscu zacienionym)
w odzieĪy dostosowanej do temperatury otoczenia,

•

kinezyterapia, czyli terapia ruchowa, podczas której pacjenci korzystają z bodĨców klimatycznych,
bĊdąc w ruchu; działanie bodĨców atmosferycznych jest wspomagane zwiĊkszoną wentylacją płuc, a
koniecznoĞü dostosowania siĊ organizmu do zmieniających siĊ warunków otoczenia usprawnia pracĊ
układu oddechowego, krwionoĞnego i termoregulacyjnego, prowadząc do poprawy kondycji i
odpornoĞci organizmu.
Ponadto bodĨce klimatyczne ujmuje siĊ w trzy podstawowe zespoły, a mianowicie [52]:

•

zespół bodĨców fizycznych,

•

zespół bodĨców chemicznych,

•

zespół bodĨców biologicznych.
BodĨce fizyczne obejmują: bodĨce radiacyjne (promieniowanie słoneczne), termiczno-wilgotnoĞciowe

(temperatura i wilgotnoĞü powietrza), mechaniczne (wiatr, ciĞnienie atmosferyczne), elektryczne (elektrycznoĞü
atmosferyczna), akustyczne (hałas). Zespół bodĨców chemicznych obejmuje róĪne składniki i domieszki
wystĊpujące w powietrzu o składzie normalnym bądĨ teĪ zmienionym przez zanieczyszczenia naturalne
(nieorganiczne i organiczne) oraz sztuczne (antropogeniczne). BodĨce biologiczne to unoszące siĊ w powietrzu
róĪnego rodzaju i pochodzenia substancje chemiczne oraz cząstki roĞlin i zwierząt. Są to m.in. drobne cząstki
roĞlin, pyłki roĞlinne, lekkie nasiona oraz róĪne mikroorganizmy (np. bakterie, wirusy, pierwotniaki, zarodniki
grzybów) czy cząstki pochodzenia zwierzĊcego (np. złuszczony naskórek, fragmenty sierĞci). Dla człowieka
szkodliwe są te składniki aerozoli, które wywołują infekcje (bakterie, wirusy) lub alergie (grzyby, pleĞnie,
pyłki). Szczególne znaczenie w uzdrowiskach, w których duĪe tereny zajmują lasy, mają lotne substancje
wydzielane przez roĞliny (fitoncydy).
Na mocy przepisów ustawy [120], po złoĪeniu operatów uzdrowiskowych i spełnieniu wymagaĔ
okreĞlonych ustawą, decyzją Ministra Zdrowia status uzdrowiska w województwie podlaskim uzyskały dwie
gminy: Augustów i SupraĞl. W uzdrowisku Augustów prowadzone jest lecznictwo uzdrowiskowe
w nastĊpujących kierunkach: choroby ortopedyczno-urazowe, choroby reumatologiczne, osteoporoza.
Prowadzone są działania zmierzające do dalszego rozwoju leczniczej działalnoĞci uzdrowiskowej poprzez
tworzenie nowych zakładów lecznictwa uzdrowiskowego, w tym sanatoriów, szpitali, przychodni
uzdrowiskowych oraz nowych urządzeĔ w postaci pijalni, parków, tĊĪni.
W uzdrowisku SupraĞl potwierdzone zostały warunki naturalne i Ğrodowiskowe do prowadzenia
lecznictwa uzdrowiskowego. Zostały opracowane równieĪ Ğwiadectwa naturalnych surowców leczniczych
i klimatu w nastĊpujących kierunkach leczniczych: choroby ortopedyczno-urazowe, choroby reumatologiczne,
choroby kardiologiczne i nadciĞnienie, choroby górnych dróg oddechowych i choroby dolnych dróg
oddechowych. Obecnie jednak nie jest tam prowadzone lecznictwo uzdrowiskowe. Powodem tego stanu jest
brak zakładów lecznictwa uzdrowiskowego. Trwają prace mające na celu utworzenie zakładów lecznictwa
uzdrowiskowego i pozostałej infrastruktury uzdrowiskowej. Utworzenie ich do 2013 roku warunkuje utrzymanie
przez gminĊ SupraĞl statusu uzdrowiska.
MoĪna zauwaĪyü, Īe od kilku lat w róĪnych czĊĞciach kraju wystĊpują obfite powodzie powodujące
ogromne straty na zalanych terenach, obejmujące równieĪ obiekty turystyczne. Jednak nie tylko w Polsce
zauwaĪamy drastyczne zmiany warunków klimatycznych. Takie anomalia pogodowe dotykają jeszcze bardziej
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atrakcyjnych turystycznie rejonów Ğwiata: HiszpaniĊ i GrecjĊ nĊkają poĪary, TurcjĊ trzĊsienia ziemi, a kurorty
na Florydzie huragany. Wszelkie niespodziewane, ale i te przewidziane, zmiany dokonujące siĊ w atmosferze
powodują ogromne szkody dla danego kraju, dotykając kaĪdego sektora gospodarki.
Zmiany klimatyczne w Polsce są faktem. Anomalie pogodowe: huragany, trąby powietrzne, duĪe wahania
temperatury, gwałtowne opady i długotrwałe susze stały siĊ rzeczywistoĞcią [66]. Polska z racji swojego
połoĪenia geograficznego znajduje siĊ w miejscu sprzyjającym Ğcieraniu siĊ róĪnorodnych mas powietrza
wpływających na kształtowanie siĊ skrajnie róĪnych stanów pogody, a w rezultacie na cały klimat naszego kraju.
Mieszają siĊ tutaj masy powietrza polarno-morskiego znad północnego Atlantyku lub podzwrotnikowomorskiego z rejonu Wysp Azorskich, typowo arktycznego znad Morza Arktycznego, polarno-kontynentalnego
znad północnej czĊĞci Europy Wschodniej oraz podzwrotnikowo-kontynentalnego znad południowo-zachodniej
Azji. Na cyrkulacjĊ powietrza wiĊkszy wpływ wywierają równieĪ tzw. oĞrodki aktywnoĞci atmosferycznej, niĪ
islandzki i podzwrotnikowy wyĪ azorski, w którym powstają wĊdrujące w kierunku wschodnim wiry
powietrzne, nazywane inaczej depresjami barycznymi lub niĪami. Zimą nad Polską formuje siĊ jeszcze trzeci
oĞrodek baryczny – tzw. wyĪ euroazjatycki. Niemniej przez wiĊkszą czĊĞü roku w kraju przewaĪa cyrkulacja
zachodnia, która związana jest nierozerwalnie z przesuwaniem siĊ niĪów barycznych ze strefy Oceanu
Atlantyckiego. To wszystko sprawia, Īe klimat naszego kraju charakteryzuje siĊ duĪą zmiennoĞcią pogody
i znacznymi wahaniami w przebiegu czterech pór roku w nastĊpujących po sobie latach [66].
WczeĞniej w Polsce moĪna było obserwowaü szeĞü pór roku: zimĊ, przedwioĞnie, wiosnĊ, lato, słoneczną
i ciepłą jesieĔ oraz mgliste i deszczowe przedzimie. Obecnie widaü wyraĨne rozmycie siĊ tych konkretnych
okresów. Klimatolodzy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie zajmujący siĊ badaniem
i analizowaniem wystĊpujących w kraju anomalii pogodowych uwaĪają, Īe w ciągu najbliĪszych kilkudziesiĊciu
lat temperatura wzroĞnie o 2 stopnie latem i około 6 stopni zimą.
Odchylenia temperatury i prĊdkoĞci wiejących wiatrów oraz pojawianie siĊ dotąd niewystĊpujących
huraganów w stosunku do Ğrednich miesiĊcznych, rocznych i wieloletnich, spowodowały wystąpienie wielu
niekorzystnych zjawisk pogodowych np. długotrwałych susz (w latach: 1982, 1992, 1993, 1994, 2000 i 2001)
oraz duĪych powodzi (jak chociaĪby ta z lipca 1997 roku, która została uznana za najwiĊkszą od 500 lat). Z roku
na rok wysychają bezpowrotnie jeziora, które miały i nadal mają ogromne znaczenie dla szeroko rozumianych
ekosystemów i stosunków wodnych w otaczającym je regionie, nie mówiąc juĪ o funkcjach gospodarczych.
Sytuacja taka jest najbardziej zauwaĪalna w południowej i południowo-wschodniej czĊĞci kraju. Okazuje siĊ, Īe
globalny wzrost temperatury moĪe równieĪ w Polsce doprowadziü do zmian w rozkładzie i obiegu opadów, tak
w skali regionalnej, jak i ogólnokrajowej. Na przestrzeni ostatnich 12 lat klimatolodzy zaobserwowali, Īe
w kraju zmieniła siĊ dotychczasowa struktura opadów, co polega na tym, Īe w ciągu miesiąca wystĊpują
2-3 ulewy, a w pozostałym okresie obserwuje siĊ wyraĨne znamiona suszy [66].
W niedalekiej przyszłoĞci spodziewany jest wzrost opadów w jednych regionach, a w innych – spadek,
zwiĊkszenie siĊ parowania, zmniejszony odpływ oraz redukcja zimowej pokrywy ĞnieĪnej. NastĊpstwa tych
zmian bĊdą miały znaczący wpływ na Ğrodowisko naturalne całego kraju. Prawdopodobnie zmiany temperatury
powietrza i obiegu wody w Ğrodowisku naturalnym pociągną za sobą powaĪne konsekwencje zarówno
w odniesieniu do funkcjonowania wiĊkszoĞci ekosystemów, jak i działalnoĞci gospodarczej człowieka.
W związku z tym naleĪy siĊ spodziewaü zwiĊkszenia czĊstoĞci wystĊpowania wszelkiego rodzaju anomalii
pogodowych (upałów, susz, powodzi, huraganowych wiatrów, trąb powietrznych, gradobiü, gwałtownych ulew)
i dostosowaü do tych zmieniających siĊ warunków klimatycznych funkcjonowanie róĪnych sektorów
gospodarki, w tym takĪe sektora rehabilitacji geriatrycznej w kontekĞcie uniezaleĪnienia siĊ od zmian
pogodowych w województwie.
JednoczeĞnie niezbĊdne jest zwrócenie uwagi na korzyĞci wynikające potencjalnie z samego
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podniesienia siĊ temperatury powietrza, co sprzyjałoby rozwojowi takĪe turystyki na tym terenie. Ze wzglĊdu
jednak na znamienną niejednoznacznoĞü kierunków zmian klimatycznych trudno oceniaü ich wpływ na pogodĊ
i klimat w województwie.
4.2.5.3 WystĊpowanie okreĞlonych gatunków roĞlin i zwierząt
Przez województwo przebiegają granice zasiĊgu wielu gatunków borealnych (północnych) oraz
Ğrodkowo- i zachodnioeuropejskich. WystĊpuje tu ponad 1 000 gatunków roĞlin naczyniowych, 300 gatunków
mszaków i wątrobowców, ponad 350 gatunków porostów i ponad 3 000 gatunków grzybów. Istotna jest tu
równieĪ obecnoĞü ponad 20 gatunków drzew, wĞród których dominują sosna i Ğwierk. JeĞli zaĞ chodzi
o zwierzĊta, to wystĊpuje tu ponad 60 gatunków ssaków, ponad 260 gatunków ptaków, 7 gatunków gadów,
12 gatunków płazów, 27 gatunków ryb oraz ponad 9 000 gatunków owadów. Szczególne znaczenie ma Īubr
(Bison bonasus), który Īyje w dwóch stadach w naturalnym Ğrodowisku leĞnym Puszcz KnyszyĔskiej (15 sztuk)
i Białowieskiej (około 300 sztuk). Na uwagĊ zasługuje równieĪ najwiĊkszy przedstawiciel gryzoni, jakim jest
bóbr (około 10 000 sztuk), obecnie wystĊpujący w przewaĪającej czĊĞci województwa. Ponadto wystĊpują tu
ptaki rzadkie bądĨ zagroĪone wyginiĊciem w skali kraju, a nawet Europy (głuszec, cietrzew, rybołów,
wodniczka). Wyjątkowo duĪa jest populacja bociana białego, którego liczebnoĞü w województwie szacuje siĊ na
około 6 000 par.
Prawie 32,0% powierzchni województwa objĊte jest róĪnymi formami ochronnymi, co stawia pod tym
wzglĊdem województwo podlaskie w Ğcisłej czołówce kraju. Obecne są tu [70]:
•

4 parki narodowe: Białowieski, BiebrzaĔski, NarwiaĔski i Wigierski, o łącznej powierzchni 92 031 ha,

•

3 parki krajobrazowe: ŁomĪyĔski Park Krajobrazowy Doliny Narwi, Park Krajobrazowy Puszczy
KnyszyĔskiej i Suwalski Park Krajobrazowy, o łącznej powierzchni 88 084,5 ha,

•

85 rezerwatów przyrody o łącznej powierzchni 14 015 ha,

•

15 obszarów chronionego krajobrazu o łącznej powierzchni 471 761 ha,

•

249 uĪytków ekologicznych o łącznej powierzchni 3 085 ha,

•

zespół przyrodniczo-krajobrazowy o łącznej powierzchni 60 ha,

•

2 stanowiska dokumentacyjne o łącznej powierzchni 0,6 ha,

•

2038 pomników przyrody.
Ponadto, z uwagi na unikatowe walory przyrodnicze, Białowieski Park Narodowy został uznany przez

UNESCO w 1977 roku za ĝwiatowy Rezerwat Biosfery, a od 1979 roku – jako jedyny polski obiekt
przyrodniczy – znajduje siĊ na liĞcie ĝwiatowego Dziedzictwa LudzkoĞci. Od 1992 roku zaĞ znaczna czĊĞü
Puszczy Białowieskiej funkcjonuje na liĞcie jako jeden z siedmiu na Ğwiecie i trzech w Europie polskobiałoruski transgraniczny Obiekt Dziedzictwa ĝwiatowego UNESCO.
WyróĪnione w województwie tereny powiązano w spójny, wieloprzestrzenny ekologiczny system
obszarów chronionych, utrwalony w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego gmin, obejmujący
w 2007 roku 32,0% powierzchni całego województwa (w kraju 32,3%); na 1 mieszkaĔca przypada 5 409 m2
(w kraju 2650 m2).
Z uwagi na przywiązywanie przez UniĊ Europejską wagi do wysokich standardów ochrony Ğrodowiska,
kraje członkowskie Unii zobligowane są do utworzenia spójnej sieci ekologicznej obszarów chronionych
w ramach kształtowania sieci ekologicznej Natura 2000. WdraĪanie Europejskiego Systemu Obszarów
Chronionych – Natura 2000 w województwie podlaskim obejmuje około 26,0% powierzchni regionu
[100, s.5].
Ze wzglĊdu na unikatowe wartoĞci przyrodnicze cały obszar województwa został ponadto włączony do
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ekoregionu „Zielone Płuca Polski”. Obszar objĊty tym porozumieniem działaĔ na rzecz ekorozwoju zajmuje
obecnie 63 235 km2, co stanowi około 20,0% powierzchni kraju, a zamieszkuje go prawie 4 mln osób, co
stanowi 9,7% ludnoĞci kraju. PołoĪony jest w północno-wschodniej jego czĊĞci, obejmuje województwa
warmiĔsko-mazurskie i podlaskie oraz czĊĞci województw: mazowieckiego,

kujawsko-pomorskiego

i pomorskiego. Podstawą delimitacji obszaru były jedne z najcenniejszych w kraju i Europie systemy
ekologiczne. Ze wzglĊdu na pragmatykĊ realizacji wspólnych przedsiĊwziĊü umowną granicĊ zewnĊtrzną
stanowią granice administracyjne gmin.
W dobie powszechnej globalizacji i postĊpującej unifikacji coraz wiĊkszego znaczenia nabierają obszary
charakteryzujące siĊ unikatowymi cechami Ğrodowiska przyrodniczego i kulturowego. UnikatowoĞü staje
siĊ wartoĞcią samą w sobie, którą trzeba chroniü i pielĊgnowaü, ale takĪe umiejĊtnie wykorzystywaü w ramach
marketingu terytorialnego. Zielone Płuca Polski są unikatowym obszarem, który moĪe staü siĊ swoistym
polskim „towarem eksportowym”.
Poza tym województwo jest strategicznym obszarem ochrony Īubra. ĩyje tu ponad 25,0% wszystkich
wolno Īyjących Īubrów na Ğwiecie. W związku z tym w południowo-wschodniej czĊĞci województwa
realizowany jest „Program ĩubr”, który ma na celu, obok ochrony Īubra, wspomaganie rozwoju zrównowaĪonej
turystyki na obszarze tzw. Krainy ĩubra w oparciu o przyrodnicze i kulturowe atuty regionu [100, s.5].
Przedstawione walory przyrodnicze województwa wskazywaü mogą na duĪe szanse rozwoju turystyki
krajoznawczej, tĊ zaĞ dobrze moĪna powiązaü z działaniem sektora rehabilitacji. Zapewnienie atrakcji
w postaci odwiedzin w Białowieskim Parku Narodowym moĪe byü dobrze skomponowane z oczekiwaniami
osób poszukujących nie tylko usług leczniczych, ale takĪe spokoju, wyciszenia i rozwoju duchowego. Istotna
jest jednak rozbudowa infrastruktury, która pozwoli na uwypuklenie róĪnych atrakcji i ułatwienie dostĊpu do
nich.
4.2.5.4 Stan Ğrodowiska naturalnego
Województwo podlaskie naleĪy do regionów o najczystszym stanie Ğrodowiska naturalnego.
ĝwiadczą o tym niĪsze niĪ w innych czĊĞciach kraju wskaĨniki w odniesieniu do zanieczyszczeĔ powietrza,
iloĞci i jakoĞci odprowadzanych Ğcieków, czystoĞci wód, zarówno powierzchniowych, jak i podziemnych, oraz
innych czynników wpływających na Ğrodowisko.
JakoĞü powietrza atmosferycznego
Jak wynika z danych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony ĝrodowiska w Białymstoku (WIOĝ) za rok
2007 [40, s.9-14], głównymi Ĩródłami emisji zanieczyszczeĔ do powietrza są ciepłownie miejskie, przemysłowe
oraz rozproszone Ĩródła emisji z sektora komunalno-bytowego i zanieczyszczenia komunikacyjne. Na obszarze
województwa najwiĊksza emisja zanieczyszczeĔ do powietrza pochodzi ze Ĩródeł zlokalizowanych w miastach.
Do najwiĊkszych Ĩródeł zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego na terenie regionu zaliczono miasta:
Białystok, ŁomĪĊ i Suwałki, gdzie zanieczyszczenia pochodzą głównie z miejskich przedsiĊbiorstw energetyki
cieplnej oraz zakładów szczególnie uciąĪliwych. Według danych WIOĝ wielkoĞü emisji przemysłowej z terenu
województwa w przypadku zanieczyszczeĔ pyłowych wynosiła w 2007 roku 2,3 tys. Mg. Uległa ona obniĪeniu
w latach 2005Ͳ2007. Emisja zanieczyszczeĔ gazowych (z uwzglĊdnionym po raz pierwszy benzo(a)pirenem)
wyniosła w 2007 roku około15,2 tys. Mg (bez CO2).
Struktura emisji zanieczyszczeĔ według sektorów wykazuje, Īe głównym Ĩródłem emisji SO2
w województwie jest sektor zaopatrzenia w energiĊ cieplną. W działalnoĞci produkcyjnej najwiĊkszy udział
w emisji SO2 miały działy produkcji artykułów spoĪywczych i napojów, włókiennictwo, produkcja drewna
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i wyrobów drewnianych. ħródłem emitowanych zanieczyszczeĔ pyłowych jest głównie energetyka. TakĪe
wiĊkszoĞü zanieczyszczeĔ gazowych w postaci SO2 i NO2 pochodzi z energetycznego spalania paliw.
Emisje związków benzenu i ołowiu wykazywane przez podmioty gospodarcze i wynikające
z prowadzonej przez nie działalnoĞci stanowiły wartoĞci marginalne. Jedynym istotnym Ĩródłem tych
zanieczyszczeĔ, a w szczególnoĞci benzenu, na obszarze województwa jest transport drogowy (spalanie paliw
w silnikach samochodowych).
Porównując lata 2002-2007 moĪna zauwaĪyü, Īe w początkowym okresie nastąpił wzrost emisji
zanieczyszczeĔ pyłowych i gazowych (SO2 i NO2) z terenu województwa. Kolejne lata przyniosły utrzymanie
wartoĞci emisji na zbliĪonym poziomie. Jedynie w ostatnim roku odnotowano spadek emisji zanieczyszczeĔ
gazowych, a przyczyną tego zjawiska moĪe byü wyĪsza niĪ w roku ubiegłym temperatura powietrza.
Na stanowiskach pomiarowych zlokalizowanych na terenie województwa podlaskiego w 2007 roku nie
stwierdzono przekroczeĔ dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeĔ dla kryteriów ochrony zdrowia i ochrony
roĞlin. WczeĞniejsze oceny (2005Ͳ2006) pokazywały problem z dotrzymaniem normy dla pyłu zawieszonego
PM10 w strefach powiatów grodzkich: miasta Białystok oraz miasta ŁomĪa. W 2007 roku zanotowano równieĪ
przekroczenia dobowe poziomu dopuszczalnego dla pyłu PM10, jednakĪe było ich mniej niĪ w latach ubiegłych
(dopuszcza siĊ przekroczenie poziomów dobowych 35 razy w roku). Mogło to byü spowodowane specyficznymi
warunkami klimatycznymi – stosunkowo ciepłą zimą, co miało wpływ na zmniejszenie iloĞci spalonego paliwa
w celach grzewczych. Ponadto w klasyfikacji, ze wzglĊdu na ochronĊ roĞlin, nie wystąpiły na terenie
województwa strefy z przekroczeniami poziomów dopuszczalnych.
W odniesieniu do oceny poziomów celów długoterminowych w 2007 roku stwierdzono przekroczenia
poziomów ozonu dla kryteriów ochrony roĞlin i ochrony zdrowia (w latach 2004-2006 notowano przekroczenia
normy ozonu, jednakĪe nie dały one wówczas podstaw do zasygnalizowania tego problemu ze wzglĊdu na brak
wymaganej, pełnej, trzyletniej serii pomiarowej). Dane uzyskane w 2007 roku dowodzą, Īe na terenie
województwa wystĊpuje problem z dotrzymaniem norm tego zanieczyszczenia. NaleĪy jednak zauwaĪyü, Īe jest
to problem globalny, wywołany antropogeniczną emisją chlorowców. Obserwowane istotne spadki zawartoĞci
ozonu w stratosferze nad Polską wystĊpujące wczeĞniej jedynie zimą i wiosną, zaczynają pojawiaü siĊ obecnie w
ciągu całego roku. Ogólnie w ocenie dotrzymania poziomów docelowych nie zanotowano przekroczeĔ, jednakĪe
przeprowadzone wstĊpnie badania benzo(a)pirenu zasygnalizowały problem z dotrzymaniem normy dla stref
powiatów grodzkich miasta ŁomĪa i miasta Suwałki. W ocenie za 2007 rok nie podjĊto decyzji o obniĪeniu
klasyfikacji stref dla tego zanieczyszczenia ze wzglĊdu na brak pełnej serii pomiarowej.
Pomimo wymienionych lokalnych problemów jakoĞciowych powietrza jego ocena w skali
województwa wskazuje, Īe jest to rejon o najwyĪszych standardach jakoĞciowych.
JakoĞü wód
Na terenie regionu znajdują siĊ 54 wiĊksze rzeki, które objĊte są systematycznymi badaniami
monitoringowymi z racji ich wykorzystania gospodarczego lub ochrony przed zanieczyszczeniami. Całkowita
długoĞü rzek objĊtych regularną kontrolą WIOĝ wynosi łącznie 1819,9 km. Na obszarze województwa
podlaskiego wystĊpuje znaczna liczba naturalnych zbiorników wód stojących zlokalizowanych głównie w jego
północnej czĊĞci. LiczbĊ jezior szacuje siĊ na około 280 (o powierzchni powyĪej 1 ha) [40, s.14].
Na podstawie badaĔ przeprowadzonych w 2007 roku opracowano klasyfikacjĊ ogólną czystoĞci wód
płynących województwa podlaskiego, która przedstawia siĊ nastĊpująco:
•

brak wód o jakoĞci bardzo dobrej (I klasa czystoĞci) i dobrej (II klasa) (podobnie jak w 2006 roku),

•

wody o zadowalającej jakoĞci (III klasa) wystąpiły w 16 profilach pomiarowych – 23,2% profili
zbadanych (w 2006 roku 42,4%),
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•

wody o niezadowalającej jakoĞci (IV klasa) wystąpiły w 33 profilach pomiarowych – 47,8% profili
zbadanych (w 2006 roku 42,4%),

•

wody złej jakoĞci (V klasa) wystąpiły w 20 profilach – 29% profili zbadanych (w 2006 – 15,2%).
W ostatnich latach obserwuje siĊ systematyczne zmniejszanie wielkoĞci ładunków zanieczyszczeĔ

odprowadzanych do wód oraz zahamowanie postĊpującej ich degradacji. Obserwowany trend jest
uwarunkowany m.in. ograniczeniem wodochłonnoĞci i modernizacją procesów produkcyjnych, modernizacją
oczyszczalni Ğcieków oraz zwiĊkszeniem efektywnoĞci procesów oczyszczania.
Dostrzega siĊ takĪe duĪą aktywnoĞü inwestycyjną gmin w zakresie porządkowania gospodarki Ğciekowej
poprzez budowĊ kanalizacji sanitarnej w miastach i wsiach gminnych. RoĞnie liczba ludnoĞci wiejskiej
obsługiwanej przez oczyszczalnie gminne z 8,7% w 2000 roku do 16,7% w 2007 roku.
W obrĊbie województwa podlaskiego znajduje siĊ około 280 jezior (o powierzchni powyĪej 1 ha)
o łącznej powierzchni blisko 148-154 km2, z których w ramach monitoringu diagnostycznego WIOĝ do 2007
roku (włącznie) przebadano dotychczas 139 zbiorników. Powierzchnia jezior województwa podlaskiego jest
zróĪnicowana – najwiĊkszym zbiornikiem tego obszaru są Wigry – 2 118,3 ha. WĞród zbiorników wystĊpują
34 jeziora o powierzchni powyĪej 100 ha, 26 jezior o powierzchni 50-100 ha i 48 jezior o powierzchni 20-50 ha.
W 2007 roku przebadano 14 jezior w 18 profilach pomiarowoͲkontrolnych. Siedem jezior zbadano
w monitoringu diagnostycznym, cztery w reperowym (badania coroczne) oraz po jednym w monitoringu
interwencyjnym, badawczym i lokalnym. ĩadne z przebadanych jezior nie posiadało I klasy czystoĞci wód,
a 13 jezior charakteryzowało siĊ wodami zaliczonymi do II klasy czystoĞci. SpoĞród przebadanych 139 jezior
ogólny stan czystoĞci wiĊkszoĞci z nich odpowiadał II klasie czystoĞci – są to jeziora Ğrednio zanieczyszczone
w granicach umiarkowanej eutrofii.
Wody podziemne ze wzglĊdu na duĪe zasoby oraz wysoką jakoĞü są bardzo waĪnym Ĩródłem
zaopatrzenia w wodĊ pitną. DuĪe znaczenie gospodarcze oraz wystĊpujące powszechnie zagroĪenie wód
podziemnych, a takĪe brak moĪliwoĞci ich szybkiego odnawiania wymuszają stałą kontrolĊ ich jakoĞci. Główne
zasoby wód podziemnych w województwie podlaskim zgromadzone są w 3 udokumentowanych zbiornikach:
pradoliny rzeki Biebrzy (GZWͲ217), pradoliny rzeki SupraĞli (GZWͲ218) i Sandru Kurpie (GZWͲ216).
W województwie podlaskim poziomy wodonoĞne wraĪliwe na zanieczyszczenia z powierzchni terenu zajmują
prawie 8% obszaru, umiarkowanie wraĪliwe około 71%, natomiast pozostałe 21% to poziomy doĞü dobrze
izolowane. Na podstawie badaĔ przeprowadzonych w 2007 roku stwierdzono, Īe na 46 przebadanych otworów
69,5% charakteryzowało siĊ dobrą jakoĞcią wód – klasa I, II i III (w 2006 roku 65% otworów), pozostałe 30,5%
odznaczało siĊ niezadowalającą i złą jakoĞcią wód – klasa IV i V (35% otworów). JakoĞü wód podziemnych
ogólnie naleĪy okreĞliü jako dobrą.
Wytwarzanie i oczyszczanie Ğcieków
Według WIOĝ na terenie województwa w 2007 roku działało 109 komunalnych i 29 przemysłowych
oczyszczalni Ğcieków [40, s.15-24]. Łączna iloĞü Ğcieków komunalnych i przemysłowych wymagających
oczyszczania w województwie wyniosła w 2007 roku około 40,7 hm3. W latach poprzednich (2001Ͳ2006)
wartoĞci te były nieznacznie niĪsze i nie przekraczały 40 hm3 (jedynie w 2000 roku nieco ponad 40 hm3).
W podziale na Ğcieki komunalne i przemysłowe oczyszczania wymagało ponad 34 hm3 komunalnych
(84% wszystkich Ğcieków) oraz około 6,5 hm3 Ğcieków przemysłowych odprowadzanych do wód lub do ziemi
– wartoĞci te są nieznacznie wyĪsze niĪ w 2006 roku.
W 2007 roku oczyszczonych zostało 98,4% Ğcieków komunalnych i przemysłowych wymagających
oczyszczania. WskaĨnik ten był nieznacznie niĪszy w porównaniu do lat 2004Ͳ2006, kiedy to ponad 99%
Ğcieków wymagających oczyszczania zostało poddanych oczyszczaniu. Struktura oczyszczania Ğcieków
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wykazuje pozytywne zmiany. W latach 2000Ͳ2001 przewaĪało oczyszczanie biologiczne, natomiast w ostatnich
latach dominującym sposobem jest oczyszczanie biologiczne z podwyĪszonym usuwaniem biogenów. W 2007
roku tym sposobem oczyszczono 31 hm3 Ğcieków komunalnych i przemysłowych (76,0% wszystkich
odprowadzanych do wód lub do ziemi), a dalsze 8,2 hm3 (około 20%) oczyszczono sposobem biologicznym.
Niewielki odsetek stanowiły Ğcieki oczyszczane mechanicznie – 0,8 hm3 (około 2,0 2006 wskaĨnik ten wynosił
0,44%, w 2005 – 0,75%).
PrzepustowoĞü komunalnych i przemysłowych oczyszczalni Ğcieków w 2007 roku wyniosła około 392
3

dam /d, w tym z podwyĪszonym usuwaniem biogenów około 206 dam3/d, czyli około 52,6%. W latach
2000Ͳ2003 zauwaĪalne jest wyraĨne zmniejszenie łącznej przepustowoĞci oczyszczalni, a nastĊpnie jej wzrost.
Zmiany te stanowią rezultat szeregu inwestycji w postaci modernizacji procesów oczyszczania, zwiĊkszania
efektywnoĞci procesów oczyszczania oraz budowy nowych obiektów. Główne Ĩródła zanieczyszczeĔ wód
w województwie stanowią komunalne i przemysłowe oczyszczalnie Ğcieków – w ostatnich latach obserwuje siĊ
jednak systematyczne zmniejszanie wielkoĞci ładunków zanieczyszczeĔ odprowadzanych do wód oraz
zahamowanie postĊpującej ich degradacji. Wynika to z upadku wielu duĪych zakładów paĔstwowych oraz
zmniejszenia wielkoĞci produkcji i profilu produkcji. Oprócz tych negatywnych zjawisk w gospodarce, na
obniĪenie iloĞci wytwarzanych Ğcieków znaczny wpływ ma ograniczenie wodochłonnoĞci i modernizacja
procesów.
ħródłem znacznego zanieczyszczenia wód powierzchniowych jest rolnictwo, które na terenach rolnych
powoduje niekontrolowane spływy powierzchniowe substancji nawozowych i Ğrodków chemicznych.
ZagroĪenie dla jakoĞci wód powierzchniowych wystĊpuje w szczególnoĞci, gdy sposób i terminy nawoĪenia są
niewłaĞciwe lub niedostosowane do warunków meteorologicznych (opady). Czynniki te mogą mieü
w przyszłoĞci negatywny wpływ takĪe na stan czystoĞci wód podziemnych w zlewniach rolniczych. WielkoĞci
ładunków zanieczyszczeĔ są trudne do oszacowania, jednakĪe dane statystyczne wskazują, iĪ w 2007 roku na
1 ha uĪytków rolnych zuĪycie nawozów wyniosło 89,3 kg NPK (w 2006 roku 91,5 kg NPK/ha). W przypadku
nawozów wapniowych zaobserwowano znaczący wzrost ich zuĪycia w latach 2000Ͳ2005 (do 60 kg/ha w 2005
roku), a nastĊpnie gwałtowny spadek (do 11,7 kg w 2007 roku). Przyczyną zmiany moĪe byü ich cena.
Obserwuje siĊ jednak wzrost zuĪycia obornika (dane dostĊpne z lat 2003Ͳ2005) do poziomu prawie 80 kg/ha.
Stosowanie do nawoĪenia obornika i gnojowicy moĪe stanowiü powaĪne zagroĪenie dla jakoĞci wód
powierzchniowych. TakĪe Ğcieki bytowe z gospodarstw rolnych są istotnym zagroĪeniem dla Ğrodowiska
wodnego. Są one czĊsto gromadzone w nieszczelnych szambach, z których zanieczyszczenia mogą
przedostawaü siĊ do wód gruntowych oraz lokalnych cieków. Rolnictwo i gospodarka Ğciekowa na obszarach
wiejskich mogą stanowiü główne zagroĪenie dla jakoĞci wód w szczególnoĞci w małych zlewniach rzek oraz
zlewniach jeziornych. JednoczeĞnie zauwaĪa siĊ wyraĨny wzrost wskaĨnika ludnoĞci wiejskiej korzystającej
z oczyszczalni Ğcieków – jest on jednak nadal stosunkowo mały (16,7% w 2007 roku).
Gospodarka odpadami
W istniejących opracowaniach dotyczących gospodarki odpadami w województwie podlaskim zwraca siĊ
uwagĊ na kilka zasadniczych problemów i wyzwaĔ, przed jakimi stoi region w tej sferze ochrony Ğrodowiska.
Zostały one przedstawione w Tabeli 23. Problemy gospodarki odpadami w województwie podlaskim.
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Tabela 23.
Problemy gospodarki odpadami w województwie podlaskim
Problem

Opis

Zbiórka odpadów

W bardzo niewielkim stopniu dokonywana jest selekcja i odzysk odpadów
komunalnych.

Wysypiska

Istnieje wiele dzikich wysypisk odpadów, które lokowane są w przypadkowych
miejscach (wyrobiskach Īwirowych, gliniankach, lasach). ZaĞmiecone są pobocza
dróg oraz tereny brzegowe rzek i jezior.

Unieszkodliwianie odpadów

Dominuje składowanie jako forma zagospodarowania odpadów, przy czym
składowiska są słabo wyposaĪone.

Składowiska przemysłowe

Wiele odpadów przemysłowych trafia na składowiska komunalne ze wzglĊdu na
bardzo małą liczbĊ składowisk przemysłowych. Poza tym wiele odpadów
magazynowanych jest na terenie zakładów przemysłowych.

Odbiorcy odpadów

Bardzo czĊsto odpady komunalne trafiają do tanich firm, które uĪywają najprostszych
form unieszkodliwiania odpadów, przede wszystkim składowania.

ħródło: [45].
Charakterystyczne dla województwa tendencje to stały wzrost iloĞci gromadzonych odpadów i jest
stopniowa poprawa standardów gospodarki odpadami. Przy wzroĞcie emisji odpadów o ponad 20,0% w
stosunku do 2001 roku poziom ich odzysku w 2005 roku wzrósł o ponad 15,0%. Znamienny jest równieĪ spadek
iloĞci odpadów składowanych, co przełoĪyło siĊ na minimalny tylko wzrost iloĞci nagromadzonych odpadów
składowanych. Odzyskowi podlegało w 2005 roku 86,0% odpadów, natomiast w 2001 było to 72,5%. Nastąpiła
wiĊc wyraĨna poprawa gospodarki odpadami przemysłowymi. Co istotne, wskaĨniki te są lepsze niĪ krajowe. W
skali kraju w 2005 roku odzyskano nieco ponad 80,0% odpadów przemysłowych [45].
MoĪe to Ğwiadczyü o szybszym niĪ w reszcie kraju dostosowywaniu gospodarki odpadami do zasady
zrównowaĪonego rozwoju, a wiĊc dąĪeniu do wtórnego wykorzystania odpadów i ograniczania skali
najprostszych, i zarazem najbardziej uciąĪliwych dla Ğrodowiska, sposobów gospodarki nimi, z drugiej zaĞ
strony moĪe to byü sygnał, Īe relatywnie niski poziom uprzemysłowienia województwa oznacza, Īe wyzwania
związane z gospodarką odpadami są w województwie relatywnie łatwe, gdyĪ w niewielkiej tylko iloĞci są to
odpady trudne do zagospodarowania. Przesłanką ku tej bardziej pesymistycznej ocenie województwa jest
sytuacja w sferze gospodarki odpadami niebezpiecznymi.
Niekorzystnie na tle kraju przedstawia siĊ struktura składowisk odpadów, gdzie jest ich relatywnie duĪo,
a ich powierzchnia jest niewielka. Liczba oficjalnie funkcjonujących wysypisk w województwie podlaskim
wynosi 80, a ich powierzchnia to niespełna 144 hektary. Dla porównania w województwie pomorskim
funkcjonuje 48 wysypisk, lecz ich powierzchnia jest dwukrotne wiĊksza. Oznacza to, Īe standardy składowania
odpadów prawdopodobnie są niĪsze niĪ w innych regionach kraju, poniewaĪ niewielkie wysypiska na ogół są
słabiej wyposaĪone. Relatywnie mała powierzchnia wysypisk oznacza, Īe ich potencjalna uciąĪliwoĞü dla
Ğrodowiska teĪ jest mniejsza.
JednakĪe w wyniku przeprowadzonych w latach 2001-2003 przeglądów ekologicznych składowisk
ustalono, Īe jedynie 13 składowisk posiada wszystkie wymagane prawem zabezpieczenia i wyposaĪenie
niezbĊdne do prawidłowej i bezpiecznej dla Ğrodowiska eksploatacji. Do niezbĊdnej modernizacji obejmującej
m.in. takie inwestycje, jak montaĪ wagi, budowĊ systemu odgazowywania, brodzika dezynfekcyjnego czy
ogrodzenia, wytypowano 36 składowisk. Pozostałe składowiska zakwalifikowano jako obiekty, które naleĪy
zamknąü i zrekultywowaü najpóĨniej do 2009 roku, w tym 10 obiektów, które ze wzglĊdu na moĪliwoĞü
powodowania duĪego zagroĪenia dla Ğrodowiska naleĪało zamknąü i poddaü rekultywacji niezwłocznie, co
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uczyniono. Stan składowisk odpadów jest wiĊc zły.
Ponadto moĪna dostrzec bardzo szybkie tempo zmniejszania siĊ liczby dzikich wysypisk odpadów, co
naleĪy oceniü bardzo pozytywnie. Problem dzikich wysypisk szybciej został rozwiązany w miastach, bowiem
juĪ w 2004 roku zostały prawie całkowicie zlikwidowane. Na obszarach wiejskich proces porządkowania
gospodarki został zapoczątkowany w bardzo szybkim tempie w 2005 roku [45].
Lasy i leĞnictwo
Powierzchnia obszarów leĞnych województwa wynosi 645,1 tys. ha i wzrosła w stosunku do 2001 roku
o 39,1 tys. ha. ĝrednia lesistoĞü w tym okresie wzrosła z 29,6% do 32,0%, co jest wartoĞcią zbliĪoną do Ğredniej
krajowej. NajwiĊkszymi kompleksami leĞnymi są Puszcza Augustowska (ponad 110 tys. ha), Puszcza
KnyszyĔska (105 tys. ha) oraz Puszcza Białowieska (62 tys. ha). WiĊkszoĞü lasów (niemal 92,0% powierzchni)
stanowią lasy publiczne, bĊdące własnoĞcią Skarbu PaĔstwa w zarządzie PaĔstwowego Gospodarstwa LeĞnego
„Lasy PaĔstwowe” i parków narodowych oraz stanowiące własnoĞü gmin. Pozostałą czĊĞü stanowią lasy
prywatne.
Rozmieszczenie lasów w województwie jest nierównomierne. DuĪe kompleksy leĞne pokrywają głównie
wschodnią i czĊĞciowo centralną czĊĞü regionu. Obszary puszcz są zaliczane do bardzo wartoĞciowych i cennych
przyrodniczo obszarów leĞnych. RóĪnorodnoĞü siedlisk leĞnych sprawia, Īe na terenie województwa wystĊpują
wszystkie niĪowe typy lasów.
Poza funkcją produkcyjną lasy w województwie stanowią element ochrony Ğrodowiska i róĪnorodnoĞci
biologicznej regionu. Lasy ochronne w województwie zostały przedstawione w tabeli.
Tabela 24.
Powierzchnia lasów ochronnych według rodzajów w 2007 roku
Lasy ochronne
Glebochronne
Wodochronne
Uzdrowiskowo-klimatyczne
W miastach i wokół miast
Obronne
Ostoje zwierząt
Na stałych powierzchniach badawczych
Cenne pod wzglĊdem przyrodniczym
Nasienne

Powierzchnia (ha)
2 987
48 683
15 685
22 891
5 536
9 617
3 489
5 003
1 184

ħródło: [69].

Funkcje ochronne spełnia 27% powierzchni lasów znajdujących siĊ w zarządzie Lasów PaĔstwowych.
Zachowaniu walorów przyrodniczych lasów sprzyjają zmiany w ich gospodarczym uĪytkowaniu, mające na celu
naturalizacjĊ ekosystemów oraz zachowywanie w ich strukturze siedlisk i mikrosiedlisk waĪnych dla wielu grup
flory i fauny. Na terenie Lasów PaĔstwowych funkcjonuje „LeĞny Kompleks Promocyjny Puszcza Białowieska”
(LKP), który powołano 19 grudnia 1994 roku. W jego skład wchodzą trzy nadleĞnictwa: BiałowieĪa, Browsk
i Hajnówka. LKP powołano, by realizowaü załoĪenia kompleksowej polityki trwałego i zrównowaĪonego
rozwoju oraz gospodarki leĞnej opartej na podstawach ekologicznych.
Specjalny status posiada takĪe Puszcza Augustowska. Zgodnie z decyzją Ministra Rolnictwa, LeĞnictwa i
Gospodarki ĩywnoĞciowej z dnia 9 lipca 1986 roku na obszarze szeĞciu nadleĞnictw wprowadzono zasadĊ, iĪ
podstawowym celem gospodarki leĞnej jest dąĪenie do zachowania trwałoĞci lasu o charakterze zbliĪonym do
naturalnego oraz zapewnienie warunków do maksymalnego spełniania przez lasy wielorakich funkcji, to jest
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produkcyjnych, ochronnych i społecznych. Funkcje ochronne lasu ma zapewniü zachowanie naturalnych
warunków ekosystemów leĞnych charakterystycznych dla puszczy, korzystny wpływ lasu na Ğrodowisko
przyrodnicze, w tym na gleby i stosunki wodne puszczy i obszarów przyległych oraz na krajobraz, zdrowie
i kulturĊ ludnoĞci. Powinna byü takĪe zapewniona ochrona miejsc lĊgowych i ostoi wszystkich gatunków
zwierząt bytujących w puszczy, w szczególnoĞci zaĞ gatunków chronionych i rzadkich.
Podsumowując, moĪna stwierdziü, Īe najistotniejsze problemy związane z ochroną Ğrodowiska
w województwie podlaskim dotyczą ochrony wód i gospodarki odpadami. W zakresie jakoĞci wód sytuacja nie
jest zła, jednakĪe biorąc pod uwagĊ funkcjonalne predyspozycje i dąĪenia regionu, związane z obszarem
Zielonych Płuc Polski czy obszarem Natura 2000, naleĪy nadal intensywnie inwestowaü w ochronĊ wód oraz
w tworzenie i rozbudowĊ wysypisk. JednoczeĞnie pojĊcie czystego Ğrodowiska nie jest stosowane w odniesieniu
do obszaru województwa podlaskiego na wyrost. WiĊkszoĞü wskaĨników związanych ze stanem Ğrodowiska
naturalnego utrzymuje siĊ na poziomie odpowiadającym niskim poziomom zanieczyszczeĔ lub wrĊcz jego
braku.
W kontekĞcie sektora rehabilitacji geriatrycznej naleĪy uznaü, Īe obecny stan Ğrodowiska naturalnego
niewątpliwie znacząco pozytywnie oddziałuje na moĪliwoĞci rozwoju tego kierunku w województwie. NaleĪy
jednak zwróciü uwagĊ, Īe czyste Ğrodowisko naturalne i dalsze utrzymanie jego dobrego stanu moĪe stanowiü
barierĊ dla rozwoju peryferyjnych regionów, jakim jest województwo podlaskie. Z jednej strony to zacofanie
rozwojowe regionu bywa istotnym czynnikiem dobrego zachowania przyrody, a z drugiej – wynikają z niego
ograniczenia rozwojowe w postaci np. niedorozwoju infrastruktury. ĝrodowisko jest w takich regionach czĊsto
jedną z niewielu mocnych stron i naleĪy poszukiwaü takich dróg rozwoju, które ten czynnik pozwalają zachowaü
i wykorzystaü, nie prowadząc do jego pomniejszenia. [45, s.147]
Rozwijanie i wdraĪanie koncepcji ekorozwoju moĪe spowodowaü zmianĊ akcentów w rozumieniu
konkurencyjnoĞci. W wiĊkszym stopniu niĪ obecnie bĊdzie uwzglĊdniała – obok kwestii kapitału
produkcyjnego, kwalifikacji mieszkaĔców regionu, infrastruktury, innowacyjnoĞci, przedsiĊbiorczoĞci
i stabilnoĞci ekonomicznej – aspekty Ğrodowiskowe i społeczno-kulturowe. W warunkach ekorozwoju regiony
konkurują czystszym Ğrodowiskiem, inwestycjami edukacyjnymi, spójnymi społecznoĞciami i dobrymi usługami
publicznymi. W teorii regiony o najwyĪszej jakoĞci Īycia – uwzglĊdniające obok materialnego standardu jej
ekologiczne i społeczne uwarunkowania – bĊdą bardziej konkurencyjne w Ğwiecie XXI wieku. Ponadto
w Ğwiecie, w którym zasoby energii, ziemi i surowców bĊdą ograniczone ze wzglĊdu na globalne bariery
Ğrodowiskowe, co odbije siĊ na ich cenach i dostĊpnoĞci, regiony najmniej zaleĪne od zewnĊtrznych zasobów
bĊdą w najlepszej sytuacji, by pozostaü konkurencyjne i zapewniü mieszkaĔcom odpowiedni standard Īycia.
Stąd oszczĊdnoĞü przyrody, energii i surowców wspiera utrzymanie przyszłej konkurencyjnoĞci [45, s.149].
Takie podejĞcie do rozwoju opartego z jednej strony na ochronie Ğrodowiska naturalnego, moĪe wiązaü
siĊ z jeszcze silniejszym, korzystnym powiązaniem z sektorem rehabilitacji geriatrycznej. To właĞnie wysoki
poziom czystoĞci Ğrodowiska naturalnego i znaczące walory Ğwiadczące o atrakcyjnoĞci turystycznej
województwa mogą wzmocniü rozwój tego sektora. JednoczeĞnie zasadne wydaje siĊ byü wspieranie rozwoju
sieci infrastruktury komunikacyjnej sprzyjającej poprawie dostĊpnoĞci do regionu, co wymaga prowadzenia
pewnych rodzajów inwestycji. Nie wydaje siĊ jednak, by stało to w sprzecznoĞci z ochroną Ğrodowiska.

4.3 Szanse rozwoju sektora – wyniki badaĔ przedsiĊbiorstw i instytucji
Przedstawiciele przedsiĊbiorstw w trakcie realizowanych Indywidualnych Wywiadów PogłĊbionych
(IDI/ITI 1) szanse rozwoju sektora upatrywali przede wszystkim w zwiĊkszeniu udogodnieĔ dla nowo
tworzonych firm oraz zmniejszeniu składek ZUS dla juĪ istniejących podmiotów. Inną kwestią jest koniecznoĞü
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zmian rozporządzeĔ i ustaw dotyczących działalnoĞci NFZ. Zwrócono takĪe uwagĊ na szansĊ, jaką niesie ze
sobą poprawa zarządzania słuĪbą zdrowia. Inną moĪliwoĞcią jest pozyskanie kontraktów zagranicznych na
usługi sektora. JednoczeĞnie wskazano, Īe dobrym rozwiązaniem mogłoby byü połączenie sił z sektorem
turystyki, co pozwoliłoby na sprowadzenie goĞci z zewnątrz województwa.
Innym problemem najczĊĞciej wskazywanym przez respondentów jest zbyt małe finansowanie sektora ze
strony paĔstwa, lecz wskazano przy tym, Īe szansą moĪe byü współfinansowanie go przez UniĊ Europejską.
Inną szansą jest pozyskanie umów z NFZ przez wiĊkszą liczbĊ gabinetów i placówek z województwa.
W ramach prowadzonych indywidualnych wywiadów pogłĊbionych wĞród badanych instytucji
(IDI/ITI 2), respondenci zwrócili uwagĊ na kilka istotnych czynników i tendencji w otoczeniu, które mogą
stanowiü, ich zdaniem, szanse rozwoju sektora w województwie podlaskim. WĞród odpowiedzi wskazano dalej
postĊpujące starzenie siĊ społeczeĔstwa nie tylko w województwie, ale i w kraju, i w Europie. Jedną z waĪnych
szans, zdaniem respondentów, byłoby podjĊcie odpowiedniej polityki władz województwa i samorządu oraz
polityki paĔstwa, „które postawiłyby na opiekĊ nad osobami starymi i niepełnosprawnymi”. Poza tym zwrócono
uwagĊ na koniecznoĞü wsparcia dla sektora ze strony samorządów w zakresie bazy lokalowej – pomoc
w remoncie, ulga podatkowa z tytułu remontu lub utworzenia nowych miejsc pracy. Znaczenie moĪe mieü takĪe
– zdaniem respondentów – „ustawodawstwo, które by sprzyjało właĞnie rozwojowi tego zakresu działania”.
WĞród szans wskazano na udział kapitału z Unii Europejskiej. Na znaczenie Ğrodków z funduszy europejskich
zwróciło uwagĊ czterech respondentów.
Inną wskazaną szansą jest „podnoszenie siĊ poziomu Īycia ludzi w kraju i za granicą. Z tym wiąĪe siĊ
popyt na (…) usługi wysokiej jakoĞci, komfortu zdrowotnego, wyglądu. Gdy społeczeĔstwa siĊ bogacą,
poprawia siĊ jakoĞü Īycia”. Inną kwestią jest „objĊcie nas nalepką Unia Europejska, nikt nie ma pytaĔ, gdzie
jedzie. Polska jest traktowana jako dobre miejsce na inwestycje, (…) jesteĞmy widziani jako kraj rozwijający
siĊ i zasobny”.
Ponadto w trakcie prowadzonych wywiadów respondenci zwrócili takĪe uwagĊ na cechy charakterystyczne
samego województwa, takie jak walory turystyczne. Inny respondent wskazał zaĞ, Īe bazą dla rozwoju sektora
moĪe byü oĞrodek, jakim jest Uniwersytet Medyczny: „Daje wielką szansĊ, Īe stamtąd bĊdą płynĊły dobre
praktyki, jak takie kształcenie (z zakresu rehabilitacji geriatrycznej – M.K.) moĪe byü wykorzystane”. Uczelnie
wyĪsze w województwie oraz sieü placówek pomocy społecznej, w tym domów pomocy, które znajdują siĊ na
terenie województwa, powinny ponadto – jak wskazał jeden z badanych – prowadziü współpracĊ z innymi
organizacjami, w tym pozarządowymi i koĞcielnymi. Sprzyjałaby to rozwojowi sektora rehabilitacji
geriatrycznej.
Uczestnicy grupy fokusowej (FGI) jako duĪą szansĊ rozwoju sektora rehabilitacji geriatrycznej wskazali
„ĞciągniĊcie obcokrajowców” do województwa podlaskiego, by korzystali z wszelkich dobrodziejstw, a przy
tym z zabiegów rehabilitacyjnych. Jako znaczącą szansĊ uznano współpracĊ z innymi oĞrodkami z okolic
województwa podlaskiego. W trakcie spotkania podano przykład gminy Augustów, która podjĊła współpracĊ
z Druskiennikami z Litwy. Jeden z respondentów wskazał na zasadnoĞü takiej współpracy przede wszystkim ze
wzglĊdu na fakt, Īe atrakcje, jakie obecnie są w województwie, nie są wystarczające: „Na pobyt tygodniowy
(…) jestem w stanie klientowi zapewniü w Augustowie i w okolicy, natomiast jak on bĊdzie chciał przyjechaü na
dwa tygodnie, to ja juĪ sam go nie załatwiĊ i wtedy potrzebne są Druskienniki i Mazury”.
W trakcie rozmowy uznano, Īe sektor rehabilitacji geriatrycznej powinien swoją ofertĊ kierowaü nie tylko
do osób w wieku podeszłym. Zwrócono uwagĊ, Īe są osoby, które chociaĪby ulegają róĪnego rodzaju
schorzeniom w wieku młodym, gdy są aktywne, ale gdy przestają byü aktywne, mają pieniądze. Wskazano, Īe
oferta winna byü kierowana do takich osób – mogą to byü osoby z róĪnego rodzaju upoĞledzeniami, które
zdarzyły siĊ w trakcie trwania ich Īycia. Inną szansą jest skierowanie oferty „dla potrzebujących spokoju,
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ciszy, Ğrodowiska pozytywnego i kulturowego i przyrodniczego”. Wskazano równieĪ na przykłady grup osób,
które w celu poszukiwania spokoju i wyciszenia oraz odpowiednio skomponowanej diety chĊtnie korzystają
z usług Ğwiadczonych w klasztorach. W Polsce jest juĪ kilka takich miejsc. Istniejący w SupraĞlu klasztor
prawosławny mógłby Ğwiadczyü tego rodzaju usługi. Niestety, obecną barierą jest powołanie Akademii
Supraskiej, w ramach której posiada 80 pokoi, jednak ze wzglĊdu na korzystanie z funduszy unijnych nie jest
moĪliwe wykorzystanie tych pomieszczeĔ do celów komercyjnych. Co nie oznacza, Īe nie bĊdzie to moĪliwe za
kilka lat i nie zostaną podjĊte działania w celu stworzenia oferty turystycznej.
Przykładem moĪe byü pan Bogusław KaczyĔski, na którego wskazała jedna z uczestniczek spotkania,
jako na osobĊ chĊtnie korzystającą, i to systematycznie, z usług oferowanych przez Busko Zdrój. Osoby takie,
zdaniem respondentów, są „nakrĊcone, napĊdzone”, a przy tym „bardziej wychowane i wykształcone” i „chcą
znajdowaü siĊ w odpowiednim Ğrodowisku”, zapewniającym, „Īeby było przy stole o czym porozmawiaü i miło
spĊdziü czas, i razem pójĞü na koncert”.
Jako inną grupĊ docelową, a co za tym idzie, szansĊ dla rozwoju sektora, wskazano „rehabilitacjĊ ludzi
młodych, w Ğrednim wieku, osób wyłączonych z aktywnoĞci zawodowej czasowo lub trwale”. Ponadto
wskazano, Īe obecnie problemem jest rozwój niewydolnoĞci serca która jest bardzo czĊsta, a problem ten
szczególnie dotyka osoby w wieku 45-55 lat. Jest to wynikiem prowadzonego obecnie stylu Īycia. W trakcie
rozmowy wskazano, Īe prognozuje siĊ, Īe niewydolnoĞü miĊĞnia sercowego za 10 lat obejmie około jednej
trzeciej osób w grupie około 45. roku Īycia i starszych. Stąd zasadniczym kierunkiem jest przyjazd do miejsca,
gdzie moĪliwe bĊdzie wyciszenie siĊ i prowadzenie rehabilitacji, a takie warunki przyrodnicze województwo
posiada, szczególnie Īe połoĪone jest na nizinie.

4.4 ZagroĪenia rozwoju sektora – wyniki badaĔ przedsiĊbiorstw i instytucji
WĞród powaĪnych zagroĪeĔ w trakcie Indywidualnych Wywiadów PogłĊbionych (IDI/ITI 1)
z przedsiĊbiorstwami sektora wymieniono zły system kontraktowania ĞwiadczeĔ przez NFZ. Jeden
z respondentów wskazał, Īe w jego firmie wykonano usługi z zakresu kontraktu w ciągu pierwszych siedmiu
miesiĊcy roku, a na dalsze usługi brak Ğrodków. Nic nie wskazuje, aby sytuacja w tym zakresie zmieniła siĊ,
a wrĊcz ostatnie informacje płynące z NFZ pozwalają przypuszczaü, Īe prawdopodobieĔstwo pogłĊbiania siĊ
trudnoĞci w finansowaniu usług rehabilitacyjnych jest wysokie. JednoczeĞnie naleĪy podaü inne znaczące
zagroĪenie dla rozwoju sektora, jakim jest, zdaniem respondentów, brak Ğrodków finansowych ze strony osób
starszych, a co za tym idzie, ich trudnoĞci w regulowaniu płatnoĞci za usługi rehabilitacyjne.
Inną sprawą, stanowiącą powaĪne zagroĪenie dla rozwoju sektora, jest ciągły brak ustawy dotyczącej
zawodu fizjoterapeuty, co prowadzi do koniecznoĞci kontaktu pacjentów najpierw z lekarzem rodzinnym,
nastĊpnie z lekarzem specjalistą, dalej z lekarzem rehabilitacji, a dopiero z fizjoterapeutą. Istniejące w wielu
krajach rozwiązania prawne wskazują, Īe zmiany w procedurze pozwoliłyby na kierowanie pacjenta przez
lekarza pierwszego kontaktu bezpoĞrednio do wykwalifikowanego rehabilitanta. To obniĪałoby z jednej strony
koszty obsługi, a z drugiej przyspieszyłoby dostarczenie usługi na czas dla pacjenta.
Zdaniem przedstawicieli instytucji otoczenia (IDI/ITI 2), zagroĪeniem rozwoju sektora jest
„niewystarczające rozumienie problemu ze strony samorządów lokalnych”. WĞród najczĊĞciej
pojawiających siĊ wskazaĔ wystąpił „brak Ğrodków finansowych”, „brak kontraktów z NFZ”, „zły podział
Ğrodków finansowych na rehabilitacjĊ geriatryczną”.
Inny aspekt o charakterze społecznym, który moĪe, zdaniem respondentów, stanowiü zagroĪenie dla
rozwoju sektora, to nieduĪa popularnoĞü usług rehabilitacyjnych w społeczeĔstwie. Inny respondent natomiast
okreĞlił to zagroĪenie jako trudnoĞci z „przełamaniem oporów mentalnych”. WĞród innych zagroĪeĔ
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płynących z samego społeczeĔstwa znalazły siĊ: rosnąca liczba osób ubogich, wysoka stopa bezrobocia,
czĊste zmiany przepisów i ich wieloĞü. WĞród tendencji i zjawisk wystĊpujących w całym kraju, które moĪna
traktowaü jako zagroĪenia dla rozwoju sektora, wymieniono takĪe bardzo znaczący fakt, Īe „dalej w naszym
społeczeĔstwie ta grupa osób starszych jest traktowana gorzej, (…) nie widzi siĊ potrzeby rehabilitacji,
utworzenia jakiegoĞ sektora tylko dla osób starszych”.
Warto zwróciü szczególną uwagĊ na wydaje siĊ trafną diagnozĊ jednego z respondentów, Īe problemem
jest uznanie przez niektórych decydentów w kraju, Īe województwo podlaskie jest i moĪe pozostaü „skansenem
bez dróg”, a to moĪe prowadziü do sytuacji, Īe „ci potencjalni klienci trafią do innych miejsc”. WĞród innych
wymienionych pojawiła siĊ odpowiedĨ o znaczącym dalszym rozdrobnieniu placówek rehabilitacji
geriatrycznej.
Uczestnicy Zogniskowanego Wywiadu Grupowego (FGI) wskazali na powaĪne zagroĪenie płynące
z braku systemowych ofert wsparcia sektora przez władze róĪnego szczebla. Zwrócono takĪe uwagĊ na
brak zainteresowania sprawą promocji regionu ze strony mediów lokalnych, które wolą promowaü
informacje „noĞne”, dotyczące Ğmierci, wypadków, niĪ chociaĪby walorów i szans rozwoju województwa
podlaskiego.
PowaĪne zagroĪenie dla sektora nie tylko w województwie moĪe płynąü ze strony obwarowaĔ prawnych
związanych z moĪliwoĞcią tworzenia uzdrowisk. Są odpowiednie przepisy i nie podlegają one dyskusji, jednak
zagroĪeniem jest niedobór wykwalifikowanych kadr w zawodzie planisty, specjalizujących siĊ
w opracowaniu odpowiedniej dokumentacji dotyczącej obszarów uzdrowisk.

4.5 Scenariusze stanów otoczenia
Scenariusze stanów otoczenia zostały skonstruowane na podstawie zestawu przeanalizowanych
czynników popytowych i podaĪowych metodą desk research. Zostały opracowane cztery róĪne scenariusze
przyszłoĞci: optymistyczny, pesymistyczny, najbardziej prawdopodobny oraz niespodziankowy. NastĊpnie były
one poddane weryfikacji w trakcie prac grupy ekspertów.
Punktem wyjĞcia do prac nad scenariuszami było przygotowanie tabeli 25 przedstawiającej analizĊ
tendencji w otoczeniu sektora. Zostały w niej zawarte wszystkie opisane wyĪej zewnĊtrzne uwarunkowania
rozwoju sektora, z podziałem na sfery. KaĪdemu z nich przypisano negatywną lub pozytywną siłĊ wpływu
okreĞloną w skali od -5 do +5 punktów, w trzech wariantach zmian: wzrostu, stagnacji oraz regresu
poszczególnych czynników. Ponadto kaĪde uwarunkowanie zostało scharakteryzowane przypisaniem
prawdopodobieĔstwa wystąpienia danego procesu.
Prace te prowadzone były w trakcie spotkaĔ grupy ekspertów. Propozycja zestawu czynników
przedstawiona przez osoby przygotowujące desk research została uzupełniona w trakcie prac grupy ekspertów
o czynniki: emigracje oraz bezrobocie. W zasadzie wystąpiła zgodnoĞci co do przypisania poszczególnym
czynnikom siły wpływu i prawdopodobieĔstwa. Szczególną uwagĊ ekspertów zwróciło ustalenie tych wartoĞci w
przypadku bezrobocia, regulacji dostĊpu do ĞwiadczeĔ zdrowotnych w Polsce oraz prawodawstwa dotyczącego
wykonywania zawodów związanych z rehabilitacją. Ostatecznie wypracowane wyniki prac grupy ekspertów
zostały zaprezentowane poniĪej.
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Tabela 25.
Analiza tendencji w otoczeniu
Tendencja
(od +5 do -5)

Sfera

PrawdopodobieĔstw
(od 0 do 1)

Ekonomiczna
Wzrost PKB

Wzrost bezrobocia

Wzrost inflacji
Poprawa finansowania opieki
zdrowotnej

Tempo wzrostu rynku

Wzrost zamoĪnoĞci społeczeĔstwa
Poprawa dostĊpnoĞci do infrastruktury
transportowej

wzrost
stagnacja
regres
wzrost
stagnacja
regres
wzrost
stagnacja
regres
wzrost
stagnacja
regres
wzrost
stagnacja
regres
wzrost
stagnacja
regres
wzrost
stagnacja
regres

+3
+1
-2
-2
0
+1
-1
0
+1
+4
+2
-3
+3
0
-1
+5
+1
-2
+4
-1
-3

0,25
0,70
0,05
0,10
0,60
0,30
0,15
0,60
0,25
0,15
0,85
0,05
0,80
0,15
0,05
0,45
0,40
0,20
0,65
0,30
0,05

wzrost
stagnacja
regres
wzrost
stagnacja
regres
wzrost
stagnacja
regres
wzrost
stagnacja
regres
wzrost
stagnacja
regres
wzrost
stagnacja
regres
wzrost
stagnacja
regres
wzrost
stagnacja
regres

+4
+1
-2
+4
-1
-4
+3
+1
-1
+3
-1
-2
+4
-1
-3
+4
+2
0
-3
+1
+2
+2
+1
0

0,40
0,50
0,10
0,45
0,35
0,20
0,60
0,30
0,10
0,10
0,70
0,20
0,10
0,60
0,30
0,80
0,15
0,05
0,55
0,35
0,10
0,80
0,15
0,05

wzrost
stagnacja
regres
wzrost
stagnacja
regres

+4
0
-4
+2
-1
-2

0,05
0,35
0,60
0,10
0,70
0,20

Społeczna
Popraw jakoĞci Īycia
Preferowanie aktywnego stylu Īycia i
wzorców konsumpcji
Poprawa wykształcenia osób starszych

Poprawa wykształcenia kadry
Zmiana wartoĞci i postawy wobec ludzi
starszych
WydłuĪanie trwania Īycia

Wzrost emigracji kadry

Wzrost emigracji ludnoĞci
Administracyjnoprawna
Ulepszenie regulacji dostĊpu do
ĞwiadczeĔ zdrowotnych w Polsce
Ulepszenie prawodawstwa dotyczącego
wykonywania zawodów związanych z
rehabilitacją
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Ulepszenie prawodawstwa zwi!zanego
z tworzeniem uzdrowisk
Ulepszenie prawodawstwa w zakresie
turystyki aktywnej i rekreacji
Uwzgl"dnianie problematyki ludzi
starszych w prowadzonej polityce
spo#ecznej
Mi#dzynarodowa
Poprawa dost"pu do us#ug zdrowotnych
za granic!
Wzrost promocji dzia#a$ na rzecz osób
starszych przez Unii Europejskiej

wzrost
stagnacja
regres
wzrost
stagnacja
regres
wzrost
stagnacja
regres

+2
0
-2
+1
0
-1
+3
-1
-2

0,10
0,70
0,20
0,25
0,70
0,05
0,40
0,50
0,10

wzrost
stagnacja
regres
wzrost
stagnacja
regres

+2
0
-1
+1
0
-1

0,80
0,15
0,05
0,70
0,20
0,10

wzrost
stagnacja
regres
wzrost
stagnacja
regres
wzrost
stagnacja
regres

+2
+1
-2
0
-1
-2
+1
0
-3

0,50
0,45
0,05
0,45
0,55
0,05
0,70
0,20
0,10

$rodowiskowa
Poprawa klimatu
Wyst"powanie okre%lonych gatunków
ro%lin i zwierz!t
Utrzymanie czystego %rodowiska
naturalnego

&ród#o: Opracowanie w#asne na podstawie wyników bada$.

Spo%ród uwzgl"dnionych pi"ciu sfer bardzo liczna jest pierwsza, a wi"c sfera ekonomiczna.
Uwzgl"dniono w niej siedem ró'nych czynników. Spo%ród nich dla pi"ciu spodziewa( si" nale'y w najbli'szym
okresie raczej tendencji braku zmiany (stagnacji), st!d te' takiemu trendowi nadano wi"ksze
prawdopodobie$stwo, ni' zmianom wzrostowym czy stagnacyjnym. Je%li za% chodzi o pozosta#e, to szczególnie
nale'y spodziewa( si" wzrostu samego rynku rehabilitacji w najbli'szej przysz#o%ci, a wi"c pojawiania si"
nowych ofert oraz nowych konkurentów na rynku. Du'e s! tak'e szanse na popraw" w zakresie infrastruktury
transportowej, szczególnie 'e wst"pnie s! znane )ród#a %rodków finansowych oraz terminy realizacji inwestycji,
je%li chodzi o infrastruktur" drogow!. Nale'y si" ponadto spodziewa( pozytywnych zmian w przypadku wzrostu
poziomu dochodów ludno%ci.
Na sfer" spo#eczn! z#o'y#o si" osiem czynników. Podobnie jak poprzednio, najcz"%ciej wyst"puj! tu
wskazania na brak zmian stanu poszczególnych czynników. Spodziewa( si" za% mo'na raczej wzrostu, je%li
chodzi o emigracje ludno%ci, poziom wykszta#cenia osób starszych oraz zmian nastawionych na zdrowy styl
'ycia, jak i na wzorce konsumpcji bazuj!ce na aktywno%ci i szerokim korzystaniu przez osoby starsze
z rekreacji. Niestety, jest te' du'e prawdopodobie$stwo dalszej emigracji kadry medycznej, w tym g#ównie do
innych krajów Unii Europejskiej.
Trzecia analizowana sfera – administracyjnoprawna – sk#ada si" z pi"ciu ró'nych czynników. W tym
przypadku przede wszystkim oczekiwa( nale'y tendencji stagnacyjnych, co nie b"dzie mia#o powa'nego
negatywnego oddzia#ywania na sektor, jednak'e mo'e stanowi( pewnie zagro'enia dla jego rozwoju
w przysz#o%ci. Niepokoj!ce jest ponadto wysokie prawdopodobie$stwo wyst!pienia negatywnych tendencji
spadkowych, je%li chodzi o kontraktowanie %wiadcze$ zdrowotnych przez NFZ, co wp#ywa w g#ówniej mierze
na dost"p do us#ug tak'e sektora rehabilitacji w województwie, jak i w ca#ej Polsce.
Przedostatnia grupa czynników – najmniej liczna – to czynniki mi"dzynarodowe. Spodziewane s! tu
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przede wszystkim pozytywne tendencje w najbliĪszym okresie, które bĊdą, w umiarkowanym stopniu, lecz
sprzyjaü rozwojowi sektora rehabilitacji w niedalekiej przyszłoĞci.
Na piątą grupĊ czynników składają siĊ uwarunkowania Ğrodowiskowe rozwoju sektora. Zdecydowanie
przewiduje siĊ, Īe bĊdą nastĊpowały zmiany klimatyczne tworzące warunki sprzyjające rozwojowi sektora.
Utrzymanie, jak równieĪ jeszcze wiĊksza poprawa stanu Ğrodowiska naturalnego, chociaĪby w zakresie
usprawnienia gospodarki odpadami, bĊdzie sprzyjaü sektorowi rehabilitacji. JeĞli zaĞ chodzi o zmiany związane
z granicami obszarów chronionych czy dotyczące wystĊpowania okreĞlonych gatunków zwierząt, np. Īubra, to
raczej moĪna oczekiwaü zachowania dotychczasowej sytuacji, chociaĪ spodziewaü siĊ naleĪy nacisku ze strony
Unii Europejskiej, jak i rządu Polski do zmian w tym zakresie. Sytuacja taka jednak nie musiałaby wpływaü
w ogóle na wzrost sektora.
Przedstawione poniĪej scenariusze stanów otoczenia zostały opracowane na podstawie analizy tendencji
w otoczeniu. Pierwszy z czterech opracowanych scenariuszy – scenariusz optymistyczny – tworzony jest przy
załoĪeniu najbardziej korzystnych dla sektora zmian w otoczeniu. NajwiĊkszy pozytywny wpływ na sektor ze
wszystkich analizowanych sfer bĊdzie mieü sfera społeczna – Ğrednia siła oddziaływania +3,25. Oczekuje siĊ tu
optymistycznych zmian związanych głównie ze zmianami wzrostowymi siedmiu z oĞmiu analizowanych
czynników. Regres traktowany jest jako tendencja pozytywnie oddziałująca na sektor w przypadku czynnika,
jakim są emigracje kadr słuĪby zdrowia.
Z Tabeli 26. Scenariusz optymistyczny wynika, Īe najbardziej pozytywny wpływ na sektor moĪe mieü
wzrost zamoĪnoĞci społeczeĔstwa. Optymistyczne prognozy związane z dalszym finansowaniem opieki
zdrowotnej ze Ğrodków Unii Europejskiej oraz z rozwojem infrastruktury transportowej takĪe silnie pozytywnie
mogą oddziaływaü na przyszły rozwój sektora. W przypadku dwóch czynników: bezrobocia i inflacji, tendencja
spadkowa ma wiĊksze znaczenie pozytywne dla sektora. Łącznie siła oddziaływania sfery ekonomicznej na
sektor jest doĞü wysoka i wynosi +3,00.
Tabela 26.
Scenariusz optymistyczny
Tendencja
(od +5 do -5)

Sfera
Ekonomiczna
Wzrost PKB
Wzrost bezrobocia
Wzrost inflacji
Poprawa finansowania opieki zdrowotnej
Tempo wzrostu rynku
Wzrost zamoĪnoĞci społeczeĔstwa
Poprawa dostĊpnoĞci do infrastruktury
transportowej
Społeczna
Poprawa jakoĞci Īycia
Preferowanie aktywnego stylu Īycia i wzorców
konsumpcji
Poprawa wykształcenia osób starszych
Poprawa wykształcenia kadry
Zmiana wartoĞci i postawy wobec ludzi starszych
WydłuĪanie trwania Īycia
Wzrost emigracji kadry
Wzrost emigracji ludnoĞci
Administracyjnoprawna
Ulepszenie regulacji dostĊpu do ĞwiadczeĔ
zdrowotnych w Polsce

wzrost
regres
regres
wzrost
wzrost
wzrost
wzrost
ĝrednia siła wpływu
wzrost
wzrost
wzrost
wzrost
wzrost
wzrost
regres
wzrost
ĝrednia siła wpływu
wzrost

+3
+1
+1
+4
+3
+5
+4
+3,00
+4
+4
+3
+3
+4
+4
+2
+2
+3,25
+4
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Ulepszenie prawodawstwa dotyczącego
wykonywania zawodów związanych z
rehabilitacją
Ulepszenie prawodawstwa związanego z
tworzeniem uzdrowisk
Ulepszenie prawodawstwa w zakresie turystyki
aktywnej i rekreacji
UwzglĊdnianie problematyki ludzi starszych w
prowadzonej polityce społecznej

wzrost

+2

wzrost

+2

wzrost

+1

wzrost
ĝrednia siła wpływu

MiĊdzynarodowa
Poprawa dostĊpu do usług zdrowotnych
za granicą
Wzrost promocji działaĔ na rzecz osób starszych
przez Unii Europejskiej

wzrost

+2

wzrost
ĝrednia siła wpływu

ĝrodowiskowa
Poprawa klimatu
WystĊpowanie okreĞlonych gatunków roĞlin
i zwierząt
Utrzymanie czystego Ğrodowiska naturalnego

+3
+2,40

wzrost

+1
+1,50
+2

regres
wzrost
ĝrednia siła wpływu

0
+1
+1,66

ħródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badaĔ.

Najmniejszej pozytywnej siły oddziaływania spodziewaü siĊ moĪna ze strony sfery miĊdzynarodowej
(Ğrednia siła wpływu: +1,50). Ponadto siła oddziaływania według scenariusza optymistycznego nie bĊdzie duĪa
w przypadku sfery Ğrodowiskowej (Ğrednia siła wpływu: +1,66).
Kolejnym rodzajem jest scenariusz pesymistyczny, który opisuje te trendy i procesy, które bĊdą miały
negatywny wpływ na przedsiĊbiorstwo. Opracowany scenariusz (Tabela 27. Scenariusz pesymistyczny)
pokazuje, Īe najwiĊksze negatywne oddziaływanie na sektor moĪe mieü sfera administracyjnoprawna oraz
ekonomiczna. W pierwszym przypadku dostrzega siĊ przede wszystkim bardzo duĪy negatywny wpływ zmian
w dostĊpie do ĞwiadczeĔ zdrowotnych w Polsce, które są realizowane przez NFZ. Najmniejszy negatywny
wpływ mogą mieü ewentualne zmiany na gorsze w zakresie prawodawstwa związanego z realizacją aktywnej
turystyki oraz rekreacji. Najmniej nieprzyjemnych sytuacji moĪna oczekiwaü ze strony sfery miĊdzynarodowej
(Ğrednia siła wpływu: -1,00).
Tabela 27.
Scenariusz pesymistyczny
Tendencja
(od +5 do -5)

Sfera
Ekonomiczna
Wzrost PKB
Wzrost bezrobocia
Wzrost inflacji
Poprawa finansowania opieki zdrowotnej
Tempo wzrostu rynku
Wzrost zamoĪnoĞci społeczeĔstwa
Poprawa dostĊpnoĞci do infrastruktury
transportowej
Społeczna
Poprawa jakoĞci Īycia
Preferowanie aktywnego stylu Īycia i wzorców
konsumpcji
Poprawa wykształcenia osób starszych
Poprawa wykształcenia kadry
Zmiana wartoĞci i postawy wobec ludzi starszych

regres
wzrost
wzrost
regres
regres
regres
regres
ĝrednia siła wpływu

-2
-2
-1
-3
-1
-2
-3
-2,00

regres

-2

regres
regres
regres
regres

-4
-1
-2
-3
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WydłuĪanie trwania Īycia
Wzrost emigracji kadry
Wzrost emigracji ludnoĞci
Administracyjnoprawna
Ulepszenie regulacji dostĊpu do ĞwiadczeĔ
zdrowotnych w Polsce
Ulepszenie prawodawstwa dotyczącego
wykonywania zawodów związanych z
rehabilitacją
Ulepszenie prawodawstwa związanego z
tworzeniem uzdrowisk
Ulepszenie prawodawstwa w zakresie turystyki
aktywnej i rekreacji
UwzglĊdnianie problematyki ludzi starszych w
prowadzonej polityce społecznej
MiĊdzynarodowa
Poprawa dostĊpu do usług zdrowotnych
za granicą
Wzrost promocji działaĔ na rzecz osób starszych
przez Unii Europejskiej
ĝrodowiskowa
Poprawa klimatu
WystĊpowanie okreĞlonych gatunków roĞlin
i zwierząt
Utrzymanie czystego Ğrodowiska naturalnego

regres
wzrost
regres
ĝrednia siła wpływu

0
-3
0
-1,88

regres

-4

regres

-2

regres

-2

regres

-1

regres
ĝrednia siła wpływu
regres
regres
ĝrednia siła wpływu
regres
regres
regres
ĝrednia siła wpływu

-2
-2,20
-1
-1
-1,00
-2
-2
-3
-1,66

ħródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badaĔ.

Trzeci przygotowany scenariusz, najbardziej prawdopodobny, to taki, w którym zakłada siĊ trendy zmian
w otoczeniu, których wystąpienie charakteryzuje siĊ najwiĊkszym prawdopodobieĔstwem. Jest on, obok
scenariusza niespodziankowego, znaczącym uzupełnieniem analizy prowadzonej na podstawie scenariuszy
optymistycznego i pesymistycznego.
Z punktu widzenia siły oddziaływania poszczególnych piĊciu sfer na sektor zauwaĪa siĊ, Īe najwiĊksze
jest prawdopodobieĔstwo pojawienia siĊ negatywnych tendencji w sferze administracyjnoprawnej (Ğrednia siła
wpływu: -2,00) (Tabela 28. Scenariusz najbardziej prawdopodobny). Drugą w kolejnoĞci sferą o znaczącym
negatywnym oddziaływaniu jest sfera społeczna (Ğrednia siła oddziaływania -1,66). Negatywny wpływ z duĪym
prawdopodobieĔstwem mogą mieü dalej braki specjalizacji z zakresu geriatrii oraz rehabilitacji geriatrycznej,
brak poszanowania i rozumienia potrzeb ludzi starszych przez społeczeĔstwo, czy chociaĪby dalsze emigracje
kadry słuĪby zdrowia za granicĊ. JednoczeĞnie w sferze tej jest duĪe prawdopodobieĔstwo pojawienia siĊ
pozytywnego oddziaływania, co dotyczy wiĊkszoĞci spoĞród analizowanych czynników.
Zdecydowanie pozytywnego wpływu na sektor moĪna oczekiwaü ze strony sfery ekonomicznej (Ğrednia
siła wpływu dodatnia: +2,80). Jedynie dodatni wpływ bĊdzie miała najprawdopodobniej takĪe sfera
miĊdzynarodowa (siła wpływu dodatnia: +1,5).
JeĞli chodzi o sferĊ Ğrodowiskową, tutaj, podobnie jak w przypadku sfery społecznej, siły oddziaływania
mogą byü i dodatnie, i ujemne, przy czym te pierwsze przewaĪają (Ğrednia siła wpływu dodatnia: +1,50; Ğrednia
siła wpływu ujemna: -1,00).
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Tabela 28.
Scenariusz najbardziej prawdopodobny
Sfera
Ekonomiczna
Wzrost PKB
Wzrost bezrobocia
Wzrost inflacji
Poprawa finansowania opieki zdrowotnej
Tempo wzrostu rynku
Wzrost zamoĪnoĞci społeczeĔstwa
Poprawa dostĊpnoĞci do infrastruktury
transportowej

PrawdopodobieĔstwo
0,70
0,60
0,60
0,85
0,80
0,45

Administracyjnoprawna
Ulepszenie regulacji dostĊpu do ĞwiadczeĔ
zdrowotnych w Polsce
Ulepszenie prawodawstwa dotyczącego
wykonywania zawodów związanych z
rehabilitacją
Ulepszenie prawodawstwa związanego z
tworzeniem uzdrowisk
Ulepszenie prawodawstwa w zakresie turystyki
aktywnej i rekreacji
UwzglĊdnianie problematyki ludzi starszych w
prowadzonej polityce społecznej

+2
+3
+5
+3
0,00

+2,80
+1

0,45

+4

0,60
0,70

-1

0,60

-1

0,80
0,55
0,80
ĝrednia siła wpływu

+3

+4
-3
-1,66

0,60

-4

0,70

-1

0,70

0

0,70

0

0,50

-1
-2,00

+2
+2,80

0,00

0,80

+2

0,70

+1

ĝrednia siła wpływu
ĝrodowiskowa
Poprawa klimatu
WystĊpowanie okreĞlonych gatunków roĞlin
i zwierząt
Utrzymanie czystego Ğrodowiska naturalnego

+1

0,50

ĝrednia siła wpływu
MiĊdzynarodowa
Poprawa dostĊpu do usług zdrowotnych
za granicą
Wzrost promocji działaĔ na rzecz osób
starszych przez Unii Europejskiej

Siła wpływu
dodatnia

0
0

0,65
ĝrednia siła wpływu

Społeczna
Poprawa jakoĞci Īycia
Preferowanie aktywnego stylu Īycia i wzorców
konsumpcji
Poprawa wykształcenia osób starszych
Poprawa wykształcenia kadry
Zmiana wartoĞci i postawy wobec ludzi
starszych
WydłuĪanie trwania Īycia
Wzrost emigracji kadry
Wzrost emigracji ludnoĞci

Siła wpływu
ujemna

0,00

0,50
0,50
0,70
ĝrednia siła wpływu

+1,5
+2

-1
-1,00

+1
+1,5

ħródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badaĔ.

Czwarty rodzaj wĞród przygotowanych scenariuszy to scenariusz niespodziankowy. Zawiera on trendy,
które niezaleĪnie od potencjalnej siły negatywnego czy pozytywnego wpływu mają najmniejsze
prawdopodobieĔstwo wystąpienia. I tak, najmniejsze jest prawdopodobieĔstwo wystąpienia w sferze społecznej
znaczącej siły pozytywnej ze strony poprawy poziomu i specjalizacji wykształcenia kadry, zmian w najbliĪszym
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czasie

postaw

i

wartoĞci

wobec

ludzi

starszych

oraz

ograniczenie

emigracji

kadr.

W

sferze

administracyjnoprawnej najmniej prawdopodobna jest poprawa zasad kontraktowania dostĊpu do usług przez
NFZ. JednoczeĞnie w tych sferach wystĊpuje małe prawdopodobieĔstwo wystąpienia duĪych zmian
negatywnych, w sferze społecznej przede wszystkim zmian na gorsze stylu Īycia i wzorców konsumpcji
ludnoĞci, a w sferze administracyjnoprawnej dalsze zaniedbywanie potrzeb ludzi starszych w dokumentach
strategicznych w województwie.
Tabela 29.
Scenariusz niespodziankowy
Sfera
Ekonomiczna
Wzrost PKB
Wzrost bezrobocia
Wzrost inflacji
Poprawa finansowania opieki zdrowotnej
Tempo wzrostu rynku
Wzrost zamoĪnoĞci społeczeĔstwa
Poprawa dostĊpnoĞci do infrastruktury
transportowej
Społeczna
Poprawa jakoĞci Īycia
Preferowanie aktywnego stylu Īycia i wzorców
konsumpcji
Poprawa wykształcenia osób starszych
Poprawa wykształcenia kadry
Zmiana wartoĞci i postawy wobec ludzi
starszych
WydłuĪanie trwania Īycia
Wzrost emigracji kadry
Wzrost emigracji ludnoĞci
Administracyjnoprawna
Ulepszenie regulacji dostĊpu do ĞwiadczeĔ
zdrowotnych w Polsce
Ulepszenie prawodawstwa dotyczącego
wykonywania zawodów związanych z
rehabilitacją
Ulepszenie prawodawstwa związanego z
tworzeniem uzdrowisk
Ulepszenie prawodawstwa w zakresie turystyki
aktywnej i rekreacji
UwzglĊdnianie problematyki ludzi starszych w
prowadzonej polityce społecznej
MiĊdzynarodowa
Poprawa dostĊpu do usług zdrowotnych
za granicą
Wzrost promocji działaĔ na rzecz osób
starszych przez Unii Europejskiej
ĝrodowiskowa
Poprawa klimatu
WystĊpowanie okreĞlonych gatunków roĞlin
i zwierząt
Utrzymanie czystego Ğrodowiska naturalnego

PrawdopodobieĔstwo

Siła wpływu
ujemna

0,05
0,10
0,15
0,05
0,05
0,20

-2
-2
-1
-3
-1
-2

0,05
ĝrednia siła wpływu

-3
-2,00

0,10

-2

0,20
0,10
0,10

-4
-1

0,10
0,05
0,10
0,05
ĝrednia siła wpływu

Siła wpływu
dodatnia

0,00

+3

0
-2,33

+4
0
+2
0
+3,00

0,05

+4

0,10

+2

0,10

+2
-1

0,05
-2
0,10
ĝrednia siła wpływu
0,05
0,10
ĝrednia siła wpływu
0,05
0,05
0,10
ĝrednia siła wpływu

-1,50

+2,66

-1
-1
-1,00

0,00

-2
-2
-3
-2,33

0,00

ħródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badaĔ.
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4.6 Podsumowanie
Otrzymane wyniki pozwoliły na sporządzenie rysunku 3. przedstawiającego Ĩródła szans i zagroĪeĔ,
które płyną z otoczenia. Na tej podstawie moĪna uznaü, Īe wĞród piĊciu analizowanych sfer do najbardziej
burzliwych naleĪy zaliczyü sfery ekonomiczną, społeczną i administracyjnoprawną.
Rysunek 3.
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Otoczenie – Ĩródła szans i zagroĪeĔ w sektorze rehabilitacji geriatrycznej
ħródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badaĔ.

W scenariuszu optymistycznym najwiĊkszy dodatni wpływ otoczenia przyjmuje wartoĞü 3,25 w sferze
społecznej, zaĞ w scenariuszu pesymistycznym wartoĞü ujemna dla tej sfery jest jedną z mniejszych i wynosi
-1,88. To oznacza, Īe w sferze tej szanse przewaĪają nad zagroĪeniami, jakie niosą czynniki z tej sfery dla
sektora. JednoczeĞnie jednak to w tej sferze wystĊpuje najwiĊksza rozpiĊtoĞü pomiĊdzy czynnikami
makrootoczenia sektora, co moĪe oznaczaü, Īe czynniki z tej sfery są najmniej przewidywalne i mogą wywrzeü
najbardziej znaczący wpływ na działalnoĞü przedsiĊbiorstw sektora.
W procesie konstruowania strategii sektora jednak nie tylko sfera społeczna, ale równieĪ sfery
administracyjnoprawna i ekonomiczna, dla których rozpiĊtoĞü miĊdzy optymistycznym a pesymistycznym
scenariuszem jest takĪe znaczna, wymagają szczególnej uwagi i powinna byü ona nakierowana na wykorzystanie
szans, jakie pojawiają siĊ ze strony czynników z tej sfery.
W scenariuszu najbardziej prawdopodobnym widaü, Īe w sferach ekonomicznej, miĊdzynarodowej
i Ğrodowiskowej bĊdą pojawiaü siĊ czĊĞciej szanse dla rozwoju sektora. NajwiĊksze prawdopodobieĔstwo
dodatniego wpływu wystĊpuje w sferze ekonomicznej (Ğrednia siła wpływu: +2,80). W pozostałych ta siła
wpływu, równieĪ najprawdopodobniej dodatnia, wynosiü bĊdzie odpowiednio +1,50. W sferze społecznej jest
znaczące prawdopodobieĔstwo pojawienia siĊ szans, jednak mogą wystąpiü równieĪ zagroĪenia. Natomiast
w sferze administracyjnoprawnej jest prawdopodobne pojawienie siĊ zagroĪeĔ.
Analiza scenariuszy niespodziankowych pokazuje zaĞ, Īe najmniejsze jest prawdopodobieĔstwo
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wystąpienia szans w sferze administracyjnoprawnej, ale ich ewentualny wpływ na sektor bĊdzie miał charakter
pozytywny. Niewielkie jest prawdopodobieĔstwo wystąpienia zmian w pozostałych sferach. JeĞli by jednak one
zachodziły, to ich charakter byłby ujemny, a szczególnie negatywny byłby w sferze Ğrodowiska.
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V. Analiza sił konkurencji w sektorze
W ramach drugiego obszaru dokonana została analiza głównych składników otoczenia konkurencyjnego
przedsiĊbiorstw sektora, takich jak: dostawcy – nabywcy, istniejący i potencjalni konkurenci oraz ryzyko
pojawienia siĊ nowych producentów i substytutów. Według M.E. Portera, autora tzw. analizy piĊciu sił, moĪna
dokonaü analizy sektora poprzez zbadanie piĊciu róĪnych czynników kształtujących jego atrakcyjnoĞü dla
bieĪących i przyszłych inwestorów. WĞród tych czynników wyróĪnia siĊ:
a)

siłĊ oddziaływania dostawców i moĪliwoĞci wywierania przez nich presji na przedsiĊbiorstwa sektora,

b) siłĊ oddziaływania nabywców i moĪliwoĞci wywierania przez nich presji na przedsiĊbiorstwa sektora,
c)

natĊĪenie walki konkurencyjnej wewnątrz sektora,

d) groĨbĊ pojawienia siĊ nowych producentów,
e)

groĨbĊ pojawienia siĊ substytutów.
Konstrukcja tej metody analizy strategicznej pozwala zatem na analizĊ składników otoczenia

konkurencyjnego przedsiĊbiorstw sektora. JednoczeĞnie analiza sił konkurencji w sektorze pozwala na
wskazanie barier rozwojowych i głównych determinant rozwoju sektora. UmoĪliwia równieĪ dostarczenie
informacji, które są niezbĊdne dla przedsiĊbiorstw w procesie planowania strategicznego, oraz pozwala na
okreĞlenie składników otoczenia konkurencyjnego, które mają znaczenie przy ocenie pozycji konkurencyjnej
podmiotów.
W ramach okreĞlenia atrakcyjnoĞci sektora rehabilitacji geriatrycznej dla potencjalnych inwestorów,
według modelu Portera, zostało podjĊtych kilka kroków słuĪących udzieleniu odpowiedzi na pytania dotyczące
poszczególnych piĊciu głównych składników sektora. Po pierwsze, przeprowadzono desk research, którego
wyniki zostały przedstawione w rozdziale IV. NastĊpnie w ramach grupy ekspertów dokonano wstĊpnej analizy
piĊciu sił Portera, co pozwoliło na ocenĊ poszczególnych piĊciu grup czynników. Kolejnym etapem było
przeprowadzenie Indywidualnych Wywiadów PogłĊbionych (IDI/ITI 1) w celu potwierdzenia prawidłowoĞci
oceny zestawienia składników otoczenia konkurencyjnego przedsiĊbiorstw sektora.

5.1 Siła dostawców
WĞród dostawców w sektorze rehabilitacji geriatrycznej wymieniü moĪna:
•

dostawców usług związanych z realizacją zabiegów rehabilitacyjnych, w tym pracowników sektora zdrowia:
lekarzy specjalistów w zakresie rehabilitacji medycznej, geriatrii, balneologii, medycyny fizykalnej,
fizjoterapii i psychologii, jak równieĪ pielĊgniarki i animatorów kultury,

•

dostawców urządzeĔ rehabilitacyjnych,

•

dostawców leczniczych Ğrodków technicznych (maĞci, pieluchy, Ğrodki do dezynfekcji),

•

dostawców cateringu lub ĪywnoĞci do prowadzonych jadłodajni, barów, restauracji,

•

dostawców transportu, np. za pomocą autokarów.
Od dostawców badane podmioty pozyskują przede wszystkim takie produkty, jak: dwutlenek wĊgla i gaz

do krioterapii, Ğrodki czystoĞci, płyny, jednorazowe rĊczniki i przeĞcieradła oraz aparaturĊ rehabilitacyjną.
5.1.1 StopieĔ koncentracji sektora dostawcy
Za waĪną czĊĞü dostawców sektora rehabilitacji geriatrycznej naleĪy uznaü specjalistów, w tym lekarzy
Ğwiadczących usługi medyczne. JeĞli chodzi o dostawców usług medycznych, to uznaü moĪna, Īe tak naprawdĊ
ich wykształcenie i doĞwiadczenie stanowią o atrakcyjnoĞci oĞrodka Ğwiadczącego usługi. W niektórych
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specjalnoĞciach, jak chociaĪby fizjoterapeuta, masaĪysta, jest wiele osób z tym wykształceniem na rynku, wiĊc
ich siła przetargowa jest przez to osłabiona. Jednak są i wybitne jednostki, mające spory wpływ na całokształt
oferowanych usług, i one mogą zdobyü silną pozycjĊ przetargową – są to chociaĪby lekarze geriatrzy, których
jest niewielu i czĊsto pracują na kilku etatach. W wiĊkszoĞci jednak ci specjaliĞci spełniają kryterium silnego
rozproszenia i nie wywierają silnej presji konkurencyjnej na sektor.
W przypadku pozostałych rodzajów dostawców ich koncentracja takĪe wydaje siĊ nieznacząca.
W wiĊkszoĞci przypadków moĪna uznaü, Īe na rynku znajduje siĊ bardzo duĪo firm oferujących usługi
i produkty, w związku z tym konkurencja na wszystkich tych rynkach jest duĪa, a co za tym idzie, siła
przetargowa dostawców jest mała.
Te rozwaĪania potwierdzają odpowiedzi respondentów uczestniczących w Indywidualnych Wywiadach
PogłĊbionych (IDI/ITI 1), którzy podkreĞlają, Īe dostawców jest wielu, a rynkiem rządzą prawa konkurencji, bez
wzglĊdu na to, czy to tylko Ğrodki higieny, czy wysoce skomplikowany sprzĊt rehabilitacyjny. JeĞli są zasoby
finansowe, wówczas jest moĪliwoĞü wyboru dostawcy i nie ma od niego Īadnego uzaleĪnienia. Generalnie
wiĊkszoĞü podmiotów zaopatruje siĊ u dostawców spoza województwa lub nawet spoza kraju. Okazuje siĊ, Īe
zakup tego samego sprzĊtu za granicą czĊsto jest o wiele taĔszy, mimo dodatkowych kosztów transportu, niĪ w
kraju.
Jeden z respondentów zwrócił uwagĊ na problem, jakim jest pojawienie siĊ słowa „medyczny” przy
urządzeniach. Jego zdaniem, jeĞli coĞ jest aparaturą, sprzĊtem medycznym, to ze wzglĊdu na koniecznoĞü
przeprowadzania na tych urządzeniach testów medycznych jest to czĊsto o wiele droĪsze niĪ te same urządzenia,
ale bez certyfikatu. Producentów urządzeĔ jest w sumie niewielu, co prowadzi do ograniczenia konkurencji na
rynku i doĞü wysokich cen urządzeĔ, szczególnie jeĞli są one bardziej zaawansowane.
5.1.2 UzaleĪnienie od jakoĞci dostaw
Niewątpliwie jakoĞü dostaw jest szczególnie istotna, jeĞli chodzi o dostĊp do wykwalifikowanych
pracowników, jak i sprzĊtu rehabilitacyjnego. JeĞli oferta bĊdzie wysokiej klasy, wówczas jest wiĊksze
prawdopodobieĔstwo, iĪ wiĊcej osób skorzysta z usług. Ponadto znaczenie ma umiejĊtne, indywidualne
podejĞcie do klienta. Od jakoĞci urządzeĔ zaleĪy zaĞ to, jak długo bĊdą słuĪyły do wykonywania pracy – sprzĊt
lepszej jakoĞci czĊsto charakteryzuje siĊ wyĪszą ergonomicznoĞcią, ma teĪ wiĊcej funkcji, co pozwala na jego
szersze wykorzystanie. Ponadto naleĪy zwróciü uwagĊ na dostĊpnoĞü do serwisu urządzeĔ, co pozwala na
ograniczenie przestojów w ich uĪytkowaniu i Ğwiadczeniu usług. Zatem w odniesieniu do tej kwestii moĪna
uznaü nawet, Īe siła przetargowa dostawców jest bardzo duĪa.
5.1.3 Udział dostaw w kosztach
Wydatki na usługi rehabilitacyjne są bardzo wysokie, szczególnie na zakup nowego sprzĊtu, co jest
czĊsto wymagane ze strony głównego podmiotu kontraktującego, jakim jest NFZ. Nieco niĪsze są koszty usług
związanych z gastronomią, jak i samym zakupem leczniczych Ğrodków technicznych. Ogólnie, siła przetargowa
dostawców jest wiĊc zaleĪna od rozpatrywanej branĪy. UwzglĊdniając ich łącznie, jest na Ğrednim poziomie.
5.1.4 Koszt zmiany dostawców
JeĞli chodzi o koszt zmiany dostawców, to moĪna stwierdziü, Īe jest wiele sklepów poĞredniczących oraz
sklepów internetowych, które oferują szereg Ğrodków i usług potrzebnych do rehabilitacji. Stąd teĪ uznaü naleĪy,
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Īe w zakresie dostĊpu do sprzĊtu i Ğrodków rehabilitacyjnych nie ma ograniczeĔ, a koszt zmiany dostawcy jest
bardzo niski. Siła przetargowa dostawców jest zatem mała, gdyĪ łatwo jest ich zmieniü.
OczywiĞcie problemem moĪe byü zmiana dostawcy, gdy nastąpi uzaleĪnienie od niego poprzez zakup
sprzĊtu na tak wysokim poziomie specjalizacji, Īe wymaga on w dalszej eksploatacji fachowej obsługi tego
samego dostawcy, np. przegląd, serwis, zakup osprzĊtu. Generalnie jednak wiĊkszoĞü badanych podmiotów
w ramach IDI/ITI 1 wskazała, Īe w znacznym stopniu, oprócz urządzeĔ, bazuje na „pracy swoich rąk”, co za
tym idzie, czĊsto nie zauwaĪa w ogóle presji ze strony dostawców. Podmioty te nie mają teĪ problemu z szybkim
pozyskaniem nowych dostawców – „wystarczy jeden telefon i ma siĊ poĪądany sprzĊt”.
Ostatecznie siła przetargowa dostawców w zakresie kosztów ich zmiany jest mała.
5.1.5 GroĨba integracji wprzód
Istnieje moĪliwoĞü, Īe np. dostawca ĪywnoĞci sam załoĪy firmĊ, która rozszerzy swoje usługi na
prowadzenie zabiegów pielĊgnacyjnych czy rehabilitacyjnych. Ponadto czĊsto podmioty typu wellness oferują
na przykład masaĪ. SpecjaliĞci mogą otworzyü własne gabinety lub oĞrodki Ğwiadczące podobne usługi. Firmy
produkujące sprzĊt rehabilitacyjny mogą natomiast zdywersyfikowaü swoją ofertĊ na Ğwiadczenie usług
opartych na swoich wyrobach. NaleĪy przy tym pokreĞliü, Īe nie ma jakichĞ obwarowaĔ prawnych, które
utrudniałyby wejĞcie do tego sektora. Stąd teĪ siła przetargowa dostawców jest bardzo wysoka.
Tabela 30.
Siła oddziaływania dostawców na sektor

Czynnik

Brak
0

StopieĔ koncentracji sektora dostawcy
UzaleĪnienie od jakoĞci dostaw
Udział dostaw w kosztach
Koszt zmiany dostawców
GroĨba integracji wprzód

Siła oddziaływania na sektor
Bardzo
Mała
ĝrednia DuĪa
mała
2
3
4
1
X

Bardzo
duĪa
5
X

X
X
X

ħródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badaĔ.

5.2 Siła nabywców
Nabywcy to osoby niepełnosprawne trwale i czasowo oraz podmioty nabywające usługi na ich rzecz.
MoĪna tu mówiü o wielu grupach wiekowych, a w nich o klientach instytucjonalnych i indywidualnych, tych zaĞ
podzieliü na prywatnych i z sektora publicznego. Jednak, co waĪne, nie moĪna pominąü równieĪ rodzin osób
niepełnosprawnych, które wspierają te osoby i poszukują dla nich zabiegów. Członkowie rodzin równieĪ bĊdą
odbiorcami produktów i usług, chociaĪ w charakterze bardziej poĞrednim.
5.2.1 StopieĔ koncentracji sektora nabywców
Nabywcami usług oĞrodków rehabilitacji są konsumenci, czyli osoby indywidualne i instytucje.
W przypadku tej branĪy mamy do czynienia z duĪym stopniem koncentracji. JeĞli dokonaü podziału sektora na
usługi rehabilitacji ruchowej, w tym rekreacji, wellness, kosmetyczne oraz usługi rehabilitacji psychologicznej,
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to chociaĪ są to rynki zróĪnicowane, jednak mogą byü znacząco powiązane ze sobą, podczas gdy usługi
oferowane przez nie są dopasowane do specyficznych potrzeb odrĊbnych nabywców w róĪnych grupach
wiekowych i ze zróĪnicowanymi rodzajami dysfunkcji ruchowych.
Respondenci wywiadów IDI/ITI 1 zwrócili uwagĊ, Īe coraz wiĊcej osób przekonuje siĊ do zabiegów
rehabilitacyjnych, a w związku z tym liczba pacjentów badanych placówek z roku na rok bĊdzie siĊ zwiĊkszaü.
Jednym z powodów jest coraz wiĊksze wyedukowanie i ĞwiadomoĞü znaczenia rehabilitacji w Īyciu. Ponadto
istotne moĪe byü przybywanie pacjentów spoza regionu.
5.2.2 UzaleĪnienie nabywców od jakoĞci
Klienci przyzwyczajeni do wysokiego standardu pozostaną wierni swoim ulubionym oĞrodkom nawet
przy wzroĞcie cen, poniewaĪ znana marka i odpowiednia pozycja na rynku budzi zaufanie. Przez jakoĞü moĪna
tu rozumieü nie tylko jakoĞü sprzĊtu, na którym firma pracuje, lecz takĪe właĞciwe podejĞcie do pacjenta oraz
szerokoĞü oferty, które wydają siĊ nawet waĪniejsze.
W czasach kryzysu jednak czĊsto wiĊksze znaczenie bĊdzie mieü cena oferty, niĪ jej jakoĞü. Wynika to
z faktu, Īe wówczas zainteresowanie usługami finansowanymi w ramach kontraktów przez NFZ bĊdzie wiĊksze,
niĪ ofertą prywatną. Zdaniem badanych przedsiĊbiorstw (IDI/ITI 1) NFZ ma monopol na zamówienia usług
rehabilitacyjnych i w ten sposób ogranicza prawa rynku. Co istotne, mimo dokonywania kontraktowania usług
„nie weryfikuje siĊ jakoĞci Ğwiadczonych usług”. W wytycznych do zawierania kontraktów „jest przepis, Īe
firmy, które do tej pory współpracowały, mają pierwszeĔstwo w podpisywaniu kolejnego kontraktu”. To
wprowadza powaĪną barierĊ dla nowych podmiotów, które pojawiają siĊ na rynku. CzĊsto są pomijane mimo
inwestycji w nowoczesny sprzĊt, dziĊki któremu bĊdą mogły Ğwiadczyü lepiej usługi. Kolejną kwestią jest
wybór ofert do kontraktów na podstawie wysokoĞci proponowanych cen. Problemem jest zatem raczej nie
wywieranie nacisku przez bezpoĞredniego odbiorcĊ, lecz NFZ, który poprzez kontraktowanie usług wywiera
wpływ na to, jaki rodzaj pacjentów do jakiej iloĞci i jakiej jakoĞci usług rehabilitacyjnych bĊdzie miał dostĊp.
5.2.3 Udział w kosztach
WielkoĞü kosztów jest uzaleĪniona od rodzaju nabywcy, rodzaju usług oraz intensywnoĞci tych usług.
Dla osoby prywatnej korzystającej z duĪą czĊstotliwoĞcią z usług rehabilitacyjnych ten udział w kosztach jest
stosunkowo duĪy. W przeprowadzonych wywiadach IDI/ITI 1 zwrócono uwagĊ, Īe nabywcy rynku sektora
zachowują siĊ według zasad rynkowych – chcą otrzymaü jak najlepszy produkt po moĪliwie najniĪszej cenie.
Odbiorców jest wielu, są to osoby w róĪnym wieku. Jest teĪ moĪliwoĞü otrzymania przez nich usługi bezpłatnej
na podstawie kontraktu oĞrodka realizującego usługi lub w postaci płatnej.
Mimo zwiĊkszania siĊ liczby osób zainteresowanych nabyciem tego rodzaju usług nie wystĊpuje poprawa
w zakresie kontraktowania rehabilitacji przez NFZ. Jest to szczególnie znaczący problem z punktu widzenia
osób starszych. Widaü, Īe ta grupa podmiotów szczególnie silnie wywiera presjĊ na cenĊ ze wzglĊdu na
posiadanie niskich zasobów finansowych. CzĊsto jest to powodem długiego oczekiwania w kolejkach
w paĔstwowych oĞrodkach zdrowia. Zdarza siĊ, Īe nieraz starsi pacjenci, „nawet kosztem swojego zdrowia,
wolą czekaü w kolejkach i korzystaü z refundowanych ĞwiadczeĔ, niĪ uzyskaü pomoc w prywatnych
gabinetach”. Zdaniem respondentów znaczenie mają tu nie tylko ograniczone Ğrodki finansowe, ale równieĪ
„brak ĞwiadomoĞci, Īe te same usługi mogą uzyskaü szybciej, ale za dopłatą”.
Podsumowując, moĪna stwierdziü, Īe udział sektora w kosztach odbiorcy jest głównie zaleĪny od tego,
czy dana osoba sama finansuje usługi, czy są one w całoĞci lub czĊĞciowo pokryte przez NFZ czy KRUS.
107

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku
Podlaskie Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych
STARTERY PODLASKIEJ GOSPODARKI - SEKTOR REHABILITACJI GERIATRYCZNEJ

Zawsze jednak bĊdzie wystĊpowała stosunkowo wysoka presja ze strony nabywców na obniĪanie ceny.
5.2.4 Koszty zmiany odbiorcy
Koszty zmiany dostawcy z perspektywy odbiorców są niskie ze wzglĊdu na to, Īe łatwo mogą oni znaleĨü
innych dostawców. BĊdzie to skutkowało silniejszą presją na jakoĞü i ceny usług Ğwiadczonych przez podmioty
sektora rehabilitacji geriatrycznej.
5.2.5 GroĨba integracji wstecz
W tym sektorze usług groĨba integracji wstecznej jest niewielka, lecz wystĊpuje. Klient korzystający
z usług rehabilitacyjnych moĪe sam otworzyü oĞrodek typu wellness, gdzie zatrudni odpowiedni personel.
WejĞcie w posiadanie takiego oĞrodka oraz zakup odpowiednich urządzeĔ bĊdzie jednak wymagaü doĞü sporych
nakładów finansowych. WiĊkszym zagroĪeniem byłoby tworzenie takich oĞrodków przez NFZ czy fundusze
ubezpieczeniowe. Ale i w tym przypadku prawdopodobieĔstwo takich działaĔ naleĪy oceniü jako znikome.
Tabela 31.
Siła oddziaływania odbiorców na sektor

Czynnik

Brak
0

StopieĔ koncentracji sektora
nabywców
UzaleĪnienie nabywców od jakoĞci
Udział w kosztach
Koszt zmiany odbiorcy
GroĨba integracji wstecz

Siła oddziaływania na sektor
Bardzo
Mała
ĝrednia DuĪa
mała
2
3
4
1

Bardzo
duĪa
5

X
X
X
X
X

ħródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badaĔ.

5.3 Siła konkurencji w sektorze
WĞród konkurentów w sektorze wymieniü moĪna:
•

gabinety i oĞrodki rehabilitacyjne,

•

sanatoria,

•

zakłady pielĊgnacyjno-opiekuĔcze,

•

zakłady opiekuĔczo-lecznicze,

•

opieka pielĊgniarska i agencje opiekuĔcze,

•

oĞrodki i domy pomocy społecznej,

•

oĞrodki pobytu dziennego, w tym Ğwietlice,

•

oĞrodki SPA i wellness.
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5.3.1 Liczba i siła konkurentów
Porównując miĊdzy sobą placówki rehabilitacyjne Ğwiadczące te same usługi na rynku polskim
i w województwie podlaskim, trzeba stwierdziü, Īe konkurencja nie jest aĪ tak duĪa. Nie konkurują jeszcze ze
sobą ani szerokoĞcią oferty, ani ceną czy oferowanym standardem. Trzeba jednak uwzglĊdniü fakt, Īe na rynku
pojawiają siĊ nowe oĞrodki i gabinety. Ponadto naleĪy zwróciü uwagĊ na moĪliwoĞü pojawienia siĊ zagranicznej
oferty, jak i na szerszą promocjĊ w województwie oferty z innych oĞrodków krajowych. Nie naleĪy zatem
twierdziü, Īe tak silna pozycja lokalnych placówek, jaka jest obecnie na rynku województwa i która wynika
z ciągłego nienasycenia rynku, zostanie utrzymana juĪ na zawsze.
W ramach odpowiedzi, przedstawiciele oĞrodków rehabilitacyjnych (IDI/ITI 1) zwrócili uwagĊ na
wystĊpowanie współpracy z innymi oĞrodkami, jeĞli kompetencje personelu danej jednostki nie pozwalają na
odpowiednie wsparcie pacjenta. JednoczeĞnie wskazano na brak specjalizacji placówek, co w przyszłoĞci moĪe
prowadziü do wzmoĪenia konkurencji w sektorze. Poza tym zauwaĪono, Īe konkurencja cenowa i jakoĞciowa
niewątpliwe wystĊpuje. Jest to praca z człowiekiem, wiĊc kaĪdy musi sobie znaleĨü takiego specjalistĊ, który
odczuwa komfort ze współpracy z nim.
Ogólnie trzeba stwierdziü, Īe branĪa ta ciągle siĊ rozwija. Obecna sytuacja jednak wskazuje na małą siłĊ
oddziaływania liczby i siły konkurentów na sektor.
5.3.2 Tempo wzrostu sektora
Od 2007 roku w gospodarce Ğwiatowej widaü zdecydowane osłabienie koniunktury. Spowodowane jest to
spadkiem koniunktury we wszystkich dziedzinach gospodarki i w głównej mierze jest związane z kryzysem
gospodarczym. Taka sytuacja moĪe prowadziü do zmniejszenia zainteresowania ofertą podmiotów działających
na rynku, gdyĪ jest to obok turystyki branĪa w silnym stopniu wraĪliwa na zmianĊ kosztów. Ludzie w trudnych
sytuacjach tną zbĊdne koszty, a wiĊc i rezygnują z usług oĞrodków rehabilitacji, jak i innych, szczególnie jeĞli
ich oferta jest płatna.
Połowa respondentów (IDI/ITI 1) wskazała na brak lub bardzo niski poziom walki konkurencyjnej
w sektorze. Sytuacja jest podobna zarówno w województwie, jak i w Polsce. Z roku na rok przybywa nowych
gabinetów i oĞrodków, jednak i tak jest to bardzo mało w porównaniu do potrzeb. Respondenci uwaĪają, Īe
nawet za kilka lat bĊdzie to nadal stadium początkowe rozwoju sektora, gdyĪ tempo wzrostu branĪy w kraju
i w województwie jest doĞü powolne.
5.3.3 ZróĪnicowanie produktów i usług
W sektorze rehabilitacyjnym znajduje siĊ ograniczona liczba podmiotów, które Ğwiadczą usługi. Ponadto
ich oferta zazwyczaj nie jest wyspecjalizowana, a zróĪnicowanie oferty zdeterminowane jest głównie poziomem
wykształcenia personelu. Stąd teĪ trudno mówiü o silnym oddziaływaniu zróĪnicowania oferty na sektor – raczej
moĪna ją okreĞliü jako bardzo małą.
5.3.4 Udział kosztów stałych
Biorąc pod uwagĊ oĞrodki typu sanatoria czy SPA, trzeba siĊ liczyü z doĞü wysokimi kosztami stałymi,
które są związane z róĪnego rodzaju bieĪącymi opłatami, miĊdzy innymi na: energiĊ elektryczną, gaz,
administracjĊ, personel. Takie wysokie koszty Ğwiadczą o małej elastycznoĞci. Z drugiej strony mamy jednak
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gabinet rehabilitacyjny lub działalnoĞü opartą na wynajmie Ğwietlicy, która nie wymaga juĪ aĪ tak duĪych
kosztów stałych.
5.3.5 Bariery wyjĞcia
PrzedsiĊbiorstwu z branĪy rehabilitacyjnej o zróĪnicowanej ofercie i szerokim zakresie działalnoĞci
byłoby ciĊĪko zmieniü charakter Ğwiadczonych usług, co powiązane jest z wysokimi barierami wyjĞcia z rynku.
Bariery wyjĞcia z rynku są doĞü duĪe, a głównie problem ten dotyczy oĞrodków, które mają własną bazĊ
lokalową. WiĊkszoĞü to jednak podmioty, które nie mają tego typu problemów, a główną barierą moĪe byü profil
wykształcenia, który determinuje zawód, jaki wykonują. SprzedaĪ sprzĊtu, likwidacja gabinetów czy zwolnienia
pracowników dla nikogo nie stanowiłyby powaĪniejszych kosztów. Ponadto moĪliwe jest chociaĪby
zrezygnowanie z jednej grupy wiekowej odbiorców czy teĪ z mniej dochodowych rodzajów rehabilitacji
i przekształcenie jej w działalnoĞü oferującą usługi innego typu. W takim przypadku koszty zmiany nie bĊdą
znaczące. OczywiĞcie mogą wystąpiü nieraz pewne ograniczenia sprzĊtowe, które mogą utrudniaü tĊ zmianĊ, ale
moĪna doĞü łatwo przejĞü z rehabilitacji na ortopediĊ lub neurologiĊ i zmieniü grupy docelowe.
Tabela 32.
Siła konkurencji w sektorze

Czynnik

Brak
0

Liczba i siła konkurentów
Tempo wzrostu sektora
ZróĪnicowanie produktów
Udział kosztów stałych
Bariery wyjĞcia

Siła oddziaływania na sektor
Bardzo
Mała
ĝrednia DuĪa
mała
2
3
4
1
X
X
X
X
X

Bardzo
duĪa
5

ħródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badaĔ.

5.4 Siła nowych usługodawców
Nowymi z punktu widzenia podmiotów sektora dostawcami mogliby byü inwestorzy spoza regionu
i z regionu, w tym podmioty zmieniające sektor działalnoĞci (np. przekształcanie hoteli w oĞrodki
rehabilitacyjne) Nowymi podmiotami, które mogłyby potencjalnie wejĞü na rynek są takĪe firmy
ubezpieczeniowe. Instytucje te mogłyby do swoich ubezpieczeĔ dołączaü ofertĊ z zakresu rehabilitacji
i podpisywaü umowy z oĞrodkami, które bĊdą realizowaü te usługi.
5.4.1 KorzyĞci skali działania
PoĞród korzyĞci skali, wynikających z wielkoĞci branĪy z punktu widzenia oĞrodków wellness oraz
zajmujących siĊ rehabilitacją – uzdrowisk, czy duĪych zakładów opieki, moĪna wymieniü:
•

KorzyĞci techniczne – dla rozwiniĊtej firmy specjalizacja pracy oznacza wyĪszą wydajnoĞü i jakoĞü
oferowanych usług.

•

Handlowe – duĪe oĞrodki czĊsto kooperują z duĪą liczbą lokalnych podmiotów Ğwiadczących na ich rzecz
szeroką gamĊ usług, np. z przedsiĊbiorstwami piorącymi, sprzątającymi. W takiej sytuacji wynajem tak
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duĪej liczby usług odbywa siĊ na korzystniejszych warunkach. Ponadto wiĊksze oĞrodki przy swoich
przychodach mogą pozwoliü sobie na wiĊkszą działalnoĞü marketingową.
•

Finansowe – dostĊp do róĪnych Ĩródeł kapitału – łatwiej jest zaciągaü kredyty rozwiniĊtej firmie, wystĊpuje
teĪ spore zainteresowanie nią ze strony inwestorów krajowych, jak i zagranicznych. W takiej sytuacji
znajduje siĊ wiĊkszoĞü oĞrodków Ğwiadczących usługi w sektorze.
Jednak dla gabinetów te korzyĞci są juĪ bardzo ograniczone. Niewątpliwie moĪna uznaü, Īe skala

działania przekładaü siĊ bĊdzie na duĪe oddziaływanie na sektor.
5.4.2 Wymagania kapitałowe
Wymagania kapitałowe związane z budową oĞrodka są bardzo wysokie, szczególnie jeĞli ma byü on
wysokiej klasy. JeĞli zaĞ rozpatrzymy usługi turystyczne czy gastronomiczne związane z sektorem, to owe
wymagania teĪ są doĞü spore, ale zagroĪenie wejĞcia na rynek nowych konkurentów jest o wiele wiĊksze.
Gabinety rehabilitacyjne nie wymagają wysokich nakładów, jeĞli uwzglĊdni siĊ, Īe czĊĞü z nich polega na „pracy
rĊkami”, jak w przypadku masaĪu. Stąd teĪ ogólnie uznaü moĪna, Īe siła oddziaływania wymagaĔ kapitałowych
ogólnie dla sektora jest nieduĪa.
5.4.3 Siła marek i zróĪnicowanie produktów
WĞród wiodących podmiotów branĪy moĪna wyróĪniü znane uzdrowiska w Polsce, jak Ciechocinek,
Busko Zdrój, Szczawno Zdrój i NałĊczów. MoĪna przyjąü, Īe mają one duĪą renomĊ, ich marka i znak firmowy
są rozpoznawane w całej Polsce, a nawet w innych krajach Europy. Posiadają bardzo silną pozycjĊ na rynku
krajowym i oferują szeroką gamĊ usług, miĊdzy innymi: hotelarskie, gastronomiczne, przewozowe, turystyczne
i rehabilitacyjne. JeĞli zaĞ chodzi o podmioty z województwa, to ich rozpoznawalnoĞü na rynku nie jest obecnie
duĪa i w związku z tym zróĪnicowanie oferty oraz siła marek ma mały wpływ na sektor.
Zdaniem uczestników badaĔ (IDI/ITI 1) jest duĪe prawdopodobieĔstwo, Īe w najbliĪszym czasie pojawią
siĊ nowe gabinety i oĞrodki zajmujące siĊ rehabilitacją. Nie stanowi to jednak znaczącego powodu do obaw. Co
za tym idzie, zagroĪenie w postaci pojawienia siĊ nowych usługodawców na rynku jest w opinii wiĊkszoĞci
respondentów niewielkie. „Pacjent nasz pan, i to on zadecyduje, która rehabilitacja, jaki fizjoterapeuta, jaka
atmosfera pracy, jakie koszta mu odpowiadają”. Zatem waĪne jest, by były Ğwiadczone „usługi na wysokim
poziomie i Īeby prowadzeniem takich placówek zajmowały siĊ osoby, które mają doĞwiadczenie w rehabilitacji,
a nie robiły to, bo uznają, Īe to dobry biznes”.
5.4.4 DostĊp do kanałów dystrybucji
Wydaje siĊ, Īe łatwy dostĊp do pełnej gamy usług rehabilitacyjnych i usług typu wellness gwarantuje
klientom rozległa sieü sprzedaĪy, na którą składa siĊ wiele oddziałów na terenie całego kraju. Kanały dystrybucji
są kluczowe dla sukcesu takich podmiotów. Szczególne znaczenie odgrywa jednak współpraca np. z biurami
turystycznymi, z NFZ, z KRUS, które poprzez zawieranie podmiotów w swojej ofercie ułatwiają dostĊp do ich
usług dla klientów.
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5.4.5 DostĊp do technologii
PostĊp technologiczny powoduje powstawanie nowych metod terapeutycznych. DziĊki nim wielu
pacjentów moĪe uniknąü niepełnosprawnoĞci lub znacznie ograniczyü jej skutki. Chodzi tu jednak raczej o sprzĊt
rehabilitacyjny do samodzielnego wykorzystywania przez pacjenta. Z punktu widzenia oferty podmiotów
Ğwiadczących usługi, stosowane urządzenia rehabilitacyjne nie muszą byü szczególnie zaawansowane
technologicznie, aby moĪna było na nich prowadziü zabiegi rehabilitacyjne. Ponadto wiĊkszoĞü zabiegów nie
wymaga korzystania z Īadnych urządzeĔ, np. masaĪ, üwiczenia ruchowe.
Tabela 33.
Siła nowych usługodawców

Czynnik

Brak
0

KorzyĞci skali działania
Wymagania kapitałowe
Siła marek i zróĪnicowanie produktów
DostĊp do kanałów dystrybucji
DostĊp do technologii

Siła oddziaływania na sektor
Bardzo
Mała
ĝrednia DuĪa
mała
2
3
4
1
X
X
X

Bardzo
duĪa
5

X
X

ħródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badaĔ.

Generalnie jednak naleĪy oceniü, Īe we wstĊpnej fazie Īycia sektora w województwie podlaskim,
wchodzenie nowych podmiotów nie tyle zagrozi istniejącym, co raczej wzmocni cały sektor. MoĪna zatem
przyjąü, Īe w ostatecznej wersji modelu piĊciu sił Portera zasadnym jest przyjĊcie załoĪenia, Īe nie wystĊpuje
negatywna zewnĊtrzna presja nowych wchodzących.

5.5 Siła substytutów
WĞród substytutów wymieniü moĪna:
•

Lekarstwa,

•

Pomoc członków rodziny,

•

Bioenergoterapeutów,

•

Inne formy medycyny niekonwencjonalnej,

•

OĞrodki typu fitness club.

5.5.1 DostĊpnoĞü substytutów
JeĞli chodzi o substytuty, takie jak leki, które uĞmierzają ból i poprzez to w jakiĞ sposób niwelują
dyskomfort związany z dysfunkcjami ruchowymi, to jest ich wiele. To, z jakiego substytutu skorzysta klient,
zaleĪy w duĪym stopniu od jego preferencji, gdyĪ znaczna czĊĞü leków jest dostĊpna bez recepty. DostĊpnoĞü do
tych substytutów na rynku jest ogromna, zatem jest duĪa konkurencja. Poza tym dostĊp do nich wydaje siĊ
łatwiejszy, poniewaĪ apteki, przynajmniej w miastach, znajdują siĊ niemal na kaĪdym rogu. Wiele osób
decyduje siĊ równieĪ na korzystanie z pomocy bioenergoterapeutów czy innych rodzajów medycyny
niekonwencjonalnej. Wiele osób, szczególnie w wieku po 45 do 55 roku Īycia, chĊtnie skorzysta z oferty
róĪnych fitness clubów.
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5.5.2 UĪytecznoĞü substytutów
UĪytecznoĞü substytutów na rynku polskim jest bardzo duĪa. Osoby o mniej zasobnych portfelach i mniej
Ğwiadome zasadnoĞci stosowania rehabilitacji wybiorą raczej leki, które wydadzą im siĊ skuteczniejsze.
Jednak zdaniem wiĊkszoĞci respondentów (IDI/ITI 1) trudno znaleĨü coĞ, co mogłoby byü substytutem
dla rehabilitacji. W sumie najlepszym substytutem jest „po prostu ruch, spacery”. To najskuteczniejsza
i najtaĔsza forma poprawy sprawnoĞci. JednoczeĞnie uznaü moĪna, iĪ nie stanowi raczej zagroĪenia, lecz
uzupełnienie dla rehabilitacji. Ponadto „wczesna edukacja społeczeĔstwa, Īe dbanie o zdrowie jest bardzo waĪne
i moĪe pozwoliü na unikniĊcie wielu problemów w przyszłoĞci, mogłoby w pewnym stopniu zastąpiü
rehabilitacjĊ”. Zwrócono takĪe uwagĊ na to, Īe rehabilitacja to nie tylko poprawa wydolnoĞci fizycznej, ale
i psychicznej, a nad tym mogą pracowaü takĪe inne oĞrodki niĪ stricte rehabilitacyjne. W sumie jednak analiza
odpowiedzi udzielonych przez respondentów wskazuje, Īe generalnie nie ma czegoĞ takiego, jak substytut
rehabilitacji, gdyĪ nic nie moĪe jej zastąpiü. MoĪna mówiü raczej o usługach i działaniach komplementarnych
wobec usług rehabilitacyjnych.
5.5.3 KonkurencyjnoĞü cenowa
Generalnie na rynku brak konkurencji cenowej. I chociaĪ leki czy zabiegi bioenergoterapeutyczne są
nieraz taĔsze, to nie przynoszą takich efektów, jak zabiegi rehabilitacyjne. Cena leków jest czĊsto niĪsza niĪ
cena usług rehabilitacyjnych, podobnie cena zajĊü typu aerobik lub innych propozycji üwiczeĔ w fitness clubach,
gdzie są równieĪ róĪne promocje.
5.5.4 Nasilenie działaĔ marketingowych
MoĪna zauwaĪyü, Īe działania marketingowe innych podmiotów związanych z rekreacją lub nawet
z ofertą róĪnych leków są znaczące. Dla porównania, działania marketingowe podmiotów sektora rehabilitacji są
bardzo ograniczone. Wydają one znacznie mniej pieniĊdzy na reklamĊ niĪ inne podmioty oferujące substytuty.
Tabela 34.
Siła nowych producentów i usługodawców

Czynnik

Brak
0

DostĊpnoĞü substytutów
UĪytecznoĞü substytutów
KonkurencyjnoĞü cenowa
Nasilenie działaĔ marketingowych

Siła oddziaływania na sektor
Bardzo
Mała
ĝrednia DuĪa
mała
2
3
4
1
X

Bardzo
duĪa
5
X

X
X

ħródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badaĔ.
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5.6 Podsumowanie
Podsumowując, naleĪy stwierdziü, Īe sytuacja sektora jest doĞü korzystna, a presja konkurencyjna
umiarkowana. Jego moĪliwoĞci rozwojowe i atrakcyjnoĞü są znaczne, gdyĪ presja ze strony dostawców jest
Ğrednia, a odbiorców mała. MoĪna z tego wnioskowaü, Īe podmioty sektora nie są w znaczącym stopniu
uzaleĪnione od wiĊkszej liczby dostawców, a czĊsto moĪna wrĊcz mówiü o braku takiej relacji. Ponadto sektor
ma w wiĊkszoĞci odbiorców, którzy nie mają naĔ duĪego wpływu, szczególnie Īe wiele podmiotów sektora ma
w swej ofercie usługi zakontraktowane przez NFZ, co prowadzi do ograniczenia oddziaływania potencjalnych
klientów.
Rysunek 3.
Prezentacji analizy piĊciu sił Portera – konkurencyjnoĞci sektora
GROĩBA POJAWIENIA SIĉ NOWYCH KONKURENTÓW

−
−

SIŁA ODZIAŁYWANIA
DOSTAWCÓW
ĝREDNIA
−
Dostawcy usług –
pracownicy,
−
Dostawcy urządzeĔ
rehabilitacyjnych,
−
Dostawcy Ğrodków
technicznych,
−
Dostawcy cateringu,
−
Dostawcy transportu.

ĝREDNIA
Potencjalni konkurenci:
OĞrodki rehabilitacyjne spoza regionu,
Firmy ubezpieczeniowe.

SEKTOR REHABILITACJI
GERIATRYCZNEJ
(gabinety i oĞrodki rehabilitacyjne, sanatoria,
zakłady pielĊgnacyjno-opiekuĔcze, zakłady
opiekuĔczo-lecznicze, opieka pielĊgniarska i
agencje opiekuĔcze, oĞrodki i domy pomocy
społecznej, oĞrodki SPA i wellness)

SIŁA ODZIAŁYWANIA
GŁÓWNYCH
NABYWCÓW
MAŁA
−
Klienci indywidualni,
−
Klienci
instytucjonalni,
−
Rodziny osób
niepełnosprawnych.

GROħBA POJAWIENIA SIĉ SUBSTYTUTÓW

DUĩA
Potencjalne substytuty:
−
−
−
−
−

Lekarstwa,
Pomoc członków rodziny,
Bioenergoterapeutów,
Inne formy medycyny niekonwencjonalnej,
OĞrodki typu fitness club.

ħródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badaĔ.

JednoczeĞnie oceniono, Īe moĪliwoĞci wejĞcia do sektora nowych usługodawców są Ğrednie, ale nie
wywołałyby negatywnych, lecz raczej pozytywne konsekwencje wzmocnienia całego sektora. SytuacjĊ
w sektorze pogarsza znacząco groĨba pojawienia siĊ na rynku substytutów, która jest duĪa. Niemniej zakłada siĊ,
Īe nie ma duĪej szansy na pojawienie siĊ nowego substytutu, który doskonale odpowiadałby ofercie z zakresu
usług rehabilitacyjnych. Zaproponowane w prowadzonej wyĪej analizie rodzaje substytutów w wielu
przypadkach mogą teĪ stanowiü uzupełnienie oferty podmiotów zajmujących siĊ rehabilitacją geriatryczną.
PoniewaĪ ogólne bariery wejĞcia na rynek wydają siĊ nie byü zbyt wysokie, to zagroĪenie ze strony nowych
wejĞü na rynek wydaje siĊ umiarkowane. Ponadto dostrzega siĊ, Īe poziom walki konkurencyjnej jest mały, co
pozytywnie oddziałuje na cały sektor i pozwala twierdziü, Īe siły konkurencji w sektorze pozwalają na jego
dalszy rozwój.
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VI. Analiza powiązaĔ sektora z rynkiem pracy
W ramach trzeciego obszaru została podjĊta próba analizy stanu zatrudnienia oraz zmian w zatrudnieniu
w badanym potencjalnym obszarze wzrostu, w tym:
•

analiza dostĊpnoĞci i zapotrzebowania na kadry (stopieĔ i Ĩródła zaspokojenia potrzeb kadrowych
pracodawcy; stopieĔ realizacji wymagaĔ pracodawcy w zakresie: umiejĊtnoĞci i kwalifikacji, postaw
pracowniczych, poziomu wynagrodzeĔ),

•

analiza rozwoju kadr pracowniczych,

•

prognoza zmian w zatrudnieniu.
W ramach trzeciego obszaru zostały zastosowane techniki badaĔ, które pozwoliły na pozyskanie danych

o stanie zatrudnienia i zmianach w zatrudnieniu na regionalnym rynku pracy. Wykorzystanie wybranych technik
badawczych pozwoliło na ocenĊ stanu powiązaĔ miĊdzy sektorem rehabilitacji geriatrycznej a rynkiem pracy.
Pierwszą z nich były badania desk research polegające na analizie dostĊpnych informacji dotyczących rynku
pracy w województwie podlaskim oraz w Polsce, a jej wyniki zostały przedstawione wĞród uwarunkowaĔ
rozwojowych sektora w rozdziale IV. Kolejnym krokiem było przeprowadzenie 10 indywidualnych wywiadów
pogłĊbionych wĞród przedstawicieli instytucji, w tym: jednej instytucji poĞrednictwa pracy, piĊciu szkół
medycznych, w tym Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, jednej instytucji szkoleniowej, UrzĊdu
Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego – Departament Zdrowia i Departament Edukacji, Sportu i
Turystyki oraz Podlaskiego UrzĊdu Wojewódzkiego – Wydział Polityki Społecznej oraz 13 wywiadów wĞród
przedsiĊbiorców (IDI/ITI 1). NastĊpnie kwestie powiązaĔ sektora z rynkiem pracy poruszono w trakcie
zrealizowanego zogniskowanego wywiadu grupowego (FGI). W spotkaniu tym uczestniczyło siedmiu
przedstawicieli nastĊpujących rodzajów instytucji: UrzĊdu Miejskiego w Augustowie, trzech instytucji
edukacyjnych oraz jednej instytucji zajmującej siĊ rynkiem turystycznym w regionie.
Drugim etapem w analizie powiązaĔ sektora z rynkiem pracy było zastosowanie metody studium
przypadku. Pozwoliło to na opracowanie studiów dobrych praktyk w zakresie współpracy wybranych
podmiotów z danego sektora z rynkiem pracy. BadaĔ dokonano na podstawie dostĊpnych danych dotyczących
wybranych do opracowania studium przypadku podmiotów oraz przeprowadzonych indywidualnych wywiadów
pogłĊbionych (IDI/ITI 3) w dwóch przedsiĊbiorstwach z sektora rehabilitacji.

6.1 Powiązania instytucji z sektorem rehabilitacji geriatrycznej
Przeprowadzone badania (IDI/ITI 2) wskazują, Īe spoĞród badanych instytucji poĞrednictwa pracy,
instytucji edukacyjnych i szkoleniowych, zaledwie jedna wskazała na brak powiązaĔ z sektorem rehabilitacji
geriatrycznej. Pozostałe zaĞ w swej działalnoĞci nie prowadzą działaĔ, które są nakierowane bezpoĞrednio na
ten sektor.
Powiązania te głównie dotyczyły kształcenia kadr (5 badanych podmiotów). Uznano, Īe w ramach
dotychczas oferowanych kierunków kształcenia są takie zawody, jak technicy masaĪyĞci, opiekunowie
medyczni, pielĊgniarki i pracownicy medyczni, które obecnie nie są wyprofilowane bezpoĞrednio na rzecz usług
dla osób starszych. Jednak profilowanie moĪe byü uzyskane w trakcie praktyki zawodowej. Analizowane
podmioty nie mają kierunków kształcenia odnoszących siĊ bezpoĞrednio do odbiorcy w starszym wieku,
niemniej wystĊpują w ich programach nauczania pewne elementy z tego zakresu. W trakcie procesu kształcenia
zwracana jest uwaga na potrzeby w zakresie pielĊgnacji i opieki nad osobami starszymi czy teĪ masaĪu dla osób
starszych. Nie wspominano o moĪliwym przygotowaniu kadr do nauczania z zakresu przygotowania do staroĞci
oraz udzielania osobom starszym wsparcia psychologicznego, informacyjnego i prawnego.
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Pozostałe badane instytucje wskazały na bardzo ograniczony kontakt z sektorem, w postaci m.in. rejestru
zakładów opieki zdrowotnej, w tym Ğwiadczących usługi w zakresie rehabilitacji oraz wsparcia uczestnictwa
podmiotów zajmujących siĊ rehabilitacją w takich przedsiĊwziĊciach, jak giełdy pracy czy dni otwarte. Ponadto
jeden z badanych podmiotów wskazał na współpracĊ z Departamentem Spraw Społecznych UrzĊdu Miejskiego
w Białymstoku oraz realizował projekt dla grupy docelowej tzw. 50+. Jedna z instytucji wskazała zaĞ na
współpracĊ z Domem Pomocy Społecznej im. Wiktorii Kowalewskiej w ŁomĪy. Deklaracje te pozwalają na
uznanie, iĪ obecne powiązania z sektorem rzadko cechują siĊ systematycznymi kontaktami i gruntowną
znajomoĞcią jego potrzeb.

6.2 MoĪliwoĞci współpracy w sektorze rehabilitacji geriatrycznej
Ogólnie jest zainteresowanie ze strony instytucji (IDI/ITI 2) współpracą z podmiotami działającymi
w sektorze rehabilitacji geriatrycznej. MoĪna uznaü wrĊcz, Īe istnieje duĪa otwartoĞü na tego rodzaju aktywnoĞü.
JednoczeĞnie jednak badane instytucje nie wiedzą, jaka mogłaby byü ich rola w tym działaniu – w jakim zakresie
znalazłyby siĊ w pozycji wzajemnoĞci, a w jakim nadrzĊdnoĞci lub podrzĊdnoĞci. Widzą mimo to koniecznoĞü
podejmowania współpracy przy rozwiązywaniu pojawiających siĊ problemów z innymi podmiotami jako
warunek konieczny rozwoju sektora w przyszłoĞci. Jeden z podmiotów wskazał na takie moĪliwe obszary
współpracy, jak wymiana doĞwiadczeĔ oraz wspólnie ustanowienie poziomu usług i ĞwiadczeĔ.
Za uzasadnienie podejmowania działaĔ na rzecz współpracy moĪna uznaü, iĪ „połączenie wszystkich sił
podmiotów miałoby wpływ na rozbudzenie potrzeb i przełamanie mentalnoĞci społeczeĔstwa”. Zdaniem innego
respondenta sprzyjałoby wprowadzeniu studenta do tematyki poprzez poprawĊ dostĊpu do zajĊü praktycznych
i praktyk zawodowych oraz zaznajomieniu siĊ zarówno pracowników instytucji edukacji, jak i samych
studentów, „z nowoczesnymi metodami rehabilitacji i sprzĊtem”. Wskazano równieĪ na zasadnoĞü tworzenia
miejsc, gdzie bĊdą siĊ spotykaü osoby starsze i gdzie bĊdą mogły byü rehabilitowane – w ten sposób
korzystający z usług mieliby okazjĊ do ustanowienia nowych znajomoĞci z rówieĞnikami, co mogłoby
dodatkowo ograniczyü rozwój zjawiska osamotnienia ludzi starszych. Zwrócono przy tym uwagĊ na kwestiĊ
koniecznoĞci równego traktowania osób starszych z osobami młodszymi, które równieĪ są poddawane
rehabilitacji – naleĪy zapobiegaü pojawianiu siĊ przejawów dyskryminacji ze wzglĊdu na wiek np. przy
prowadzeniu szkoleĔ, obsłudze klientów i Ğwiadczeniu usług.
Jedna z instytucji widzi moĪliwoĞü swojego zaangaĪowania w zakresie prowadzenia ewidencji
i przekazywania podmiotom informacji o potrzebach zgłaszanych przez przedsiĊbiorstwa z sektora. Inna zaĞ
dostrzega szansĊ w udzielaniu wsparcia podmiotom sektora poprzez poszerzenie swojej oferty o doradztwo oraz
usługi szkoleniowe obejmujące zagadnienia rehabilitacji osób starszych.
Wskazano przy tym, Īe samorząd województwa podlaskiego moĪe podejmowaü działania z podmiotami
sektora w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki. Została równieĪ zaproponowana moĪliwoĞü ułatwienia
włączenia siĊ naukowców, lekarzy, przedstawicieli samorządu, placówek opiekuĔczych, przedsiĊbiorstw
i organizacji pozarządowych do realizacji programu Unii Europejskiej EUNAAPA (Europejska Sieü
Wspierająca AktywnoĞü Fizyczną wĞród Osób Starszych), umoĪliwiającego wymianĊ wiedzy z zakresu
promocji aktywnoĞci fizycznej i zdrowego stylu Īycia, prowadzenia üwiczeĔ i treningów oraz korzystania
z przyrządów rehabilitacyjnych i pomiarowych.
Analiza wyników badaĔ przedsiĊbiorstw z sektora (IDI/ITI 1) w odniesieniu do kwestii współpracy
z instytucjami wskazuje, Īe zdecydowana wiĊkszoĞü respondentów (6 podmiotów) nie współpracowała i nie
współpracuje z Īadnymi instytucjami. Pozostali wskazali na Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku (WUP)
– 2 podmioty – oraz Powiatowy Urząd Pracy w ŁomĪy. Powiązania te dotyczyły przyjĊcia staĪystów. Przy czym
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jeden z respondentów bardzo pozytywnie wypowiadał siĊ na ten temat, wskazując, Īe ma to miejsce co roku
i wiĊkszoĞü kadry, którą zatrudnia, została pozyskana przy współpracy z WUP w Białymstoku. Kolejny
respondent nie był zaĞ zadowolony z osoby na staĪu, co doprowadziło do zniechĊcenia i raczej wskazuje, Īe nie
bĊdzie korzystaü z tej formy współpracy w przyszłoĞci. Inny podmiot współpracował z PUP w ŁomĪy
w zakresie niezwiązanym bezpoĞrednio ze specyfiką firmy. Współpraca dotyczyła zatrudnienia bezrobotnych nie
tylko na staĪe, ale i do prac interwencyjnych oraz robót publicznych.
Przedstawiciele podmiotów Ğwiadczących usługi z zakresu rehabilitacji, w trakcie wywiadów IDI/ITI 1,
zwrócili uwagĊ na kilka podmiotów, z którymi mogliby podjąü współpracĊ w przyszłoĞci, w tym
z Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku i innymi uczelniami. Jako zasadniczy powód wskazali na
współpracĊ w zakresie okreĞlenia oczekiwaĔ ze strony przyszłego pracodawcy, jak i lepszej moĪliwoĞci
pozyskania do pracy studentów, którzy koĔczą uczelniĊ. Innymi wymienionymi podmiotami są urzĊdy pracy
oraz PaĔstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PEFRON) w zakresie wsparcia rehabilitacji.
Wskazano takĪe na Zakład UbezpieczeĔ Społecznych i KasĊ Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, które
kierują pacjentów do oĞrodków specjalistycznych. Pojawiła siĊ teĪ odpowiedĨ dotycząca zasadnoĞci współpracy
z lekarzami pierwszego kontaktu oraz specjalistami z zakresu rehabilitacji, co pozwoliłoby na skrócenie czasu
uzyskania przez pacjenta kontaktu z rehabilitantem – okazuje siĊ, Īe czĊstą praktyką jest nieuwzglĊdnianie
rehabilitacji przez samych lekarzy i zalecenie przez nich leczenia farmakologicznego lub operacyjnego
w przypadkach, gdy nie byłoby to aĪ tak konieczne. Na korzyĞci z podjĊcia takiej współpracy wskazały
4 z badanych podmiotów.
Innym cieszącym siĊ zainteresowaniem respondentów podmiotem są placówki szkoleniowe, które
posiadają certyfikaty uznawane w kraju i zagranicą.

6.3 Analiza dostĊpnoĞci i zapotrzebowania na kadry
Wyniki badaĔ instytucji (IDI/ITI 2) wskazują na liczne utrudnieniach w zakresie moĪliwoĞci pozyskania
pracowników dla sektora. Zdaniem jednego z respondentów instytucja, którą reprezentuje, jest bardzo
zainteresowana rozwojem tego obszaru. Zwrócił jednak uwagĊ, Īe powodem ograniczonego dostĊpu do kadr jest
ograniczone zainteresowanie młodzieĪy takimi kierunkami edukacji, jak rehabilitacja, gdyĪ jej przedstawiciele
wolą zamiast tego studiowaü zarządzanie, marketing czy kosmetologiĊ, które wymagają mniejszego wysiłku
związanego z praktyką zawodową. Niemniej moĪna sądziü, iĪ niska popularnoĞü kształcenia z zakresu
rehabilitacji wynika równieĪ z innych powodów, jak np. słabszej promocji tego kierunku kształcenia.
ZauwaĪono ponadto, Īe równieĪ osoby bezrobotne, które mogłyby zdobyü nowy zawód, rzadko są tym
zainteresowane, gdyĪ „nie odczuwają ochoty chodzenia do szkoły i uczenia siĊ” – niemniej takie opinie moĪna
uznaü za przesadne i mylne uogólnienia.
Zwrócono ponadto uwagĊ na płynące z prasy i telewizji informacje o kolejkach do gabinetów
rehabilitacyjnych, co oznacza niewątpliwie trudnoĞci w zaspokojeniu obecnych potrzeb w zakresie usług
rehabilitacyjnych bez wzglĊdu na wiek pacjenta.
Pojawiło siĊ jednoczeĞnie twierdzenie, Īe nie tyle wystĊpuje w regionie niedobór kadr, co raczej moĪna
mówiü o niewystarczającej liczbie podmiotów, gdzie mogą byü podejmowane staĪe przez juĪ kształcące siĊ
osoby.
JeĞliby jednak mówiü o ograniczonym dostĊpie do kadr, to moĪe on wynikaü przede wszystkim
z niskiego wynagrodzenia tychĪe. Inne ograniczenie to brak wyspecjalizowanych szkoleĔ. JednoczeĞnie pojawiła
siĊ odpowiedĨ sugerująca, Īe zagadnienie rehabilitacji geriatrycznej to nie tylko rehabilitacja ruchowa, ale i inne
jej formy, równie waĪne dla człowieka w wieku podeszłym. PowaĪnym problemem jest teĪ odpływ kadry
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medycznej z regionu za granicĊ.
WĞród najczĊĞciej wymienianych zawodów, których pojawienie siĊ na rynku bĊdzie skorelowane
z rozwojem sektora w województwie podlaskim, są fizjoterapeuci, ale specjalizujący siĊ w rehabilitacji
geriatrycznej. Ponadto znaczenie mają magistrowie i technicy rehabilitacji. Wspominano równieĪ o zawodach
opiekuna osoby starszej oraz animatora zajĊü.
Co waĪne, respondenci są takĪe Ğwiadomi, Īe ze wzglĊdu na wielodyscyplinarnoĞü, która jest cechą
opieki geriatrycznej i przez to nakłada okreĞlony sposób organizowania ĞwiadczeĔ lekarskich oraz pomocy
społecznej, konieczne jest tworzenie zespołów profesjonalistów z róĪnych dziedzin, w tym: lekarzy,
pielĊgniarek, pracowników socjalnych, fizjoterapeutów, psychologów, dietetyków, terapeutów zajĊciowych oraz
opiekunów formalnych i nieformalnych. To szerokie spektrum zawodów wymusza zmiany w systemie
kształcenia.
WĞród odpowiedzi związanych z analizowanym obszarem wzrostu pojawiła siĊ równieĪ opinia
wskazująca na zasadnoĞü powiązania rehabilitacji z usługami typu wellness – wychodząca poza ramy myĞlowe
wiĊkszoĞci respondentów. JednoczeĞnie obok zawodów medycznych wskazane zostały zawody kosmetyczne,
obsługa gastronomii i hoteli oraz rozwój branĪy organizatorów czasu wolnego – rekreacyjno-kulturalnej.
JeĞli zaĞ chodzi o przedsiĊbiorstwa (IDI/ITI 1), to tu zdania w zakresie dostĊpnoĞci do kadr
w województwie podlaskim są podzielone. Z jednej strony pojawiły siĊ głosy wskazujące na niedobór kadr,
w tym chociaĪby wykwalifikowanych masaĪystów. Z drugiej zaĞ jeden z respondentów wskazał na bardzo
pozytywną współpracĊ z WyĪszą Szkołą Kosmetologii i Ochrony Zdrowia w Białymstoku. Ma dziĊki temu
moĪliwoĞü zatrudnienia odpowiednio wykwalifikowanej kadry.
WiĊkszoĞü jednak podziela opiniĊ, Īe jest wyszkolona kadra, a wiĊc taka z dyplomem szkoły lub uczelni
wyĪszej, natomiast brak jej specjalizacji. Zwrócono uwagĊ na niedobór oĞrodków, które ułatwiłyby odbycie
praktyk, uczyły kontaktu z pacjentem, stąd tego rodzaju działania przenoszą siĊ dopiero na etap zatrudnienia.
Poza tym absolwenci czĊsto nie są przekonani co do tego, czy chcą pracowaü w tym zawodzie i nie mają chĊci
pogłĊbiania wiedzy oraz umiejĊtnoĞci. Oczekuje siĊ, Īe juĪ na etapie kształcenia powinno byü swego rodzaju
„sito, gdzie osoby mogłyby siĊ sprawdziü, czy rzeczywiĞcie chcą pracowaü z pacjentami, poniewaĪ
(…) wybierając taki kierunek, nie do koĔca zdają sobie sprawĊ z tego, z czym wiąĪe siĊ ten zawód i jak ciĊĪki
moĪe on byü, szczególnie w przypadku pracy ze starszymi osobami”.
Zwrócono teĪ uwagĊ na fakt, Īe nie ma w województwie uczelni szkolącej w zakresie rehabilitacji
geriatrycznej, a co istotne, w istniejących brak takiego przedmiotu. W konsekwencji problemem jest teĪ
koniecznoĞü dokształcania osób juĪ w ramach zatrudnienia, w miejscu pracy.
JeĞli zaĞ chodzi o niedobór, to zauwaĪa siĊ głównie brak fizjoterapeutów ze specjalnoĞcią geriatria, co
potwierdzają odpowiedzi badanych instytucji. Ponadto za szczególnie niepokojący naleĪy uznaü brak lekarzy
geriatrów – co jest zgodne z trendami w całej Polsce. Są teĪ deficyty w odniesieniu do zawodów psychologa
i logopedy.
Zdaniem uczestników Grupy Fokusowej (FGI) zapotrzebowanie na kadry w analizowanym sektorze jest
duĪe, czy nawet bardzo duĪe. Spójne z wynikami wczeĞniej przeprowadzonych wywiadów indywidualnych jest
teĪ wskazanie na fakt, Īe magistrów rehabilitantów jest wielu, ale problemem jest brak ich specjalizacji
i programów praktyk zawodowych. Wskazano, Īe nie ma instytucjonalnego „rozdzielnictwa” w tym zakresie
mimo wystĊpującej chĊci otworzenia takiej specjalizacji w klinice w Białymstoku. MoĪna wiĊc uznaü, Īe na
terenie województwa brakuje specjalistów z zakresu rehabilitacji.
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6.4 Oczekiwania
pracowniczych

podmiotów

sektora w

zakresie:

umiejĊtnoĞci,

kwalifikacji,

postaw

WĞród najczĊĞciej oczekiwanych postaw pracowniczych ze strony badanych przedsiĊbiorstw (IDI/ITI1)
pojawiły siĊ zagadnienia związane z cechami osobowoĞci. Szczególnie czĊsto zwracano uwagĊ na: empatiĊ,
sumiennoĞü, uczciwoĞü, pracowitoĞü, ale teĪ asertywnoĞü. Bardzo waĪne są równieĪ umiejĊtnoĞci elastycznego,
indywidualnego podejĞcia do pacjenta oraz dbanie o zgodnoĞü postĊpowania z właĞciwą etyką zawodową.
JeĞli chodzi o umiejĊtnoĞci i kwalifikacje, respondenci zwracają uwagĊ na fakt, Īe wykształcenie szkolne
zazwyczaj nie jest wystarczające, lecz dopiero praktyka, i to w „dobrym miejscu”, jest najlepszym sposobem na
pozyskanie odpowiednich umiejĊtnoĞci w poszczególnych zawodach związanych z rehabilitacją. Ponadto
wskazywano na koniecznoĞü ciągłego dokształcania siĊ w tych zawodach. CzĊsto dodatkowe kursy są wrĊcz
zalecane przez pracodawców, co sprzyja lepszemu odpowiadaniu na potrzeby klientów.

6.5 Analiza rozwoju kadr pracowniczych
Zaledwie dwóch respondentów w grupie przedsiĊbiorstw (IDI/ITI 1) wskazało na fakt nieprowadzenia
szkoleĔ. Pozostali realizują je w ramach prowadzonej działalnoĞci lub korzystają ze szkoleĔ zewnĊtrznych.
Generalnie okazuje siĊ, Īe zdaniem respondentów nie ma szkoleĔ, a jeĞli są, to bardzo rzadko organizowane
w województwie podlaskim. WĞród oĞrodków, które prowadzą profesjonalne szkolenia z zakresu rehabilitacji,
wskazano Bydgoszcz, WarszawĊ, Kraków oraz Wrocław. Prowadzącymi je są czĊsto osoby z zagranicy, ponadto
uczestnicy otrzymują miĊdzynarodowe certyfikaty ich ukoĔczenia. Wadą jest czĊsto bardzo wysoka cena oraz
fakt, Īe są doĞü rzadko organizowane, co wymaga nieraz długiego oczekiwania na nie. Jeden z respondentów
stwierdził, Īe gdy zatrudnia osobĊ od razu po ukoĔczeniu szkoły, to w umowie zobowiązuje ją do odbycia co
najmniej dwóch szkoleĔ w ciągu roku.
CzĊstą praktyką jest równieĪ szkolenie stanowiskowe oraz stosowanie tzw. odpraw, w trakcie których
nastĊpuje omówienie bieĪących kwestii związanych z prowadzeniem zabiegów.
Tylko jeden z respondentów wskazał na zalety współpracy z jedną z uczelni wyĪszych w Białymstoku
i uznał, Īe nie wystĊpuje w jego przedsiĊbiorstwie koniecznoĞü wysyłania pracowników na szkolenia
zewnĊtrzne. Zwrócił przy tym uwagĊ, Īe równieĪ w Białymstoku wykładają profesorowie spoza województwa.

6.6 Prognoza zmian w zatrudnieniu
Na podstawie wywiadów z przedstawicielami instytucji (IDI/ITI 2) moĪna uznaü, Īe prognozy rozwoju
sektora rehabilitacji geriatrycznej, a co za tym idzie, wzrostu zatrudnienia w nim, wydają siĊ byü bardzo
optymistyczne. PodkreĞla siĊ, Īe starzenie społeczeĔstwa bĊdzie prowadziü do wzrostu zapotrzebowania na
rehabilitantów. Niektórzy z respondentów wrĊcz uznali, Īe ten obszar „ma przed sobą najwiĊksze moĪliwoĞci
rozwoju”. Wynika to chociaĪby z faktu, Īe coraz wiĊcej schorzeĔ jest wyleczalnych, a rozwój medycyny sprzyja
wzrostowi wskaĨnika długoĞci trwania Īycia. Stąd teĪ jest to wrĊcz „przyszłoĞciowy kierunek działania”. Nie
chodzi jednak tylko o rehabilitacjĊ, zatem pojĊcie to naleĪałoby poszerzyü o opiekĊ nad osobami starszymi.
Inny z respondentów poszedł w swych wypowiedziach jeszcze dalej, do zasadnoĞci ujĊcia tego obszaru
jako całoĞci w postaci „zdrowia i urody”, który łączy w sobie zagadnienie prowadzenia zabiegów i opieki.
Skąd takie pozytywne prognozy dla rozwoju sektora? OczywiĞcie główny powód to wzrost liczebnoĞci
ludzi starszych. Obok jednak pojawiają siĊ inne pozytywne aspekty, jak podejĞcie do zdrowia i zdrowego stylu
Īycia, czy „wizerunek osoby w podeszłym wieku, która jest uĞmiechniĊta, aktywna, udziela siĊ; osoby, która
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chce funkcjonowaü w społeczeĔstwie”. Zwraca siĊ przy tym uwagĊ na koniecznoĞü zamian w polityce kadrowej
w takich sferach, jak: warunki pracy, warunki płacowe oraz „rozwiązania instytucjonalne kształcenia kadr”.
JeĞli zaĞ chodzi o badanie przedsiĊbiorstw (IDI/ITI 1), to dwóch respondentów nie potrafiło udzieliü
odpowiedzi

na

tak postawione

pytanie.

Niemal połowa

respondentów

wskazała

na

„ogromne”,

„nieograniczone”, czy teĪ „bardzo dobre” prognozy rozwoju zatrudnienia w tym obszarze. JednoczeĞnie jednak
zwracano uwagĊ na fakt, czy dojdzie do powstania takiego sektora. Wiadomo juĪ, Īe jest sporo osób
kształcących siĊ w tym kierunku, a zainteresowanie z punktu widzenia pracodawców roĞnie. Ponadto widaü, Īe
obecnie nie ma trudnoĞci ze znalezieniem pracy zaraz „po studiach czy nawet po licencjacie”. Widaü teĪ
tendencje w kierunku otwierania własnej działalnoĞci przez absolwentów szkół związanych z rehabilitacją oraz
terapiami manualnymi. Dostrzega siĊ takĪe coraz bardziej rosnące zainteresowanie ze strony potencjalnych
klientów. Niemniej zwrócono uwagĊ, Īe wzrost zatrudnienia bĊdzie związany ze zwiĊkszeniem jakoĞci
Ğwiadczonych usług i nastawieniem na indywidualizacjĊ podejĞcia do Ğwiadczonych usług pracy.
Uczestnicy spotkania Grupy Fokusowej (FGI) równieĪ uwaĪają, Īe rozwój sektora moĪe wpłynąü na
zmiany w zatrudnieniu. Ich zdaniem kierunkiem moĪe byü kształcenie w zakresie pielĊgniarstwa oraz
rehabilitacji. Zwrócono przy tym uwagĊ na znaczenie takich zawodów, jak pracownik socjalny czy pedagog.
W województwie kształci siĊ równieĪ techników w dziedzinie zaopatrzenia ortopedycznego. Ponadto powstał
kierunek biotechnologii i jest obawa, Īe po ukoĔczeniu studiów jego absolwenci mogą mieü trudnoĞci
w znalezieniu pracy, jeĞli nie bĊdzie otwartoĞci na współpracĊ z podmiotami zajmującymi siĊ rehabilitacją.
Szacuje siĊ, Īe wzglĊdem dotychczasowego zatrudnienia skala zmian na rynku pracy wynikających
z rozwoju sektora moĪe byü nawet trzykrotna, gdyĪ jest aĪ tak duĪe zapotrzebowanie na kadry. Zdaniem
uczestników spotkania główny problem w chwili obecnej to jednak brak moĪliwoĞci realizacji kontraktów
z NFZ oraz korzystania z juĪ istniejącej bazy.
Ponadto zwrócono uwagĊ (FGI), Īe zmiana kierunków kształcenia bĊdzie nie tylko kwestią związaną
z rehabilitacją medyczną, ale i z wszystkimi sprawami dotyczącymi innych rodzajów oferty. Chodzi tu równieĪ
o kadry związane z sektorem turystyki, pielĊgnacji ciała czy gastronomii.

6.7 Kierunki oddziaływania instytucji na sektor
Podstawowy kierunek to kształcenie, na który wskazało 8 z badanych instytucji otoczenia (IDI/ITI 2).
Zwracano przy tym uwagĊ na specjalizacjĊ tego kształcenia pod kątem nowych, rodzących siĊ oczekiwaĔ
starzejącego siĊ społeczeĔstwa. Konieczna jest przy tym współpraca z potencjalnymi pracodawcami.
JednoczeĞnie znaczna liczba respondentów wskazała na koniecznoĞü wyklarowania zagadnieĔ związanych
z rehabilitacją i geriatrią, które miałyby polegaü na wyznaczeniu standardów związanych z zawodami
dotyczącymi ludzi starszych i dopasowaniu ich do rynku edukacyjnego. Wskazano, Īe rehabilitacja wymaga
współpracy z pracownikami socjalnymi, którzy dziĊki temu mogliby organizowaü terapie zajĊciowe lub
rehabilitacjĊ w warunkach domowych pacjenta. Prowadzenie analiz w tym zakresie pozwoliłoby na
sformułowanie zaleceĔ i rozwiązaĔ w zakresie nie tylko kształcenia, ale i zatrudnienia kadry.
Daleko bardziej idące wnioski moĪna wyciągnąü z innych wypowiedzi, w których zwrócono uwagĊ na
zasadnoĞü stworzenia programu rozwoju rehabilitacji geriatrycznej na poziomie województwa lub teĪ w postaci
dokumentu ogólnopolskiego. Stworzenie go pozwoliłoby na wytyczenie nie tylko planu działania i podmiotów
do jego realizacji, ale równieĪ mogłyby iĞü za tym odpowiednie pieniądze na taki kierunek rozwoju polityki
społecznej w kraju lub regionie. Zwrócono przy tym uwagĊ na przydatnoĞü prowadzenia badaĔ i analiz rynku
pracy z jednej strony oraz rozeznania potrzeb zdrowotnych poszczególnych grup ludnoĞci, zwłaszcza osób
starszych, z drugiej. Inny respondent jednoczeĞnie zwrócił uwagĊ na zasadnoĞü ogólnopolskiej kampanii na
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rzecz osób starszych, która pozwoliłaby na wskazanie zalet z pracy z osobami starszymi nie tylko dla samego
zainteresowanego, ale i dla prowadzących je specjalistów. Podstawowym problemem moĪe byü niedobór kadr
do kształcenia specjalistów.
Uczestnicy Grupy Fokusowej (FGI) ponadto wskazali na brak wsparcia w zakresie rozwoju kadry ze
strony Wojewódzkiego UrzĊdu Pracy w Białymstoku. Jeden z respondentów zwrócił teĪ uwagĊ na niedobory
w zakresie planowania przestrzennego dotyczącego w szczególnoĞci eliminacji barier architektonicznych
i lecznictwa uzdrowiskowego.

6.8 Studium przypadku 1. ABM Rehabilitacja
6.8.1 Ogólna charakterystyka podmiotu
Podstawową działalnoĞcią firmy „ABM Rehabilitacja” jest rehabilitacja ortopedyczna. Ponadto, jak
wynika z wypowiedzi właĞciciela firmy oraz informacji zamieszczonych na stronie internetowej
przedsiĊbiorstwa, w ramach struktury rodzajowej usług ABM Rehabilitacja znajduje siĊ równieĪ rehabilitacja
osób starszych. W przypadku działalnoĞci podstawowej – rehabilitacji ortopedycznej, przedsiĊbiorstwo
dostosowuje program usprawniania pacjenta do właĞciwego tygodnia po operacji i jego zdolnoĞci ruchowej.
Zabiegi rehabilitacyjne są prowadzone w trakcie zajĊü indywidualnych: jeden pacjent – jeden fizjoterapeuta.
Dodatkowo w ofercie przedsiĊbiorstwa znajduje siĊ równieĪ moĪliwoĞü skorzystania z masaĪu leczniczego
i relaksacyjnego.
Oprócz typowej działalnoĞci leczniczej przywracającej pacjenta do sprawnoĞci ruchowej, na stronie
internetowej przedsiĊbiorstwa moĪna równieĪ odnaleĨü elementy edukacyjne. WłaĞciciel firmy zamieszcza
szereg artykułów i porad związanych z utrzymywaniem sprawnoĞci ruchowej i sposobów oraz zasad korzystania
z urządzeĔ i pomieszczeĔ słuĪących utrzymaniu sprawnoĞci ruchowej, a takĪe artykuły z zakresu pierwszej
pomocy.
W piĊcioletniej historii funkcjonowania przedsiĊbiorstwa ABM Rehabilitacja, miała miejsce współpraca
ze znanymi podmiotami i osobami fizycznymi, tak w skali regionu, jak i całego kraju. Z usług firmy skorzystali
m.in.: Jagiellonia Białystok SA, Pronar, AZS, Zeto Białystok, kadra Polski juniorów w piłce siatkowej, kadra
B Polski w piłce siatkowej mĊskiej Na bieĪąco firma utrzymuje Ğcisłą współpracĊ z lekarzami, pozostając
w bezpoĞrednim kontakcie merytorycznym., oraz z Arkadiuszem LeszczyĔskim i Joanną Zapolską
– właĞcicielami fitness clubu MANIAC GYM, a takĪe z TU Allianz / Mondial Assistance (Elvia) czy
SodexhoPass.
6.8.2 Aktualne zatrudnienie i dostĊpnoĞü kadr
Obecnie w firmie ABM Rehabilitacja zatrudnionych jest trzech w pełni wykwalifikowanych
fizjoterapeutów, którzy dziĊki swoim kwalifikacjom i doĞwiadczeniu oferują znaczny zakres zabiegów i usług
rehabilitacyjnych, w tym równieĪ masaĪu.
W przedsiĊbiorstwie połoĪono silny nacisk na kompetencje i kwalifikacje kadr. KaĪda zatrudniona
w ABM Rehabilitacja nowa, młoda osoba po szkole w jednym z punktów umowy podpisuje zobowiązanie do
odbycia przynajmniej dwóch szkoleĔ w ciągu roku. Oprócz tego w planie tygodniowym firmy jedna godzina jest
poĞwiĊcona na przeprowadzanie szkolenia wewnĊtrznego. Szkolenia zewnĊtrzne dla kadry są dofinansowywane
ze Ğrodków własnych przedsiĊbiorstwa. Są to szkolenia kierunkowe, głównie ze wzglĊdu na profil działalnoĞci,
w kierunku ortopedycznym. Wszelkie szkolenia zewnĊtrzne są poza terenem województwa podlaskiego.
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Zdaniem właĞcicieli przedsiĊbiorstwa łatwiej jest wysłaü osoby na szkolenia organizowane w Polsce, niĪ
przyciągnąü firmy szkoleniowe do Białegostoku. W ostatnim czasie na potrzeby własnych kadr zorganizowano
szkolenia z udzielania pierwszej pomocy.
Od swoich pracowników ABM Rehabilitacja oczekuje przede wszystkim empatii – czyli wyczucia
potrzeb pacjenta. Ogromny nacisk kładziony jest w przedsiĊbiorstwie równieĪ na indywidualizacjĊ podejĞcia do
pacjenta. Pracownik musi byü osobą cierpliwą, poniewaĪ czasami dobre słowo jest bezcennym dodatkiem do
zabiegu. Ponadto czĊsto oprócz wykształcenia konieczna jest praktyka, i to praktyka w dobrym miejscu.
Firma ABM Rehabilitacja tworzy teĪ bazĊ danych o terapeutach i masaĪystach poszukujących pracy.
Baza tworzona przez przedsiĊbiorstwo stanowi zasób informacyjny okreĞlający osoby deklarujące chĊü podjĊcia
pracy, zarówno na zasadach etatowych, jak i dodatkowych. Informacje o zasobach pracowniczych
przedsiĊbiorstwo udostĊpnia za zgodą zainteresowanych osób innym podmiotom poszukującym pracowników.
6.8.3 DoĞwiadczenia we współpracy z instytucjami rynku pracy
DoĞwiadczenie przedsiĊbiorstwa ABM Rehabilitacja w zakresie współpracy z instytucjami rynku pracy
związane jest z bezpoĞrednim zaangaĪowaniem właĞciciela przedsiĊbiorstwa w proces kształcenia pracowników
sektora medycznego, w tym rehabilitacyjnego. Był on wieloletnim nauczycielem masaĪu w Medycznym
Studium Zawodowym nr 1 na Wydziale Fizjoterapii w Białymstoku (1995-2005) oraz na Akademii Medycznej
w Białymstoku na Wydziale Fizjoterapii (2003-2004). DoĞwiadczenie zdobyte w trakcie lat praktyki edukacyjnej
jest pogłĊbiane podczas prowadzenia własnej działalnoĞci gospodarczej z zakresu szeroko rozumianej
rehabilitacji, w tym takĪe rehabilitacji osób w starszym wieku. Firma bowiem oferuje szkolenia z masaĪu
skierowane zarówno do osób, które, mając kontakt z medycyną (studenci, absolwenci), chciałyby na bazie
zdobytej wiedzy poszerzyü jej zakres o techniki manualne, jak i do osób, które, mając podstawy wiedzy
z masaĪu, mają problem z zastosowaniem ich w praktyce.
W bieĪącej działalnoĞci ABM Rehabilitacja skorzystała z moĪliwoĞci zatrudnienia jednej osoby na staĪ
z Wojewódzkiego UrzĊdu Pracy w Białymstoku. W opinii właĞciciela przedsiĊbiorstwa ta forma pozyskiwania
pracowników w odniesieniu do tej konkretnej osoby nie przyniosła właĞciwego efektu, ale ogólnie jest trafna
i potrzebna.
Natomiast, jak wynika z wypowiedzi załoĪyciela ABM Rehabilitacja, firma jest bardzo otwarta na
współpracĊ z Uniwersytetem Medycznym, jako tą jednostką, która szkoli kadry na potrzeby takich firm, jak
ABM Rehabilitacja, i oferuje wysoką jakoĞü kształcenia. W ramach takiej współpracy ze swojej strony, jako
doĞwiadczony wczeĞniej dydaktyk i praktyk, mógłby dokładnie okreĞliü, czego oczekują i jakie mają potrzeby
pracodawcy, tak by proces kształcenia kadr faktycznie umoĪliwił zaspokojenie potrzeb rynku pacy w sektorze
rehabilitacyjnym, w tym w szczególnoĞci rehabilitacji geriatrycznej. JeĪeli chodzi o uczelnie prywatne, WyĪsza
Szkoła Kosmetologii i Ochrony Zdrowia otworzyła, jako pierwsza, kilka lat wstecz m.in. niestacjonarny
kierunek fizjoterapii, umoĪliwiając studiowanie bez potrzeby opuszczania Białegostoku i obniĪając tym samym
koszty całkowite studiowania, co jest bardzo korzystne. Na tej uczelni studiuje jeden z pracowników firmy.
Zdaniem właĞciciela firmy, kreatywny pracownik zgłasza chĊü podjĊcia pracy w UrzĊdzie Pracy, jak równieĪ
u pracodawców.
Według właĞciciela firmy ABM Rehabilitacja kadra w regionie jest dobrze wyszkolona, ale jej
moĪliwoĞci nie są w pełni wykorzystywane. Po czĊĞci wynika to z faktu braku wyspecjalizowanych szkoleĔ.
Dodatkowo winny powstaü oĞrodki, które umoĪliwiałyby odbywanie praktyki, uczyły kontaktu z pacjentem
i byłyby miejscem weryfikacji okreĞlonych umiejĊtnoĞci. W takim centrum osoby mogłyby sprawdziü, czy
rzeczywiĞcie chcą pracowaü z pacjentami w danej dziedzinie medycyny, poniewaĪ idąc do szkoły, wybierając
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dany kierunek, nie do koĔca zdają sobie sprawĊ z tego, z czym wiąĪe siĊ zawód fizjoterapeuty i jak ciĊĪki moĪe
on byü. Szczególnie w przypadku pracy ze starszymi osobami.
6.8.4 Wnioski
ABM Rehabilitacja to firma o stosunkowa niewielkim staĪu rynkowym, ale juĪ o znacznym
doĞwiadczeniu, jeĞli chodzi o usługi Ğwiadczone dla pacjentów indywidualnych czy teĪ o współpracĊ
z wiĊkszymi zakładami pracy, które zgłaszają potrzeby usług rehabilitacyjnych. Dotychczasowy sukces
przedsiĊbiorstwa w duĪej mierze wynika z przyjĊtych wysokich wymagaĔ, jeĞli chodzi o jakoĞü Ğwiadczonych
usług zarówno przez właĞciciela przedsiĊbiorstwa, jak i zatrudniony personel. Realizacja tak postawionego celu
w ABM Rehabilitacja jest moĪliwa dziĊki systematycznemu procesowi szkolenia i doszkalania siĊ osób
wykonujących zabiegi rehabilitacyjne.
Jednak, by utrzymaü ten proces w tym przedsiĊbiorstwie, jak i w innych podobnych w regionie, zasadne
wydaje siĊ wdroĪenie trzech rzeczy w strukturach rynku pracy w województwie podlaskim. W pierwszej
kolejnoĞci utrzymanie poziomu kształcenia i jego dalszy wzrost na kierunku fizjoterapia w naszych uczelniach.
Drugim istotnym działaniem winno byü usprawnianie procedur współpracy i moĪliwoĞci pozyskiwania kadr do
sektora za poĞrednictwem Wojewódzkiego UrzĊdu Pracy w Białymstoku – najwiĊkszej instytucji poĞrednictwa
pracy w regionie. Trzeci element ułatwiający podnoszenie kwalifikacji oraz stwarzający moĪliwoĞü uczestnictwa
w szkoleniach specjalistycznych w regionie to wsparcie tego typu działaĔ przez instytucje regionalne lub
stworzenie centrum szkoleniowego dla całego sektora medycznego i poszczególnych jego elementów – w tym
rehabilitacji, a w niej rehabilitacji geriatrycznej.

6.9. Studium przypadku 2. Integracyjne Centrum Wypoczynku, Edukacji i Rehabilitacji
WBN „Maniówka”
6.9.1 Ogólna charakterystyka podmiotu
OĞrodek „Maniówka” jest jednostką organizacyjną Suwalskiej Izby Rolniczo-Turystycznej w Suwałkach.
PołoĪony jest u wrót Wigierskiego Parku Narodowego, we wsi Nowa WieĞ, na skrzyĪowaniu szlaków
turystycznych oraz kultur pogranicza polsko-litewskiego. Jest otoczony atrakcyjnymi terenami do uprawiania
turystyki aktywnej.
W swej ofercie oĞrodek „Maniówka” posiada przede wszystkim turnusy usprawniająco-rekreacyjne. Są
one kierowane do osób z dysfunkcją narządu ruchu, w tym dla osób poruszających siĊ na wózkach inwalidzkich;
narządu wzroku i słuchu; z upoĞledzeniem umysłowym; z chorobą psychiczną; z epilepsją. A takĪe do osób
z innymi dysfunkcjami i schorzeniami: autyzmem, mózgowym poraĪeniem dzieciĊcym, schorzeniami
neurologicznymi, cukrzycą, Zespołem Downa. OĞrodek przyjmuje na pobyty zdrowotno-wypoczynkowe
zarówno grupy zorganizowane do 42 osób, jak i osoby indywidualne według wpisu do rejestru oraz osoby
z innymi schorzeniami.
W dodatkowej ofercie oĞrodka zamieszczonej na stronie internetowej, jak i w ofercie w postaci ulotek
i folderów dostĊpnych w szeregu instytucjach związanych z ochroną zdrowia i rehabilitacją na SuwalszczyĨnie,
znajdują siĊ turnusy specjalistyczne dla osób niepełnosprawnych:
•

rekreacyjno-sportowe i sportowe – jazda konna, rajdy rowerowe;

•

szkoleniowe – obsługa komputera, sprzĊtu biurowego, nauka jĊzyków obcych;

•

z programem rozwijającym zainteresowania i uzdolnienia – rzeĨbiarskie, plastyczne, ceramiczne,
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muzyczne;
•

z programem nauki niezaleĪnego funkcjonowania z niepełnosprawnoĞcią.
Ponadto „Maniówka” oferuje odpłatną rehabilitacjĊ leczniczą z hipoterapią, organizuje spotkania

integracyjne i szkolenia oraz plenery artystyczne i imprezy okolicznoĞciowe.
Wiosną 2009 roku dodatkowo oferta oĞrodka zwiĊkszyła siĊ o moĪliwoĞü rodzinnego wypoczynku
z bogatą ofertą rekreacyjno-sportową.
W otoczeniu obiektu znajduje siĊ szereg elementów składających siĊ na infrastrukturĊ oĞrodka lub
elementy, z których osoby korzystające z wypoczynku i rehabilitacji mogą korzystaü w ramach usług oĞrodka
lub za niewielką odpłatnoĞcią. Są to: tereny spacerowe z miejscami do wypoczynku (altanka, stoliki, ławy); teren
rekreacyjny do gier i zabaw (nawierzchnia trawiasta); mała infrastruktura drewniana do üwiczeĔ i zabaw dla
dzieci, profesjonalny grill i zaciszne miejsce na ognisko; teren do prowadzenia hipoterapii; nieodpłatny parking,
kort tenisowy, sklep ogólnospoĪywczy ok. 1,5 km; stadnina koni – moĪliwoĞü nauki jazdy konnej. Jest teĪ
moĪliwoĞü zakupu produktów z fermy strusi oraz gospodarstwa rolnego – mleka, serów, chleba, owoców
i warzyw.
OĞrodek, zgodnie z zapotrzebowaniem zgłaszanym przez uczestników pobytu w „Maniówce”, za
dodatkową odpłatnoĞcią organizuje wycieczki jednodniowe do Wilna i Trok, dwudniowe pielgrzymki
autokarowe: Wigry–Studzieniczna–Sejny–Wilno, wycieczki „Statkiem Papieskim” po jeziorze Wigry lub
jeziorach i Kanale Augustowskim ze Ğluzowaniem, wieczorki regionalne z prezentacją kultury pogranicza
– tzw. „Wieczory polskie i litewskie”.
Bogactwo oferty wraz wykwalifikowaną kadrą oĞrodka ma słuĪyü trzem głównym celom postawionym
przez osobĊ kierującą oĞrodkiem:
•

poprawa ogólnego stanu zdrowia, sprawnoĞci fizycznej i umysłowej uczestników turnusów,

•

poprawa aktywnoĞci i integracji osób z niepełnosprawnoĞcią,

•

poprawa poziomu funkcjonowania i jakoĞci Īycia osób z niepełnosprawnoĞcią.
„Maniówka” oferuje wiĊc nie tylko dogodne miejsce do wypoczynku, ale przede wszystkim bogatą ofertĊ

rehabilitacyjną i rekreacyjną.
6.9.2 Aktualne zatrudnienie i dostĊpnoĞü kadr
Obecnie w Integracyjnym Centrum Wypoczynku, Edukacji i Rehabilitacji WBN „Maniówka”
zatrudnionych jest 12 osób. Jak wynika z wypowiedzi osoby kierującej oĞrodkiem, pani Hanny BorysMaluchnik, jest to kadra w pełni profesjonalna, z którą współpracuje juĪ od dłuĪszego czasu i jest zadowolona
z jakoĞci pracy Ğwiadczonej przez poszczególne osoby. WĞród wymagaĔ stawianych pracownikom znajduje siĊ
przede wszystkim fachowoĞü, rzetelnoĞü, odpowiedni stosunek do pacjenta, dyskrecja, a takĪe lojalnoĞü wobec
pracodawcy.
W skład kadry oĞrodka, w zaleĪnoĞci od potrzeb wynikających z programu turnusu lub
niepełnosprawnoĞci uczestników, wchodzą: kierownik turnusu, lekarz rehabilitacji medycznej i pielĊgniarka;
rehabilitanci, instruktorzy hipoterapii, terapeuci zajĊciowi, pedagog, psycholog, instruktor rekreacji ruchowej,
technolog Īywienia, obsługa bloku Īywieniowego, pracownicy techniczni oraz inni specjaliĞci w zaleĪnoĞci od
rodzaju turnusu i wzajemnych uzgodnieĔ.
Zatrudniony w oĞrodku personel do podstawowych zbiegów rehabilitacyjnych i terapeutycznych
wykorzystuje klimatyzowane pomieszczenia do rehabilitacji: gabinet kinezyterapii, fizykoterapii oraz salĊ do
terapii zajĊciowej z zapleczem sanitarnym. W oĞrodku i w jego otoczeniu zniesione są bariery architektoniczne.
Baza noclegowa, ciągi komunikacyjne oraz wszystkie pomieszczenia oĞrodka są przystosowane dla osób
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poruszających siĊ na wózkach inwalidzkich. W obiekcie zainstalowana jest winda dla osób niepełnosprawnych
z dysfunkcją narządu ruchu. Dla osób niewidomych i słabo widzących wszystkie dostĊpne miejsca w oĞrodku
oznaczone są tabliczkami w alfabecie Braille’a. DojĞcie do obiektu i do miejsc wypoczynku umoĪliwiają
odpowiednie pochylnie i podjazdy.
Obecnie oĞrodek „Maniówka” nie ma potrzeby zatrudnienia nowych kadr. Jednak gdyby zaistniała
potrzeba zatrudnienia masaĪystów czy fizjoterapeutów w najbliĪszej przyszłoĞci mogłoby to stanowiü problem.
Jak wynika z oceny osoby kierującej oĞrodkiem, dostĊp do w pełni wykwalifikowanych kadr na potrzeby sektora
został w znacznym stopniu ograniczony skutek powodu likwidacji kilka lat temu w Suwałkach szkoły dla
techników fizjoterapeutów. Kształciła ona, zdaniem respondenta, bardzo dobrych specjalistów w tym zakresie.
6.9.3 DoĞwiadczenia we współpracy z instytucjami rynku pracy
Integracyjne Centrum Wypoczynku, Edukacji i Rehabilitacji WBN „Maniówka” podejmuje szereg
działaĔ, które stanowią ogniowo łączące je z instytucjami rynku pracy. Jednym z takich ciągłych działaĔ jest
przyjmowanie staĪystów do oĞrodka za poĞrednictwem Powiatowego UrzĊdu Pracy w Suwałkach, który
refunduje staĪe. ĝrednio rocznie „Maniówka” oferuje tego typu staĪe dla 2 osób.
Ponadto oĞrodek ma za sobą współpracĊ partnerską z Powiatowym UrzĊdem Pracy (PUP) w Suwałkach
w projekcie EQUAL. „Maniówka” prowadziła wówczas własny podprojekt, gdzie liderem było starostwo
powiatowe. Zrealizowany z powodzeniem projekt dotyczył szkoleĔ zawodowych do zatrudnienia
w agroturystyce osób po przebytym kryzysie psychicznym.
OĞrodek w przeszłoĞci zatrudniał równieĪ osoby niepełnosprawne z dofinansowaniem z PaĔstwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) za poĞrednictwem urzĊdu pracy. Stworzono
stanowisko

pracy dla

osoby niepełnosprawnej,

jak teĪ

organizowano

szereg szkoleĔ dla

osób

niepełnosprawnych, finansowanych z funduszy PFRON.
Obecnie Integracyjne Centrum Wypoczynku, Edukacji i Rehabilitacji WBN „Maniówka” ma złoĪony
projekt partnerski z PUP w Suwałkach, PUP Sejnach i PUP Augustowie, dotyczący aktywizacji osób
dotkniĊtych wykluczeniem społecznym do PO KL, działania 7.2.1. W ramach projektu przyjmowanie bĊdą na
szkolenia osoby bezrobotne i niepełnosprawne na specjalnoĞci: kucharz, pomoc kuchenna, ogrodnik obszarów
zielonych, osoba sprzątająca.
Jak podkreĞla koordynator oĞrodka, „Maniówka” ma i miała dotychczas bardzo dobre relacje
z instytucjami rynku pracy. Gdy oĞrodek zwraca siĊ do instytucji rynku pracy o pomoc, kaĪdorazowo otrzymuje
wsparcie. Ma teĪ pełny dostĊp do informacji i doradztwa ze strony tych instytucji.
6.9.4 Wnioski
Integracyjne Centrum Wypoczynku, Edukacji i Rehabilitacji WBN „Maniówka” jest obecnie
podmiotem zatrudniającym wystarczający zasób kadrowy gwarantujący w pełni realizacjĊ statutowych działaĔ
i wyznaczonych celów. Godny podkreĞlenia jest fakt, iĪ oĞrodek nie ogranicza siĊ tylko do oczekiwaĔ wobec
rynku pracy, ale przede wszystkim wychodzi naprzeciw potrzebom rynku pracy, w szczególnoĞci osób czasowo
z niego wykluczonych. „Maniówka” podejmuje działania partnerskie z instytucjami rynku pracy, by zapobiegaü
trwałemu wykluczeniu z rynku pracy osób niepełnosprawnych lub po przebytych chorobach psychicznych.
OĞródek chwali sobie dotychczasową współpracĊ z instytucjami rynku pracy i liczy na kolejne sukcesy
w realizacji partnerskich projektów na rzecz rynku pracy, w szczególnoĞci zaĞ na rzecz osób potrzebujących
pomocy.
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6.10 Podsumowanie
MoĪna uznaü, Īe powiązania badanych instytucji otoczenia biznesu: poĞrednictwa pracy, instytucji
edukacyjnych i szkoleniowych, z analizowanym sektorem, a co za tym idzie, z rynkiem pracy sektora, są doĞü
luĨne. ĩaden z 9 badanych podmiotów nie wskazał na podejmowanie działaĔ wyspecjalizowanych, które
prowadziłyby do współpracy związanej z rehabilitacją lub innymi podobnymi usługami na rzecz osób starszych.
Podmioty prowadzące działalnoĞü związaną z rehabilitacją geriatryczną są otwarte i zainteresowane
współpracą z innymi. Pojawiło siĊ kilka pomysłów na podjĊcie takiego współdziałania. Jednak, co istotne,
wydaje siĊ, Īe obecnie badane instytucje nie wiedzą, od czego powinny zacząü i czy zachodzi juĪ zasadnoĞü
podjĊcia tego rodzaju działaĔ. JednoczeĞnie wyniki badaĔ Ğwiadczą o przydatnoĞci wskazania ról róĪnych
podmiotów w systemie współpracy na rzecz analizowanego potencjalnego obszaru wzrostu województwa
podlaskiego. Ponadto uznaü naleĪy, Īe analizowane podmioty bazują na dotychczasowych, czĊsto
stereotypowych sposobach myĞlenia o ludziach starych, nie traktując ich jako potencjalnego nowego rynku
zbytu usług nie tylko ĞciĞle związanego z rehabilitacją, ale i jako osoby zainteresowane rozwojem
ekonomicznym, intelektualnym, kulturalnym, fizycznym, duchowym. W uzyskanych wypowiedziach nie widaü
propozycji nowych, przełomowych pomysłów na nawiązanie współpracy, nawet w zakresie tego, co badane
instytucje robią na co dzieĔ. JednoczeĞnie jednak dominująca bierna obserwacja rozwoju wydarzeĔ, oczekiwanie
na propozycje ze strony innych lub kopiowanie rozwiązaĔ sprawdzonych juĪ w pozostałych czĊĞciach kraju
wydają siĊ byü rozwiązaniami niewystarczającymi w warunkach kształtującej siĊ gospodarki opartej na wiedzy.
Specjalistyczna kadra medyczna bĊdzie kluczowa dla rozwoju analizowanego obszaru. Brak staĪów,
niskie wynagrodzenia oraz wyjazdy osób z tym wykształceniem za granicĊ, to czynniki, które mają
jednoznacznie negatywne oddziaływane na ten rynek. JednoczeĞnie nie naleĪy zawĊĪaü kadry do
wyspecjalizowanych zasobów związanych z zawodami medycznymi, lecz naleĪy tu uwzglĊdniaü szerokie
spektrum zawodów związanych z zaspokojeniem potrzeb osób korzystających z usług rehabilitacyjnych, takich
jak noclegi, przejazdy czy zwiedzanie atrakcji turystycznych.
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VII. Analiza SWOT sektora rehabilitacji geriatrycznej
Nazwa SWOT jest akronimem słów: Strengths – mocne strony podmiotu, Weakness – słabe strony
podmiotu, Opportunities – szanse w otoczeniu, Threats – zagroĪenia w otoczeniu. Metoda ta została
zastosowana przede wszystkim ze wzglĊdu na jej zaletĊ, jaką jest kompleksowoĞü, co pozwala na ujĊcie
wszystkich czynników okreĞlających potencjał rozwojowy sektora. Prowadzona analiza popytowych
i podaĪowych uwarunkowaĔ rozwoju sektora na podstawie badaĔ desk research pozwoliła sformułowaü przede
wszystkim szanse i zagroĪenia jako czynniki zewnĊtrzne oddziałujące na rozwój sektora. Były one równieĪ bazą
do okreĞlenia mocnych i słabych stron. Ta czĊĞü analizy SWOT bazuje ponadto na informacjach zebranych przy
wykorzystaniu innych technik badawczych: Indywidualnych Wywiadów PogłĊbionych (IDI/ITI 1, IDI/ITI 2),
Zogniskowanego Wywiadu Grupowego (FGI), które zostały przeprowadzone z przedstawicielami badanych
przedsiĊbiorstw i instytucji otoczenia. Analiza SWOT została wypracowana takĪe podczas spotkaĔ Grupy
Ekspertów (GE).
Analiza SWOT sektora pozwoliła na okreĞlenie jego mocnych i słabych stron oraz szans i zagroĪeĔ
czyhających na sektor.
Niewątpliwie mocną stroną sektora jest wysoka ĞwiadomoĞü specjalistów, jakie oczekiwania wobec
sektora narzuca postĊpujące starzenie siĊ społeczeĔstwa. Pozytywny jest dostĊp do wysoko wykwalifikowanej
kadry oraz ogólnie wysokiego poziomu kształcenia w regionie. Do innych mocnych stron sektora naleĪą
połoĪenie na nizinie oraz bardzo dobra jakoĞü Ğrodowiska naturalnego, co sprzyja prowadzeniu działalnoĞci
prozdrowotnej. Te mocne strony naleĪy utrzymaü równieĪ w przyszłoĞci.
Z drugiej strony wystĊpują czynniki zaleĪne od przedsiĊbiorstw sektora, które stanowią jego słabe strony
– przede wszystkim brak działaĔ marketingowych, które promowałyby ofertĊ sektora nie tylko w województwie,
ale takĪe poza nim. Warto teĪ zwróciü uwagĊ na zasadnoĞü wiĊkszego wykorzystania atrakcji turystycznych
regionu w ramach działalnoĞci prowadzonej przez sektor.
Tabela 35.
Analiza SWOT sektora

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mocne strony
PołoĪenie województwa podlaskiego na nizinie, co
sprzyja leczeniu i rehabilitacji osób z problemami
kardiologicznymi
Utrzymanie wysokich wskaĨników czystoĞci
Ğrodowiska naturalnego
PołoĪenie geograficzne w obszarze Zielonych Płuc
Polski
Region postrzegany jako proekologiczny
Wysoko wykwalifikowana kadra lekarska,
fizjoterapeutyczna
Wysoka ĞwiadomoĞü specjalistów nt. problemów
społecznych
ZaangaĪowana kadra pomocy społecznej
Wysoki poziom kształcenia oferowany przez
Uniwersytet Medyczny
Niskie ceny usług w porównaniu do zagranicy
Szanse
Wzrost zamoĪnoĞci społeczeĔstwa, w tym osób
starszych
ObniĪenie poziomu bezrobocia w kraju
WydłuĪenie siĊ trwania Īycia
Wzrost ĞwiadomoĞci ludzi związany z dąĪnoĞcią do

•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•

Słabe strony
Bardzo niski potencjał sektora, w tym mała liczba
podmiotów
Brak specjalizacji placówek sektora
Bardzo ograniczone działania marketingowe
podmiotów sektora, brak zrozumienia potrzeby ich
prowadzenia
Brak infrastruktury rehabilitacyjnej
Słaby system komunikacyjny, brak lotniska
Niskie nakłady inwestycyjne w sektorze w regionie
Nieatrakcyjna oferta z punktu widzenia walorów
turystycznych województwa
Brak programów profilaktycznych z zakresu
rehabilitacji
Brak placówki szkoleniowej z zakresu rehabilitacji
w regionie
ZagroĪenia
Brak zmian we wzorcach konsumpcji osób
starszych
NieuwzglĊdnianie sektora opieki nad osobami
starszymi w dokumentach strategicznych województwa
podlaskiego
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•

•
•
•
•
•
•

poprawy jakoĞci Īycia
Wzrost poziomu wykształcenia osób starszych
i powiązany z tym wzrost wystĊpowania postaw
indywidualistycznych w tej grupie ludzi
Wzrost zainteresowania uczestnictwem w róĪnych
sferach Īycia osób starszych
Rosnące potrzeby realizacji własnych pasji
i niespełnionych aspiracji przez osoby starsze
Wzrost zainteresowania przedsiĊbiorstw sektorem ludzi
starszych
Promocja rozwoju usług rehabilitacyjnych ze strony
Unii Europejskiej
Wzrost zainteresowania turystyką krajoznawczą
Emigracje młodego pokolenia

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Brak gwarancji na ciągłoĞü kontraktowania usług
przez NFZ
Brak regulacji transgranicznego Ğwiadczenia usług
rehabilitacyjnych
Dalsze rozpowszechnianie negatywnych stereotypów
staroĞci w społeczeĔstwie
Brak modelu usług dla osób starszych w kraju
PostĊpująca emigracji kadry medycznej za granicĊ
Niedostatek kadr specjalizujących siĊ w opiece nad
osobami starszymi i w rehabilitacji
Brak przepisów regulujących zawód fizjoterapeuty
Niskie tempo rozwoju rynku w Polsce
Utrzymywanie siĊ niskiej dostĊpnoĞci
komunikacyjnej (brak lotniska, dróg)
Efekty wdroĪonej reformy systemu emerytalnego
w postaci obniĪania siĊ emerytur
Utrzymywanie siĊ braku systemu prywatnych
ubezpieczeĔ
Dalszy brak opieki systemowej nad ludĨmi starszymi

ħródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badaĔ.

Bardzo waĪne dla rozwoju sektora byłoby poprawienie jakoĞci i iloĞci dróg oraz zapewnienie innych
form transportu, co sprzyjałoby rozwojowi sektora poprzez ułatwienie dostĊpu goĞciom z innych miast Polski
oraz zagranicy.
Szczególną szansą rozwoju sektora jest wzrost zamoĪnoĞci społeczeĔstwa, w tym równieĪ osób starszych.
Ponadto szansą jest dalsze wydłuĪanie siĊ trwania Īycia ludzi. Trendy takie bĊdą charakterystyczne dla coraz
wiĊkszej liczby krajów na Ğwiecie. WaĪną szansą dla rozwoju sektora jest dofinansowanie ze Ğrodków Unii
Europejskiej, jak równieĪ ogólna promocja przez KomisjĊ Europejską zmian w sposobach traktowania osób
starszych. Poza tym waĪne jest nie tylko podniesienie siĊ poziomu Īycia ludnoĞci, ale przede wszystkim
wynikający z niego wzrost zainteresowania rehabilitacją i profilaktyką w tym zakresie osób w młodszym wieku.
NaleĪy równieĪ zwróciü uwagĊ na zagroĪenia płynące z otoczenia sektora. WĞród szczególnie powaĪnych
wymieniü moĪna brak zmian we wzorcach konsumpcyjnych osób starszych. Znaczenie ma poza tym brak
rozumienia potrzeby rehabilitacji oraz ogólnie zbyt ograniczone zainteresowanie profilaktyką w społeczeĔstwie.
Z drugiej strony znaczenie moĪe mieü dalszy brak działaĔ ze strony władz i innych odpowiedzialnych
podmiotów, które to działania miałyby polegaü na opracowywaniu programów profilaktycznych i sprzyjaü
dostĊpowi do usług rehabilitacyjnych dziĊki korzystnym zmianom w ustawodawstwie. Jako przykład moĪna tu
podaü brak wyodrĊbnionej rehabilitacji geriatrycznej przez NFZ, brak ustawy o zawodzie fizjoterapeuty, brak
informacji o osobach starszych i profilaktyce rehabilitacyjnej w dokumentach dotyczących polityki społecznej
województwa podlaskiego i miast czy gmin znajdujących siĊ na jego terenie. Dalsze utrzymywanie siĊ takich
zasad kontraktowania przez NFZ usług rehabilitacyjnych, Īe nie dają one gwarancji ciągłoĞci usług
rehabilitacyjnych, to powaĪne zagroĪenie dla sektora, szczególnie Īe wiĊkszoĞü osób starszych korzysta jedynie
z usług bezpłatnych. Nie sprzyja rozwojowi sektora obecnie i moĪe nadal stanowiü powaĪne zagroĪenie
w przyszłoĞci dalsze utrzymywanie siĊ braku wypracowanego systemu ubezpieczeĔ prywatnych. WĞród
zagroĪeĔ oczywiĞcie wyróĪniü moĪna ewentualne dalsze utrzymywanie siĊ trudnej dostĊpnoĞci komunikacyjnej
województwa, co nie bĊdzie sprzyjało korzystaniu z usług przez osoby spoza regionu, a w konsekwencji
ograniczało jego rozwój.
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VIII. Prognozy przyszłoĞci sektora rehabilitacji geriatrycznej. Rekomendacje
W ramach badania „STARTERY PODLASKIEJ GOSPODARKI – analiza gospodarczych obszarów
wzrostu i innowacji województwa podlaskiego” główne cele okreĞlono jako:
1.

Ustalenie głównych determinant i barier rozwojowych wystĊpujących w rehabilitacji geriatrycznej.

2.

Przedstawienie prognozy przyszłoĞci rozwoju sektora rehabilitacji geriatrycznej w województwie
podlaskim, z uwzglĊdnieniem jego zagroĪeĔ i szans rozwojowych.

3.

Dostarczenie obiektywnych i wyczerpujących informacji, niezbĊdnych dla funkcjonujących jak równieĪ
potencjalnych przedsiĊbiorstw w procesie planowania strategicznego i okreĞlania ich pozycji
konkurencyjnej.

4.

Wskazanie podmiotom sfery regulacji (w tym instytucjom rynku pracy, władzom lokalnym
i regionalnym), poprzez identyfikacjĊ barier rozwojowych, kierunków działaĔ zmierzających do ich
ograniczenia.

5.

Dostarczenie informacji w zakresie istniejących form moĪliwoĞci wsparcia sektora ze Ğrodków krajowych
i unijnych.
Na podstawie szeregu analiz prowadzonych w ramach badaĔ sektora rehabilitacji geriatrycznej uznaü

moĪna, Īe wĞród głównych determinant rozwojowych sektora rehabilitacji geriatrycznej powinny pojawiü siĊ:
•

PołoĪenie województwa podlaskiego na nizinie, co sprzyja leczeniu i rehabilitacji osób z problemami
kardiologicznymi.

•

Utrzymanie wysokich wskaĨników czystoĞci Ğrodowiska naturalnego.

•

Wysoko wykwalifikowana kadra lekarska i fizjoterapeutyczna.

•

Niskie ceny usług w porównaniu do zagranicy.

•

Wzrost zamoĪnoĞci społeczeĔstwa, w tym osób starszych.

•

WydłuĪenie siĊ trwania Īycia.
Do głównych barier rozwojowych sektora zaliczono zaĞ:

•

Słaby system komunikacyjny i dalsze utrzymywanie siĊ niskiej dostĊpnoĞci komunikacyjnej (brak
lotniska, dróg).

•

Bardzo ograniczone działania marketingowe podmiotów sektora, brak zrozumienia potrzeby ich
prowadzenia.

•

Brak zmian we wzorcach konsumpcji osób starszych.

•

Brak gwarancji ciągłoĞci kontraktowania usług przez NFZ.

•

Brak modelu usług dla osób starszych w kraju.

•

Utrzymywanie siĊ braku systemu prywatnych ubezpieczeĔ.
Obecna sytuacja sektora rehabilitacji geriatrycznej jest doĞü korzystna, a presja konkurencyjna

umiarkowana. Analiza piĊciu sił Portera wskazuje, Īe presja ze strony dostawców jest Ğrednia, a ze strony
odbiorców mała. MoĪe to wskazywaü na znaczne moĪliwoĞci rozwojowe i atrakcyjnoĞü sektora, gdyĪ podmioty
sektora nie są w znaczącym stopniu uzaleĪnione od wiĊkszej liczby dostawców, a czĊsto moĪna wrĊcz mówiü
o braku takiej relacji. JednoczeĞnie najczĊĞciej odbiorcy nie mają duĪego wpływu na podmiot, jakim jest NFZ.
Z jednej strony prowadzi to do ograniczenia oddziaływania potencjalnych klientów, z drugiej uzaleĪnia
Ğwiadczenie usług od przyznania kontraktu przez NFZ.
MoĪliwoĞci wejĞcia do sektora nowych usługodawców są Ğrednie. Ich pojawienie siĊ nie wywołałyby
najprawdopodobniej negatywnych skutków dla rozwoju sektora, a raczej wiązałoby siĊ ze wzmocnieniem go,
dziĊki poszerzeniu oferty całego sektora. SytuacjĊ w sektorze pogarsza znacząco groĨba pojawienia siĊ na rynku
substytutów, która jest duĪa. Niemniej zakłada siĊ, Īe nie ma duĪej szansy na pojawienie siĊ nowego substytutu,
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który doskonale odpowiadałby ofercie z zakresu usług rehabilitacyjnych. Ponadto potencjalne substytuty
w wielu przypadkach mogłyby stanowiü uzupełnienie oferty podmiotów zajmujących siĊ rehabilitacją
geriatryczną. Dostrzega siĊ, Īe obecny poziom walki konkurencyjnej w sektorze jest mały, co pozytywnie
oddziałuje na cały sektor.
Propozycje prognoz przyszłoĞci rozwoju sektora zostały przedstawione z uwzglĊdnieniem czynnika
czasu. Dokonano wiĊc prezentacji perspektyw sektora rehabilitacji geriatrycznej w okresie Ğrednim i długim.
Perspektywa Ğredniookresowa (do 5 lat)
Wydaje siĊ, Īe w perspektywie Ğredniej do 5 lat bĊdą dominowaü przede wszystkim zagroĪenia i słabe
strony. Oznacza to, Īe naleĪy stosowaü defensywną strategiĊ działania, polegającą na przeczekaniu, przy
jednoczesnym niewielkim dostosowaniu do bieĪącej sytuacji. Takie podejĞcie wynika z faktu, Īe jest to
potencjalny obszar wzrostu w województwie podlaskim, który obecnie jest na zaląĪkowym etapie rozwoju. Dla
jego przyszłego rozwoju w perspektywie Ğrednioterminowej znaczenie bĊdą mieü przede wszystkim cechy
charakterystyczne województwa podlaskiego. OtóĪ jest ono połoĪone na nizinie i wyróĪnia siĊ w skali całego
kraju walorami czystego Ğrodowiska naturalnego oraz duĪą powierzchnią lasów i obszarów chronionych.
Niewątpliwie te czynniki sprzyjają działalnoĞci sektora. Jednak jeĞli poszukiwaü juĪ istniejących podmiotów
sektora, to na tle kraju wyróĪnia je przede wszystkim fakt, Īe jest tu wielu specjalistów z zakresu rehabilitacji.
Szczególnie powaĪną barierą rozwojową jest i bĊdzie w okresie najbliĪszych kilku lat dostĊpnoĞü
komunikacyjna

województwa podlaskiego. Jako bardzo

waĪne zagroĪenie

wyróĪniü

moĪna duĪe

prawdopodobieĔstwo utrzymywania siĊ dotychczasowych wzorców konsumpcji wĞród zdecydowanej grupy
osób starszych. Kolejnym powaĪnym problemem moĪe byü dalsze utrzymanie siĊ dotychczasowych zasad
kontraktowania usług rehabilitacyjny przez NFZ.
Ogólnie na omawiany sektor w perspektywie Ğrednioterminowej bĊdzie miało wpływ piĊü sfer:
ekonomiczna, społeczna, administracyjnoprawna, miĊdzynarodowa i Ğrodowiskowa. SpoĞród czynników sfery
ekonomicznej, społecznej i administracyjnoprawnej naleĪy spodziewaü siĊ przede wszystkim tendencji
stagnacyjnych w okresie najbliĪszych kilku lat. W grupie czynników miĊdzynarodowych oczekiwaü moĪna
w Ğrednim okresie czasu pozytywnych tendencji, które bĊdą, w umiarkowanym stopniu, lecz sprzyjaü rozwojowi
sektora rehabilitacji. Czynniki Ğrodowiskowe obecnie mają przede wszystkim pozytywny wpływ na sektor i taka
tendencja utrzyma siĊ w Ğredniej, jak i długiej perspektywie.
N podstawie przeprowadzonej w raporcie analizy stwierdziü moĪna, Īe układ przewaĪających słabych
stron i zagroĪeĔ w perspektywie Ğredniookresowej prowadziü bĊdzie do niewielkiego wzrostu popytu na usługi.
Sektor jednak nie bĊdzie w stanie zwiĊkszyü zainteresowania swoją ofertą na zewnątrz regionu, ze wzglĊdu na
niewiele atutów wynikających z jego uwarunkowaĔ wewnĊtrznych i zewnĊtrznych. W tej sytuacji nie ma
wiĊkszych szans na rozwój sektora rehabilitacji geriatrycznej w Ğrednim okresie. Stąd teĪ zasadne jest
stosowanie strategii przetrwania i utrzymanie dotychczasowej aktywnoĞci.
Perspektywa długookresowa (powyĪej 5 lat)
Prognozy rozwoju sektora z punktu widzenia potencjalnie pojawiających siĊ szans i zagroĪeĔ
w

perspektywie

długookresowej

wydają

siĊ

byü

bardziej

optymistyczne.

W

dłuĪszym

okresie

najprawdopodobniej bĊdą dominowaü szanse nad zagroĪeniami oraz mocne strony nad słabymi stronami sektora.
Najprawdopodobniej pojawią siĊ nowe oferty oraz nowi konkurenci na rynku, co bĊdzie efektem
poprawy w zakresie infrastruktury transportowej, szczególnie Īe są znane Ĩródła Ğrodków finansowych oraz
terminy realizacji inwestycji w przypadku wiĊkszoĞci z nich. NaleĪy siĊ ponadto spodziewaü pozytywnych
zmian w poziomie dochodów ludnoĞci. Z punktu widzenia analizy sfery społecznej spodziewaü siĊ moĪna raczej
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wzrostu, jeĞli chodzi o emigracjĊ ludnoĞci oraz poziom wykształcenia osób starszych. Ponadto zdecydowanie
przewiduje siĊ, Īe bĊdą nastĊpowały zmiany klimatyczne tworzące warunki sprzyjające rozwojowi sektora.
Najbardziej optymistyczny wariant zakłada, Īe najbardziej pozytywny wpływ na sektor moĪe mieü wzrost
zamoĪnoĞci społeczeĔstwa. Jest teĪ szansa na pojawianie siĊ pierwszych efektów zmian związanych
z nastawieniem społeczeĔstwa na zdrowy styl Īycia oraz aktywnoĞci i korzystanie z rekreacji przez osoby
starsze. Optymistyczne prognozy związane z dalszym finansowaniem opieki zdrowotnej ze Ğrodków Unii
Europejskiej takĪe silnie pozytywnie mogą oddziaływaü na przyszły rozwój sektora. W tak rozpatrywanej
przyszłoĞci naleĪy spodziewaü siĊ przyjazdu nabywców usług sektor spoza regionu.
MoĪna oczekiwaü wiĊc, Īe w perspektywie długoterminowej prawdopodobniej zwiĊkszy siĊ liczba szans
rozwoju sektora i za zasadne bĊdzie moĪna uznaü wówczas skupienie siĊ na nich przy jednoczesnym
wykorzystaniu mocnych stron sektora. UwzglĊdniü naleĪałoby wówczas takie kwestie, jak wizerunek regionu
ekologicznego czy wysoka jakoĞü usług i kadry. W dłuĪszej perspektywie sektor ma znaczące moĪliwoĞci
rozwojowe, jednakĪe aby to było moĪliwe, wymagane bĊdzie znaczące wsparcie podmiotów zewnĊtrznych,
w tym władz regionalnych.
Stąd teĪ moĪna wysunąü nastĊpujące rekomendacje dla podmiotów sektora i innych instytucji, które
pozwoliłyby na jego przyszły stabilny rozwój.
Rekomendacje dla przedsiĊbiorstw sektora rehabilitacji geriatrycznej:
Rekomendacja 1.
PodjĊcie współpracy pomiĊdzy podmiotami sektora rehabilitacji geriatrycznej.
Rekomendacja 2.
Skoordynowanie oferty z innymi podmiotami sektora celem zwiĊkszenia kompleksowoĞci oferowanych usług.
Rekomendacja 3.
PodjĊcie współpracy z sektorem edukacji, co bĊdzie sprzyjało lepszemu wykwalifikowaniu pracowników dla
sektora.
Rekomendacja 4.
WzmoĪenie działalnoĞci marketingowej skierowanej do odbiorców indywidualnych.
Rekomendacja 5.
Wypracowanie wspólnej marki sektora rehabilitacji geriatrycznej.
Rekomendacja 6.
Promocja podlaskiej marki w kraju i za granicą.
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Rekomendacje dla władz i instytucji:
Rekomendacja 7.
Nasilenie działaĔ marketingowych na zewnątrz województwa, w tym promowanie warunków naturalnych
sprzyjających rehabilitacji osób starszych i innych, w tym z problemami kardiologicznymi.
Rekomendacja 8.
Opracowywanie strategii marketingowej województwa przy zwiĊkszeniu partycypacji róĪnych grup podmiotów.
Rekomendacja 9.
Powiązanie sektora rehabilitacji geriatrycznej z sektorem turystyki, w działaniach prowadzonych przez
instytucje i władze z województwa podlaskiego.
Rekomendacja 10.
Budowa platformy współpracy i wymiany informacji miĊdzy przedsiĊbiorstwami rehabilitacji geriatrycznej a
instytucjami otoczenia biznesu i władzami róĪnych szczebli.
Rekomendacja 11.
Prowadzenie polityki społecznej województwa uwzglĊdniającej wydłuĪanie siĊ trwania Īycia społeczeĔstwa.
Rekomendacja 12.
Propagowanie zagadnieĔ związanych z zdrowym trybem Īycia, procesem starzenia siĊ i problemami wieku
starszego ludzi ze wszystkich grup wiekowych.
Rekomendacja 13.
ZachĊcenie innych jednostek samorządowych z województwa podlaskiego do rozpoczĊcia działaĔ na rzecz
uzyskania statusu warunków uzdrowiska.
Rekomendacja 14.
Promocja i organizacja szkoleĔ jĊzykowych i z zakresu obsługi turystów.
Rekomendacja 15.
Realizacja szkoleĔ związanych z takimi zawodami, jak opiekun osoby starszej, masaĪysta dla osoby starszej.
Rekomendacja 16.
Organizacja cyklicznych badaĔ z zakresu sektora producentów sprzĊtu medycznego.
Rekomendacja 17.
Poprawa dostĊpnoĞci do podstawowej infrastruktury turystycznej (np. parkingi, Ğmietniki, toalety).
Rekomendacja 18.
Poprawa dostĊpnoĞci komunikacyjnej województwa, w tym budowa lotniska.
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Rekomendacja 19.
Upowszechnienie wĞród podmiotów tworzących sektor informacji o moĪliwoĞciach ubiegania siĊ o Ğrodki unijne
takĪe przez nie.
Rekomendacja 20.
Upowszechnienie wĞród odbiorców instytucjonalnych informacji o moĪliwoĞciach finansowania zakupów
sprzĊtu medycznego ze Ğrodków Unii Europejskiej.
Rekomendacja 21.
Organizacja konkursów finansowanych z funduszy Unii Europejskiej na specjalistyczne szkolenia dla kadr
z sektora.
Rekomendacja 22.
Włączanie podlaskich przedsiĊbiorców z sektora do współpracy w ramach miĊdzynarodowych programów na
rzecz osób starszych.
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Załącznik 1.
Scenariusz indywidualnego wywiadu pogłĊbionego IDI/ITI
IDI/ITI 1. Wywiady z przedsiĊbiorcami
1.

ProszĊ podaü:
numer głównego PKD
przychody ze sprzedaĪy w roku 2008
zysk netto w roku 2008
liczbĊ zatrudnionych w przedsiĊbiorstwie w roku 2008

2.

Jak oceniają PaĔstwo rolĊ sektora rehabilitacji geriatrycznej jako obszaru wzrostu gospodarczego
województwa podlaskiego?

3.

Jakie podmioty naleĪą do sektora rehabilitacji geriatrycznej w województwie podlaskim? ProszĊ podaü
przykłady.

4.

Jakie wewnĊtrzne czynniki stanowią silne strony sektora rehabilitacji geriatrycznej w województwie
podlaskim?

5.

Jakie wewnĊtrzne czynniki stanowią słabe strony sektora rehabilitacji geriatrycznej w województwie
podlaskim?

6.

Jakie

zewnĊtrzne

czynniki

mogą

stanowiü

szansĊ

rozwoju sektora

rehabilitacji geriatrycznej

w województwie podlaskim? ProszĊ wskazaü czy są to czynniki z otoczenia: ekonomicznego, technicznego,
społecznego, prawno-administracyjnego, Ğrodowiskowego, miĊdzynarodowego.
7.

Jakie zewnĊtrzne czynniki mogą stanowiü zagroĪenie rozwoju sektora rehabilitacji geriatrycznej
w województwie podlaskim? ProszĊ wskazaü czy są to czynniki z otoczenia: ekonomicznego, technicznego,
społecznego, prawno-administracyjnego, Ğrodowiskowego, miĊdzynarodowego.

8.

Czy zauwaĪają PaĔstwo silną presjĊ ze strony dostawców wynikającą z np.: stopnia koncentracji sektora
dostawcy; uzaleĪnienia jakoĞci produktu finalnego od jakoĞci produktu nabywanego od dostawcy; udziału
dostawców w tworzeniu kosztów odbiorcy; kosztów zmiany dostawcy; moĪliwoĞci integracji pionowej?
Czy teĪ raczej sektor ma korzystne warunki zaopatrzenia? ProszĊ podaü przykłady oddziaływania
dostawców.

9.

Jaki wpływ na sektor rehabilitacji geriatrycznej wywierają odbiorcy? Czy zauwaĪają PaĔstwo presjĊ ze
strony odbiorców wynikającą z np.: stopnia koncentracji sektora odbiorcy; kosztów zmiany odbiorcy;
profilu nabywcy? ProszĊ podaü przykłady oddziaływania nabywców.

10. Jaki jest poziom nasilenia walki konkurencyjnej w sektorze rehabilitacji geriatrycznej w województwie
podlaskim i w Polsce?
11. Jak oceniają PaĔstwo zagroĪenie pojawienia siĊ nowych producentów w sektorze rehabilitacji geriatrycznej?
12. Jak oceniają PaĔstwo zagroĪenie pojawienia siĊ substytutów w sektorze rehabilitacji geriatrycznej?
13. Czy macie PaĔstwo pełny dostĊp do odpowiednich kadr, w tym związanych ze specyfiką sektora
rehabilitacji geriatrycznej w regionie? Na jakie zawody wystĊpuje PaĔstwa zdaniem deficyt?
14. Jakie są oczekiwania PaĔstwa firmy w zakresie: umiejĊtnoĞci, kwalifikacji, postaw pracowniczych?
15. Jakie są PaĔstwa zdaniem prognozy zatrudnienia w tym sektorze?
16. Czy prowadzą PaĔstwo szkolenia i stosują inne sposoby rozwoju swoich kadr? Na jaki rodzaj szkoleĔ
wyraĪają PaĔstwo zapotrzebowanie?
17. Czy prowadzą PaĔstwo współpracĊ z instytucjami rynku pracy? JeĞli tak to w jakim zakresie?
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18. W jakich obszarach i z jakimi podmiotami widzicie PaĔstwo moĪliwoĞü wystĊpowania współpracy
w sektorze?
19. Z jakich programów Unii Europejskiej i wsparcia finansowego krajowego korzystają PaĔstwo przy
finansowaniu prowadzonej działalnoĞci?
20. Jakie działania PaĔstwa zdaniem naleĪy podejmowaü, Īeby rozwijaü sektor rehabilitacji geriatrycznej
w województwie podlaskim?
IDI/ITI 2. Wywiady z instytucjami
1.

Jak oceniają PaĔstwo rolĊ sektora rehabilitacji geriatrycznej jako obszaru wzrostu gospodarczego
województwa podlaskiego?

2.

Jakie podmioty naleĪą do sektora rehabilitacji geriatrycznej w województwie podlaskim? ProszĊ podaü
przykłady.

3.

Jakie

wewnĊtrzne

czynniki

stanowią

silne

strony

sektora

rehabilitacji

geriatrycznej

stanowią

słabe

strony

sektora

rehabilitacji

geriatrycznej

w województwie podlaskim?
4.

Jakie

wewnĊtrzne

czynniki

w województwie podlaskim?
5.

Jakie

zewnĊtrzne

czynniki

mogą

stanowiü

szansĊ

rozwoju sektora

rehabilitacji geriatrycznej

w województwie podlaskim?
6.

Jakie zewnĊtrzne czynniki mogą stanowiü zagroĪenie rozwoju sektora rehabilitacji geriatrycznej
w województwie podlaskim?

7.

Czy PaĔstwa instytucja ma jakiekolwiek powiązania z sektorem rehabilitacji geriatrycznej?

8.

Czy widzą PaĔstwo moĪliwoĞci i zamierzają siĊ włączyü do współpracy z podmiotami działającymi w tym
sektorze rehabilitacji geriatrycznej?

9.

Czy PaĔstwa zdaniem są ograniczenia w dostĊpie do kadr dla podmiotów sektora i do rozwoju jakiego
rodzaju zawodów (kadry) moĪe prowadziü rozwój tego sektora w województwie?

10. W jakim kierunku powinny podąĪaü działania instytucji związanych z rynkiem pracy i edukacji, by sprostaü
zapotrzebowaniu na wykwalifikowany personel w tym sektorze?
11. Jakie są PaĔstwa zdaniem prognozy zatrudnienia w tym sektorze?
IDI/ITI 3. Struktura studium przypadku
1.

Ogólna charakterystyka podmiotu

2.

Aktualne zatrudnienie i dostĊpnoĞü kadr

3.

DoĞwiadczenia we współpracy z instytucjami rynku pracy

4.

Wnioski
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Załącznik 2.
Scenariusz zogniskowanego wywiadu grupowego FGI
Wprowadzenie
Przedstawienie siĊ Moderatora, projektu oraz celu całego badania.
Czas: 2 minuty
Moderator:
DzieĔ dobry. Nazywam siĊ Marta Juchnicka i jestem pracownikiem działu badawczego Białostockiej Fundacji
Kształcenia Kadr. ZaprosiliĞmy dziĞ PaĔstwa do dyskusji na temat „Startery podlaskiej gospodarki – analiza
gospodarczych obszarów wzrostu i innowacji województwa podlaskiego”. Spotkanie jest czĊĞcią badania
mającego na celu udzielenie odpowiedzi na pytanie czy obszarem wzrostu i innowacyjnoĞci spoza sektorów
kluczowych województwa podlaskiego moĪe byü sektor rehabilitacji geriatryczne). Badanie jest realizowane na
zlecenie Wojewódzkiego UrzĊdu Pracy w Białymstoku. Nasze dzisiejsze spotkanie potrwa ok. 90 minut. Bardzo
dziĊkujĊ, ze zechcieli PaĔstwo przyjąü nasze zaproszenie.
Informacja o metodzie badawczej
Powiadomienie o rejestracji spotkania oraz przybliĪenie techniki wywiadów grupowych zogniskowanych oraz
roli Moderatora.
Czas: 3 minuty
Moderator:
W trakcie naszej dyskusji padnie wiele pytaĔ i róĪnych odpowiedzi. Chciałabym PaĔstwu powiedzieü, Īe
wszystkie one, a w zasadzie kaĪde z nich osobno, są niezwykle cenne. ProszĊ bardzo, aby PaĔstwo w Īaden
sposób nie czuli siĊ skrĊpowani czy ograniczeni moją obecnoĞcią albo opiniami innych uczestników badania. Są
PaĔstwo dzisiaj ekspertami, a opinie którymi siĊ PaĔstwo tutaj dzielą posłuĪą nam do sformułowania wniosków
na tematy poruszane w tym badaniu. Moją rolą dzisiaj bĊdzie poprowadzenie dyskusji w taki sposób, aby kaĪdy
z PaĔstwa miał równą szansĊ nieskrĊpowanego wyraĪania własnych opinii na omawiane tematy. NastĊpnie, na
podstawie tego, co dzisiaj PaĔstwo powiedzą sporządzony zostanie raport badawczy. Rejestrowanie naszej
rozmowy jest konieczne ze wzglĊdu na to, Īe nie jestem w stanie notowaü kaĪdej z PaĔstwa wypowiedzi, a nie
chciałabym aby coĞ mi umknĊło. Zarejestrowany materiał bĊdzie wykorzystany jedynie przeze mnie do
sporządzenia koĔcowego raportu, nie zostanie on uĪyty w Īadnym innym celu, nie bĊdzie rozpowszechniany, ani
publikowany. ProszĊ zatem o wyraĪenie zgody na dokonanie zapisu dĨwiĊku. Czy PaĔstwo siĊ zgadzają ?
Przedstawienie uczestników spotkania
Wzajemne poznanie siĊ uczestników spotkania fokusowego zapewni lepszą współpracĊ grupy, przepływy
informacji a tym samym osiągniecie efektu synergii róĪnorodnych kompetencji, doĞwiadczeĔ i opinii. Moderator
zachĊca uczestników do korzystania w czasie pracy z kompetencji uczestników oraz ich doĞwiadczeĔ
związanych z reprezentowaniem instytucji, sektorów, dziedzin wiedzy i praktyki.
Czas: 5 minut
Moderator:
ProszĊ PaĔstwa, aby siĊ PaĔstwo krótko przedstawili (imiĊ, wykonywany zawód). Informacje, udzielane nam
potrzebne są do tego, aby móc powiązaü PaĔstwa background z głoszonymi przez PaĔstwa opiniami. Aby zebraü
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wiĊcej szczegółowych informacji, które pozostaną poufne, poproszĊ PaĔstwa o wypełnienie krótkiej ankiety
(Moderator rozdaje krótkie kwestionariusze i, kiedy są juĪ wypełnione, zbiera je): te informacje bĊdą dla nas
waĪne przy analizie rezultatów z naszego spotkania.
Obszary badawcze
Obszar badawczy 1. Popytowo-podaĪowe zewnĊtrzne uwarunkowania rozwojowe sektora
1.

Kto PaĔstwa zdaniem wchodzi w skład sektora rehabilitacji geriatrycznej rozumianego jako sektor
Ğwiadczących usługi z zakresu rehabilitacji medycznej, innych rodzajów rehabilitacji oraz usługi typu
wellness dla osób w wieku podeszłym 60 lat i wiĊcej oraz rehabilitacji profilaktycznej dla osób w wieku
45 lat i wiĊcej:
•

producenci / konkurenci,

•

dostawcy,

•

odbiorcy.
Tabela 1.
Analiza SWOT sektor rehabilitacji geriatrycznej

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mocne strony
PołoĪenie geograficzne w obszarze ZPP
Region postrzegany jako proekologiczny
Wysoko wykwalifikowana kadra
Dobra współpraca instytucji z NGO
Wysoka ĞwiadomoĞü problemów społecznych
ZaangaĪowana kadra pomocy społecznej
Wysoki poziom kształcenia oferowany przez
Uniwersytet Medyczny
Czyste Ğrodowisko
NiĪsza cena usług niĪ za granicą

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Szanse
Rozwój wykwalifikowanych kadr w regionie
Szkolenia, edukacja z zakresu fizjoterapii, etc.
Rozwój placówek dziennego pobytu
Rozwój infrastruktury
Podniesienie siĊ poziomu Īycia
Zainteresowanie Polska wĞród osób z grupy docelowej
Stosowanie nowoczesnych technik rehabilitacyjnych
Wzrost zapotrzebowania i popularyzacja tego typu
usług
Zmiana zasad finansowania usług
Włączenie tego typu usług w oferty turystyczne
Rosnące zapotrzebowanie na usługi
Poprawa dostĊpnoĞci komunikacyjnej regionu (droga
szybkiego ruchu do Warszawy, lotnisko, szybka kolej)
Poprawa atrakcyjnoĞci turystycznej regionu
Dofinansowanie sektora z Unii Europejskiej
Rozszerzenie oferty o nowe grupy docelowe (np. 45+)
Emigracja młodego pokolenia

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Słabe strony
Brak infrastruktury rehabilitacyjnej
Brak sprzĊtu rehabilitacyjnego
Brak zainteresowania profilaktyką w społeczeĔstwie
Ograniczona opieka systemowa nad ludĨmi starszymi
Słaby system komunikacyjny, brak lotniska
Niska atrakcyjnoĞü inwestycyjna regionu
Obwarowania prawne związane z otrzymaniem statusu
uzdrowiska
Niski poziom dochodów społeczeĔstwa
Brak dodatkowych atrakcji turystycznych w regionie
Brak strategii rozwoju turystyki w regionie
Brak działaĔ marketingowych w sektorze
wychodzących poza region
Brak programów profilaktycznych z zakresu
rehabilitacji
Brak placówki szkoleniowej w regionie
ZagroĪenia
NiechĊü NFZ do finansowania rehabilitacji osób
starszych
Brak zrozumienia potrzeby rehabilitacji przez samych
pacjentów
Niekorzystne zmiany w prawie
UboĪenie społeczeĔstwa
Rozwój tego typu usług w bliskim sąsiedztwie np.
Litwa, Mazury, Lubelszczyzna
Wzrost bezrobocia
Pogorszenie wizerunku regionu w kraju i na Ğwiecie
Brak działaĔ promocyjnych ze strony władz
województwa
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2.

PowyĪsza tabela przedstawia mocne strony sektora producentów artykułów i sprzĊtu medycznego prosimy
o jej weryfikacjĊ.

3.

PowyĪsza tabela przedstawia słabe strony sektora producentów artykułów i sprzĊtu medycznego prosimy
o jej weryfikacjĊ.

4.

PowyĪsza tabela przedstawia szanse sektora producentów artykułów i sprzĊtu medycznego prosimy o jej
weryfikacjĊ.

5.

PowyĪsza tabela przedstawia zagroĪenia sektora producentów artykułów i sprzĊtu medycznego prosimy
o jej weryfikacjĊ.

Obszar badawczy 2. Analiza powiązaĔ sektora z rynkiem pracy
6.

Jakie zawodów obejmuje ten sektor?

7.

Jaka PaĔstwa zdaniem jest dostĊpnoĞci kadr w sektorze?

8.

Jakie PaĔstwa zdaniem jest zapotrzebowanie na kadry w sektorze?

9.

Czy znają PaĔstwo jakieĞ programy / przykłady działaĔ na rzecz rozwoju kadr pracowniczych sektora? Jakie
podmioty realizują tego typu programy?

10. Czy PaĔstwa zdaniem rozwój sektora wpłynie na zmiany w zatrudnieniu w województwie podlaskim i jaki
bĊdzie kierunek i skala tych zmian?
11. Czy rozwój sektora moĪe mieü wpływ na zmiany w kierunkach kształcenia w województwie podlaskim?
Jakie to mogą byü kierunki?
Podsumowanie
ZamkniĊcie spotkania, podziĊkowanie za współprace, poinformowanie do przydatnoĞci rezultatów oraz zachĊta
do dalszej współpracy w tej dziedzinie.
Czas: 5 minut
Moderator:
Biorąc

pod

uwagĊ

wszystko

to,

o

czym

rozmawialiĞmy

na

dzisiejszym

spotkaniu,

a

wiĊc

o sektorze rehabilitacji geriatrycznej czy chcieliby PaĔstwo jeszcze coĞ na zakoĔczenie powiedzieü? DziĊkujĊ za
uczestnictwo w spotkaniu. 
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Załącznik 3.
Lista podmiotów sektora rehabilitacji geriatrycznej
Gabinety i oĞrodki rehabilitacyjne, które podpisały kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia Podlaski
Oddział Wojewódzki
1.

Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie

2.

Caritas Decezji ŁomĪyĔskiej CentrumRrehabilitacji pw. ĝw. Rocha

3.

Centrum Medyczne Medrex

4.

Ema Medica Rehabilitacja Sławomir Polecki

5.

Grupowa Praktyka Lekarska ZOZ Bargłów KoĞcielny s.c.

6.

Niepubliczny Rehabilitacyjny Zakład Opieki Zdrowotnej s.c.

7.

Niepubliczny Specjalistyczny ZOZ OĞrodek Diabetologiczny Popula s.c. E. Popławska, U. A. Puch,
G. Laszewska

8.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Kaudium”

9.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Medyk”

10.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Multimedica IV”

11.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Rehabilitacja” Iwona Sic

12.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne Hansa

13.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Medetrina

14.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Omni-Med Zofia Stojak

15.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Rehabilitacja Lecznicza Zdrowie Anna JabłoĔska

16.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Remedica

17.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej s.c. „Cordis”

18.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Vita Med Centrum Medyczne

19.

Niepubliczny Zespół Leczniczo-Rehabilitacyjny Centrum Kompleksowej Rehabilitacji Sp. z o.o.

20.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Rehabilitacja”

21.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej OĞrodek Wieloprofilowego Usprawniania Dzieci z Mózgowym
PoraĪeniem DzieciĊcym w Białymstoku

22.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Podlaskie Centrum Medyczne

23.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Rehabilitacji GraĪyna Jaroszewicz

24.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Rehabilitacji leczniczej „Biomed”

25.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Specjalistyczna Rehabilitacja

26.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Rehabilitacji w Gródku ElĪbieta BojarzyĔska

27.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia specjalistyczna „Anel-Med.” sp.j. Andrzej

28.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Sportowo-Lekarska

29.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Rehabilitacja Domowa Małgorzata Alicja Szarejko

30.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zakład Fizykoterapii i Rehabilitacji Leczniczej

31.

Podlaskie Centrum Medycyny Sportowej i Ortopedii

32.

Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd OkrĊgowy

33.

Polski Związek Głuchych Specjalistyczny OĞrodek Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i MłodzieĪy z Wadą

Bronisław Misztalewski, Małgorzta WiĞniewska

Słuchu
34.

Polski Związek Głuchych Specjalistyczna Poradnia Rehabilitacji Dzieci i MłodzieĪy z Wadą Słuchu
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35.

Rehabilitacyjny Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Reh-Med s. c.

36.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie

37.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim

38.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Białostockiej

39.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce

40.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lipsku

41.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach

42.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w MoĔkach

43.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach

44.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach

45.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce

46.

Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w Białymstoku

47.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej OĞrodek Rehabilitacji w Suwałkach

48.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. ĝniadeckiego

49.

Specjalistyczne Centrum Medyczno-Rehabilitacyjne przy „Polskiej Grupie Farmaceutycznej” Sp. z o.o.

50.

Specjalistyczny Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Lege Artis

51.

Stacja Opieki Caritas w PuĔsku

52.

Szpital Ogólny im. dr Witolda Ginela w Grajewie

53.

Szpital Ogólny w Kolnie

54.

Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem

55.

Szpital Powiatowy w Zambrowie - Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

56.

Szpital Wojewódzki im.Kardynała Stefana WyszyĔskiego w ŁomĪy

57.

Uniwersytecki DzieciĊcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku

58.

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku

59.

Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw WewnĊtrznych i Administracji

60.

Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w ŁomĪy

Gabinety i oĞrodki rehabilitacyjne – inne
1.

„ABM” Rehabilitacja Marek Sewastianik, Białystok

2.

„Anamed” Centrum Zdrowia i Urody Anna Wołkowicz, ŁomĪa

3.

„Arkom” Usługi Rehabilitacyjne Ewa Kilian, Kolno

4.

„Armedis” - OĞrodek Rehabilitacji Niemowląt, Dzieci i Dorosłych, Białystok

5.

„Artros” S.C. Jolanta Wnuczko Andrzej NiewiĔski, Białystok

6.

„Artros” S.C. Rehabilitacja Jolanta Wnuczko Andrzej NiwiĔski, Białystok

7.

„Dan-Med.” Danuta Sosnowska, Suwałki

8.

„Dobreterapie” - OĞrodek Terapii Manualnych Marek SawoĔ, Białystok

9.

„Magia Dotyku” S.C. Salon MasaĪu, Białystok

10.

„Neuron” Rehabilitacja Funkcjonalna Bartosz Lenkiewicz, Białystok

11.

„Ranczo” Jacek Dymper, Suwałki

12.

„Reh-Med” Dariusz Konopka, ŁomĪa

13.

„Vitalis” Patryk Byü, ŁomĪa

14.

„Zacznijmy od Podstaw” Teresa Mosiejko, Białystok

15.

„ZPD” Piotr Pytasz, Białystok
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16.

Ab Fizjo Artur Bieroza, Białystok

17.

Bigiej Jacek Gabinet Rehabilitacyjny, CzyĪew-Osada

18.

Centrum Rehabilitacji i Fizjoterapii reMed, SupraĞl

19.

Cesarz Anna Gabinet MasaĪu, Białystok

20.

Chrzanowski Dariusz MasaĪe Leczniczo-Rehabilitacyjne, Białystok

21.

Fizjoterapeuta Jakub Dziurdzikowski, Suwałki

22.

Gabinet medycyny manualnej-terapia bólu Jolanta Szyszło, Białystok

23.

Gabinet Refleksologii i MasaĪu Katarzyna Andrzejewska, Białystok

24.

„Fizjoclinic Wnuczko” Rehabilitacja S.C. Gabinet leczenia bólu i fizjoterapii Jolanta Wnuczko,
Magdalena Wnuczko, Białystok

25.

Gabinet rehabilitacji „Vertebra” Robert Marek SierpiĔski, Białystok

26.

Grabowska Marzena Gabinet Rehabilitacji, Białystok

27.

Integracyjne Centrum Wypoczynku Edukacji i Rehabilitacji WBN Maniówka, Nowa WieĞ, Suwałki

28.

JabłoĔska Urszula Gabinet Fizjoterapii Leczniczej, Czarna Białostocka

29.

Jaroszewicz GraĪyna Poradnia Rehabilitacji, Białystok

30.

Jodczyk Józef Gabinet MasaĪu i Rehabilitacji Leczniczej, Białystok

31.

Jodczyk Józef Prywatny Gabinet Fizykoterapeutyczny, Białystok

32.

KamiĔska Halina Rehabilitacja, Białystok

33.

Krzywicka Anna Usługi Fizjoterapeutyczne, Augustów

34.

Kuptel Aniela Gabinet Rehabilitacyjny, Białystok

35.

Łukasiewicz Łukasz DziałalnoĞü Fizjoterapeutyczna, Hajnówka

36.

Majewska Maja Gabinet Rehabilitacyjny, ŁomĪa

37.

Nalikowska Mirosława Rehabilitacja, Bielsk Podlaski

38.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zakład Fizykoterapii i Rehabilitacji Leczniczej, Białystok

39.

Niksa Krzysztof Gabinet Fizjoterapeutyczny, Stawiski

40.

OĞrodek Rehabilitacji Leczniczej przy Zarządzie OkrĊgowym PKPS w ŁomĪy. Zakład rehabilitacji,
ŁomĪa

41.

OĞrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy „Sosenka”, Sochonie, Wasilków

42.

OĞrodek Wypoczynkowo-Rehabilitacyjny PKPS „Pensjonat Ptaki”, Baliki, Nowogród

43.

PodborączyĔska Magdalena Fizjoterapeuta, Suwałki

44.

Podgórski Hubert Gabinet Fizjoterapeutyczny, Siemiatycze

45.

Rutkowska BoĪena Fizjoterapeuta, Suwałki

46.

Rybak Maria PrzedsiĊbiorstwo Usługowe, Białystok

47.

Tworkowska Anna Usługi Rehabilitacyjne, Wysokie Mazowieckie

48.

Wasilewski Marek MasaĪ, Suwałki

49.

Zakład Fizykoterapii i Rehabilitacji Leczniczej NZOZ - Krzysztof Szarejko

50.

ĩelechowska Alicja Gabinet MasaĪu, ŁomĪa

Sanatoria
1.

Białostockie PrzedsiĊbiorstwo Usług Socjalnych Budownictwa Sanatorium Uzdrowiskowe „Budowlani”,
Augustów
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Zakłady opiekuĔczopielĊgnacyjne i opiekuĔczolecznicze
1.

Hospicjum „Dom OpatrznoĞci BoĪej” Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Białystok

2.

Niepubliczny Zakład PielĊgnacyjno-OpiekuĔczy Podlasie Stowarzyszenie „Praca i Rozwój”, Dworaki
StaĞki

3.

Samodzielny Publiczny Zakład OpiekuĔczo-Leczniczy dla Dzieci i MłodzieĪy, Siemiatycze

4.

Oddział OpiekuĔczo-Leczniczy, Szpital w Ciechanowcu

5.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Zakład PielĊgnacyjno-OpiekuĔczy, Łapy

6.

Samodzielny Publiczny Zakład PielĊgnacyjno-OpiekuĔczy, Krynki

7.

Zakład Opieki Długoterminowej, Siemiatycze

8.

Zakład OpiekuĔczo-Leczniczy, Szpital w Hajnówce

9.

Zakład OpiekuĔczo-Leczniczy, Bielsk Podlaski

10.

Zakład OpiekuĔczo-Leczniczy, Szczuczyn

11.

Zakład PielĊgnacyjno-OpiekuĔczy w Sejnach

12.

Zakład OpiekuĔczo-Leczniczy, ŁomĪa

13.

Zakład OpiekuĔczo-Leczniczy, Szpital w Knyszynie

14.

Zakład OpiekuĔczo-Leczniczy, Szpital w MoĔkach

Opieka pielĊgniarska i agencje opiekuĔcze
1.

„Opieka” Podlaskie Centrum Opiekunek, Białystok

2.

„Quartet” S.C. Dom Pogodnej StaroĞci, Sokole

3.

„Spokojna PrzystaĔ” Dom Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Chorych Psychicznie, Garbary

4.

„Zacisze” Dom Opieki, Ostra Góra

5.

Agencja Wsparcia PATRON

6.

Dom spokojnej staroĞci „Złota JesieĔ”, Wólka Ratowiecka

7.

Drągowski Tadeusz Zakład Usługowy Usługi OpiekuĔcze dla Osób Starszych, Łapy

8.

Prywatne Domy Ostoja, Dolistowo Nowe

9.

Zakład Opieki Zdrowotnej Hospicjum Domowe, Białystok

10.

„BetaMed” Centrum Medyczne Beata Drzazga, Białystok

11.

Rutkowski Robert Opieka Nad Osobami Starszymi, Augustów

12.

„Basia” Praktyka PielĊgniarska Barbara Szumska, Bielsk Podlaski

13.

„Ewa” Prywatna Praktyka PielĊgniarska Ewa Stasiuk, Bielsk Podlaski

14.

„Medgran” S.C. Niepubliczny Zakład PielĊgniarstwa ĝrodowiskowego-Rodzinnego T. Sosnowska
D. Krawiel M. Zajączkowska, Białystok

15.

„Medica” S.C. Usługi PielĊgniarskie, Białystok

16.

„Panaceum” S.C. Zakład Opieki Zdrowotnej, Sokółka

17.

„Piast” S.C. Grupowa Praktyka PielĊgniarek ĝrodowiskowo-Rodzinnych Irena Nikiforuk Teresa Stojda
Joanna Stypułkowska, Białystok

18.

„Puls” PielĊgniarsko-PołoĪniczy M.Rogowska J.Malecka A.i.Fabisiak E.Modzelewska Z.Rutkowska
S.C., ŁomĪa

19.

„Vea” S.C. Niepubliczny PielĊgniarski Zakład Opieki Zdrowotnej, Łapy

20.

Aleksandra Przyborowska Firma, Grajewo

21.

BabiĔska Stanisława Firma Usługowa, PrzeroĞl
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22.

Zienkiewicz Helena Usługi PielĊgniarskie, Ciechanowiec

23.

Bargłowska-Gosko Janina Firma Usługowa, Białystok

24.

Bogacka Henryka Praktyka PielĊgniarska, Zambrów

25.

Butkiewicz Bogusława Usługi PielĊgniarskie, Suwałki

26.

Chomutnik Anna Pomoc PielĊgniarska, Kurowszczyzna

27.

Domalewska Teresa Praktyka PielĊgniarska, Zambrów

28.

Fiedoruk Irena Prywatna Praktyka PielĊgniarska, Bielsk Podlaski

29.

Gniazdowska ElĪbieta Praktyka PielĊgniarska, CzyĪew-Osada

30.

Gromotowicz Katarzyna Firma Usługowa, Białystok

31.

Indywidualna Praktyka PielĊgniarska Teresa MuczyĔska, Białystok

32.

Jesionkowska Małgorzata Usługi PielĊgniarskie, ŁomĪa

33.

Mikiewicz Jolanta Praktyka PielĊgniarska, Białystok

34.

Koc Aldona Usługi PielĊgniarskie, Ciechanowiec

35.

KochaĔska Jadwiga KamiĔska Marianna Mendrycka Anna S.C. Usługi PielĊgniarskie, Siemiatycze

36.

NiewiĔska Marzanna Prywatna Praktyka PielĊgniarska, Bielsk Podlaski

37.

KuczyĔska Maria PielĊgniarka, DziĊkonie

38.

Perzanowska Emilia Praktyka PielĊgniarska, Grajewo

39.

Radziwonowski Patryk Praktyka PielĊgniarska, Białystok

40.

Roszkowska Ewa Profilaktyka Medyczna, Wysokie Mazowieckie

41.

Szulc Ewa Usługi PielĊgniarskie, Raczki

42.

Trzaska Jadwiga Usługi PielĊgniarskie, ŁomĪa

43.

TurosiĔska Katarzyna Praktyka PielĊgniarska, Białystok

44.

Łuczaj Krystyna Praktyka PielĊgniarska, PoĞwiĊtne

45.

WaĞkiewicz Jadwiga Praktyka PielĊgniarska, Białystok

46.

Winiewicz Beata Usługi PielĊgniarskie, Krasnopol

47.

Zaremba Monika Usługi PielĊgniarskie, ŁomĪa

Domy pomocy społecznej
1.

Dom Pomocy Społecznej im. Wiktorii Kowalewskiej w ŁomĪy

2.

Dom Pomocy Społecznej pod wezwaniem Ğw. Franciszka z AsyĪu w Tykocinie

3.

Dom Pomocy Społecznej w Augustowie, ul. 3 Maja 57

4.

Dom Pomocy Społecznej w Augustowie, ul. Studzieniczna 2

5.

Dom Pomocy Społecznej w BiałowieĪy

6.

Dom Pomocy Społecznej w Białymstoku, ul. ĝwierkowa 9 (Miasto Białystok)

7.

Dom Pomocy Społecznej w Białymstoku, ul. Baranowicka 203 (powiat białostocki)

8.

Dom Pomocy Społecznej w BraĔsku

9.

Dom Pomocy Społecznej w Choroszczy

10.

Dom Pomocy Społecznej w Czerewkach

11.

Dom Pomocy Społecznej w Garbarach „Spokojna PrzystaĔ”

12.

Dom Pomocy Społecznej w Grajewie

13.

Dom Pomocy Społecznej w Jałówce z filią w ŁaĨniach, Filia ŁaĨnie

14.

Dom Pomocy Społecznej w Kozarzach

15.

Dom Pomocy Społecznej w ŁomĪy
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16.

Dom Pomocy Społecznej w Mocieszach

17.

Dom Pomocy Społecznej w MoĔkach

18.

Dom Pomocy Społecznej w Sejnach

19.

Dom Pomocy Społecznej w Starzynie

20.

Dom Pomocy Społecznej w Suwałkach

21.

Dom Pomocy Społecznej w Uhowie

22.

Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Siemiatyczach

OĞrodki SPA i wellness
1.

Best Western Hotel ĩubrówka

2.

Delfin kompleks hotelowy & Spa, Augustów

3.

Dwór Soplicowo Spa & Wellness, BiałowieĪa

4.

Evolution salony Urody & SPA. Autoryzowany gabinet Thalgo. Hotel Branicki, Białystok

5.

Hotel GołĊbiewski, Białystok

6.

Hotel Warszawa Spa & Resort, Augustów

7.

Spa & Wellness Hotel Cristal, Białystok

8.

Spa Bobrowa

9.

Zdrojówka Spa Horodniany, Białystok
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