
PERSPEKTYWA

W książce przedstawiamy, między innymi, propozycję porządku termi-

nologicznego dotyczącego pojęć „cykl życia” i „bieg życia”. W naszej bowiem 

ocenie są one zarówno w języku potocznym, jak i w publikacjach naukowych 

stosowane w sposób dowolny, dość przypadkowy i nie zawsze dogłębnie przemy-

ślany. (…) Pomimo że w dorobku nauk społecznych można znaleźć wiele publikacji 

dotyczących relacji między zagadnieniami biegu lub cyklu życia a polityką (polityką 

publiczną, polityką społeczną), istnieje, naszym zdaniem, potrzeba dokonania 

systematycznej analizy specyfiki każdej z tych dwóch kategorii w nauce o polity-

ce społecznej. (…) Naszym celem jest zarówno ukazanie zalet i ograniczeń obu 

omawianych podejść badawczych, jak i usytuowanie ich w szerszym kontekście 

teorii polityki społecznej.
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Słowo wstępne1 

Pojęcia „cykl życia” i „bieg życia” są od wielu lat kategoriami nauk spo-
łecznych. Badania empiryczne i analizy teoretyczne przyczyniły się do rozwoju 
licznych koncepcji dotyczących tego przedmiotu badań. We wcześniejszych 
teoriach można było dostrzec wyraźne rozróżnienie kategorii „cykl życia” 
i „bieg życia”. Od pewnego jednak czasu granice między tymi dwoma poję-
ciami ulegają zatarciu. Pomimo tej tendencji obserwowanej w różnych naukach 
społecznych, uznajemy za uzasadnione uwzględnianie w  teorii polityki spo-
łecznej różnic i podobieństw między tymi dwoma kategoriami. Naszym celem 
jest ugruntowanie w nauce o polityce społecznej „cyklu życia” i „biegu życia” 
jako dwóch odrębnych kategorii tej dyscypliny poprzez zaproponowanie ich 
konceptualizacji uwzględniających punkt widzenia polityki społecznej.

W książce przedstawiamy, między innymi, propozycję porządku termino-
logicznego dotyczącego pojęć „cykl życia” i  „bieg życia”. W naszej bowiem 
ocenie są one zarówno w języku potocznym, jak i w publikacjach naukowych 
stosowane w  sposób dowolny, dość przypadkowy i  nie zawsze dogłębnie 
przemyślany. A przecież w naukach społecznych język jest instrumentem nie 
tylko opisywania i porządkowania świata, lecz także jego rozumienia. Powi-
nien zatem opisywać przedmiot badań precyzyjnie, w sposób zrozumiały dla 
odbiorcy.

Pomimo że w dorobku nauk społecznych można znaleźć wiele publikacji 
dotyczących relacji między zagadnieniami biegu lub cyklu życia a polityką (poli-
tyką publiczną, polityką społeczną), istnieje, naszym zdaniem, potrzeba doko-
nania systematycznej analizy specyfiki każdej z tych dwóch kategorii w nauce 
o polityce społecznej. Jest to ważne ze względu na obecność omawianych tutaj 
pojęć w  różnych naukach społecznych i – coraz częściej – w opracowaniach 
naukowych z zakresu polityki społecznej oraz ekspertyzach przygotowywanych 
dla podmiotów programujących i realizujących politykę społeczną.

Punktem wyjścia naszych analiz są koncepcje wypracowane przede wszyst-
kim na gruncie socjologii i psychologii. Na ich podstawie szukamy odpowiedzi 

1 Autorką Słowa wstępnego jest Barbara Szatur-Jaworska.
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na pytanie, co z tego dorobku można wykorzystać w nauce o polityce społecz-
nej. Sięgamy także do inspirujących wątków zawartych w koncepcjach cyklu 
i biegu życia rozwijanych w ramach innych dyscyplin naukowych.

Rozważenia wymaga ponadto, czy przyjęcie perspektywy cyklu lub biegu 
życia wnosi coś nowego do sposobu rozumienia polityki społecznej jako prak-
tyki. Naszym zdaniem, dzięki przyjęciu tej perspektywy badawczej możemy 
wzbogacić sposób rozumienia polityki społecznej, wskazując jej nowe cele (jak 
np. redystrybucja dochodów czy czasu przeznaczanego na różne aktywności 
życiowe w cyklu życia, całożyciowe budowanie kapitału ludzkiego) oraz nowe 
kryteria jej oceny.

Badacze polityki społecznej przyjmujący perspektywę cyklu i/lub biegu 
życia podkreślają wynikające stąd korzyści dla nauki i praktyki. Na przykład, 
w odniesieniu do kategorii biegu życia Pascal Maeder (2015) charakteryzuje 
owe korzyści następująco:

Podczas gdy tradycyjna polityka społeczna jest rozproszona w niejednorodnym 
zestawie środków „od kołyski do grobu”, perspektywa biegu życia [la perspective 
du parcours de vie] proponuje ramy działania, które uwzględniają powiązania 
między kolejnymi etapami i różnymi dziedzinami życia. Ta perspektywa trak-
tuje rozwój człowieka w  sposób całościowy, łącząc fizyczne i psychologiczne 
aspekty życia jednostek z kontekstem społecznym, kulturowym i historycznym. 
Bada skumulowane i długoterminowe konsekwencje, jakich jednostki, rodziny 
i grupy społeczne doświadczają w wyniku krytycznych wydarzeń i sytuacji życio-
wych. Otwiera innowacyjne ścieżki w naukach społecznych i psychologii do 
badania takich zagadnień, jak nierówności społeczne, ubóstwo, bezrobocie, 
dyskryminacja, wypalenie zawodowe, zdrowie fizyczne i psychiczne, przejście 
od nauki do pracy, starość, rodzicielstwo, rozwód lub utrata bliskiej osoby. 
Tworzy wiedzę opartą na wynikach badań naukowych i stanowi źródło infor-
macji na potrzeby debaty publicznej, a  także dla środowisk politycznych, 
administracyjnych, stowarzyszeniowych, edukacyjnych i  grup wzajemnej 
pomocy, które są zaangażowane w politykę społeczną i w wiele dziedzin z nią 
powiązanych. Oprócz dostarczania podstawowej wiedzy służącej innowacjom 
społecznym, perspektywa biegu życia otwiera dostęp do nowatorskich środków 
i metod opracowanych w naukach społecznych dla analizy rozwoju społecz-
nego i  instrumentów polityki społecznej: wykorzystuje się tu długookresowe 
dane z powtarzanych badań, co pozwala na wypracowanie precyzyjnych miar 
ewaluacji i ustalenie potencjału poprawy, przy czym ostatecznym celem jest 
optymalizacja korzyści i kosztów społecznych. [Tłum. własne – B.Sz.-J.]

Zastosowanie perspektywy cyklu i biegu życia jest traktowane nie tylko jako 
innowacyjne podejście do problemów badawczych w nauce i do problemów 
społecznych w polityce społecznej – w jej praktycznym wymiarze. W literaturze 
naukowej jest także opisywane jako zmiana paradygmatu w polityce społecz-
nej, polegająca na porzuceniu podejścia kategorialnego w interwencjach spo-



11Słowo wstępne

łecznych, czyli adresowania ich do konkretnych zbiorowości borykających się 
z charakterystycznymi dla nich problemami, na rzecz podejścia prewencyjnego 
bazującego na założeniach uniwersalnego charakteru potrzeb, w których zaspo-
kajaniu polityka społeczna powinna wspierać ludzi (Nicole -Drancourt 2007). 
Ta perspektywa (określana przez niektórych autorów jako analityczna rama 
biegu życia – life-course framework) jest także łączona z koncepcją państwa 
inwestycji społecznych (Esping-Andersen i  in. 2001; Esping-Andersen 2002; 
Kvist 2014) oraz proaktywnej polityki społecznej (Bovenberg 2007).

Naszym celem jest zarówno ukazanie zalet i ograniczeń obu omawianych 
podejść badawczych, jak i usytuowanie ich w szerszym kontekście teorii polityki 
społecznej. Kiedy bowiem mówimy o cyklu lub biegu życia człowieka, koncen-
trujemy naszą uwagę na jednostce i przyjmujemy – często milcząco – założenie, 
że tym, co nas najbardziej interesuje, jest sytuacja człowieka w jego relacjach 
z innymi ludźmi, instytucjami, kulturą, przyrodą itd. Sytuacja jednostek – ich 
dobrostan, jakość życia itd. – jest także kluczowym kryterium oceny funkcjo-
nowania społeczeństwa i państwa. A takie aksjologiczne założenie jest właśnie 
przyjmowane w nauce o polityce społecznej. Stąd nasza teza, że „cykl życia 
człowieka” i „bieg życia człowieka” powinny być uznane za ważne kategorie 
w polityce społecznej.

Przypomnijmy, że kategorie danej nauki – to pojęcia określające i porząd-
kujące jej zakres przedmiotowy oraz wyznaczające kierunki poszukiwań 
badawczych. Jak pisze Barbara Krauz-Mozer (2005: 29):

Pojęcia umożliwiają […] wyodrębnienie i klasyfikację elementów empirycz-
nych w pewnym zakresie rzeczywistości. Są to więc wygodne i uniwersalne 
instrumenty służące organizowaniu i  porządkowaniu naszych doświadczeń 
równocześnie stanowiące źródło inspiracji heurystycznej wyznaczającej kie-
runek działania badawczego. […] wybór schematu pojęciowego […] dostarcza 
jednej z wielu możliwych perspektyw interpretacyjnych materiału empirycz-
nego i pozwala osiągnąć zaledwie fragmentaryczną wiedzę o życiu społecznym. 
Wybór języka opisu łączy się nieuchronnie i przesądza akceptację określonego 
aspektu, w  jakim interesujące nas zjawisko będzie badane – a więc ujawnia 
również aspekt w sensie przedmiotowym, którego źródła upatruje się w różno-
rodności, w jakiej przejawia się dostępny empirycznie, realnie istniejący świat.

Zajmując się zatem osobnymi, ale wzajemnie dopełniającymi się kate-
goriami cyklu życia i biegu życia, koncentrujemy się na wybranym aspekcie 
funkcjonowania ludzi i społeczeństw oraz na wybranym aspekcie polityki spo-
łecznej i  innych polityk publicznych. Przydatność obu tych kategorii ujawnia 
się zarówno w kontekście diagnostycznej, wyjaśniającej i rozumiejącej funkcji 
nauki o polityce społecznej, jak i w procesie planowania, oceniania i korygo-
wania polityki społecznej jako praktyki.
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Koncepcja omawianych tu dwu kategorii ma przede wszystkim charakter 
projektujący, gdyż proponujemy własną wykładnię pojęć „cykl życia” i „bieg 
życia”, przeprowadzoną z  punktu widzenia konkretnej dyscypliny – nauki 
o polityce społecznej. Analizy polityki społecznej uwzględniające dynamikę
życia ludzkiego są obecne od kilku dekad w zagranicznej2 i polskiej3 literatu-
rze przedmiotu. Nie oznacza to jednak, naszym zdaniem, że nie istnieje luka
poznawcza związana z określeniem, czym są te kategorie z punktu widzenia
polityki społecznej, w jakim stopniu są podobne, a w jakim – różne.

Zaproponowane przez nas koncepcje cyklu i biegu życia mają także cha-
rakter porządkujący. Intelektualną inspiracją dla nich jest bowiem obszerny 
dorobek różnych nauk zajmujących się czynnikiem czasu w  życiu człowieka, 
który przed absorpcją przez naukę o  polityce społecznej wymaga, naszym 
zdaniem, usystematyzowania i ponownej konceptualizacji. Teorie istniejące na 
gruncie innych dyscyplin naukowych są zbudowane na zróżnicowanych, nie-
kiedy odmiennych założeniach odnoszących się do natury badanych zjawisk; 
formułują różnorodne hipotezy na temat zależności występujących w obser-
wowanej rzeczywistości; posługują się innymi lub inaczej definiowanymi poję-
ciami; stosują też inną metodologię. Z tego właśnie powodu, zawarta w naszej 
książce próba wykorzystania dorobku wspomnianych koncepcji na gruncie 
teorii polityki społecznej – w  żadnym wypadku – nie może być rozumiana 
jako poszukiwanie syntezy czy kompromisu. Jest propozycją stworzenia nowej 
naukowej jakości, respektującej punkt widzenia naszej dyscypliny.

Ten specyficzny, choć nie całkowicie odrębny, sposób ujęcia przez naukę 
o polityce społecznej kategorii „cykl życia” i  „bieg życia” dotyczy zarówno
przyjmowanych założeń teoretycznych, definicji kluczowych pojęć, jak i walo-
rów praktycznych. W obu omawianych kategoriach czas jest wprawdzie pod-
stawowym czynnikiem porządkującym życie, ale każda z nich ma odmienną
moc wyjaśniana związków między trwaniem życia a  jego treścią, tym samym
ma też inną wartość aplikacyjną dla polityki społecznej4.

W uwagach wstępnych pragniemy także przypomnieć, że dokonujące się na 
osi czasu zmiany w życiu człowieka (także rodziny, społeczeństwa) są w nauce 

2 M.in. Hirschhorn (1977); Falkingham, Hills (1995).
3 Autorką pierwszej w polskiej nauce o  polityce społecznej monografi i, w  której obja-

śniono perspektywę cyklu życia w polityce społecznej i wykorzystano ją do analizy sytuacji 
społecznej wybranej zbiorowości (pokolenia), jest Barbara Rysz-Kowalczyk (1995). Cyklem lub
(prze)biegiem życia w kontekście polityki społecznej zajmowali się w Polsce także m.in.: Sta-
nisława Golinowska (2015), Stanisława Golinowska i Marzena Tambor (2020), Piotr Szukalski 
(2015), Kaja Zapędowska-Kling (2017). Do tej perspektywy badawczej w polityce społecznej 
nawiązują także autorzy artykułów opublikowanych w LXV/2 tomie „Przeglądu Socjologicz-
nego” (2016).

4 Szerzej na ten temat: Rysz-Kowalczyk (2003: 135–142).
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określane za pomocą wielu pojęć, takich jak: cykl życia, bieg życia, przebieg 
życia, ciąg życia, trajektoria, biografia, droga życiowa, kariera, łuk czy też 
wykres życia. W naszej książce proponujemy, by w nauce o polityce społecznej 
używać – jako podstawowych – dwóch pojęć: cykl życia (ang. life cycle) i bieg 
życia5 (ang. life course) – nadając im specyficzne dla polityki społecznej defi-
nicje i traktując je nie tylko jako kategorie nauki, lecz także jako dwie swoiste 
perspektywy badawcze6. Te perspektywy charakteryzują zarówno różnice, jak 
i  podobieństwa. Uznajemy jednak, że w  każdej z  nich należy uwzględniać 
m.in.: temporalny wymiar dystrybucji osobistych i społecznych zasobów, jakie 
jednostki mają lub mogłyby mieć do dyspozycji, holistyczne podejście do życia 
człowieka, wielość czynników kształtujących cykl i bieg życia oraz występowa-
nie momentów przełomowych (kryzysów) w cyklu i biegu życia7.

Zawartemu w tytule książki pojęciu „perspektywa (badawcza)” nadaje się 
w naukach społecznych różne znaczenia. Po pierwsze, może być ono rozu-
miane jako „punkt widzenia” podmiotu poznającego – przejaw aspektowości 
podmiotowej; wybór w zakresie złożonego przedmiotu badania pewnej jego 
części i opisanie go za pomocą określonych pojęć. Jak pisze Barbara Krauz-
-Mozer (2005: 31):

[…] aspektowość [jest] własnością przedmiotu, różnice zaś aspektów tego 
samego zjawiska (przedmiotu), wydarzenia czy procesu znajdują swoje 
uzewnętrznienie w  różnych kierunkach abstrakcji językowej, w  której ów 
przedmiot jest ujmowany, ale które równocześnie określają „punkt widzenia” 
(aspekt w sensie podmiotowym) będący własnością przysługującą podmiotowi 
poznającemu. […] Odsłaniając i ujmując językowo jakiś fragment realności 

5 Polscy badacze polityki społecznej posługują się w  swych pracach częściej pojęciem 
„przebieg życia”. My stosujemy określenie „bieg życia”, uznając, że lepiej odzwierciedla ono 
dynamizm życia, jego zróżnicowany rytm i nieoczywistość występujących w nim zmian.

6 Te dwa pojęcia i dwie perspektywy są w  literaturze przedmiotu często ze sobą łączone, 
ale niektórzy autorzy traktują je jako nietożsame. Przykład defi niowania „cyklu życia” i „biegu 
życia” jako odrębnych pojęć oraz rozróżniania związanych z  nimi perspektyw badawczych 
w polityce społecznej można znaleźć w artykule Chantal Nicole-Drancourt (2007). Warto też 
przywołać pogląd autorów polskiej wersji książki pod redakcją Kurta Lüschera i Andrzeja Klim-
czuka (2017: 126), którzy piszą, że „[…] pojęcie «biegu życia» odnosi się do linearnej koncepcji 
czasu cechującej się dążeniem do jakichś celów (np. realizacja kariery), podczas gdy «cykl życia» 
odnosi się do koncepcji czasu cyklicznego, w której zakłada się związek czasu życia z procesami 
biologicznymi (np. starzenie) wspólnymi dla całego gatunku ludzkiego”.

7 Przyjmujemy zatem inne założenia niż np. Piotr Szukalski (2015: 3), który opisując „prak-
tykę myślenia o  przebiegu życia w  naukach o  polityce społecznej”, wyróżnił trzy podejścia 
różniące się pod względem przedmiotu badań: 1) ekonomiczne – skoncentrowane na dystrybucji 
zasobów, 2) socjologiczne – zainteresowane np. przebiegiem ścieżek życiowych, całościowo 
traktujące przebieg życia, 3) podejście skoncentrowane na tzw. przejściach, czyli zmianach 
statusu jednostki.
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społecznej, badacz konstytuuje swój przedmiot badania, w  którym zostaje 
zawarty aspekt w obu wskazanych znaczeniach.

Po drugie, wybór perspektywy badawczej może być wyborem aksjologicz-
nym, gdy akcentuje się w ten sposób to, co ważne – zdaniem badacza – w osią-
ganiu społecznie pożądanego stanu, a zatem warte zbadania i poznania8. Po 
trzecie, perspektywa badawcza może być rozumiana jako orientacja proble-
mowa, jako „«podejście» kładące nacisk na wagę tych, a nie innych pytań” 
badawczych (Nowak 1985: 55). Po czwarte, pojęcie to może być stosowane 
w  celu opowiedzenia się za jakimś ogólnie przyjętym wzorcem (modelem) 
naukowości, czyli wskazaniem, co stanowi istotę poznania naukowego9. Po 
piąte, perspektywę badawczą może określać wybór przedmiotu badania i celu 
(koncepcji) badań naukowych10.

Przyjmujemy, że o perspektywach cyklu i biegu życia w polityce społecznej 
można mówić w każdym z omówionych powyżej znaczeń.

Po pierwsze, perspektywy cyklu i biegu życia są przyjmowanym przez nas 
punktem widzenia zakładającym wzajemne powiązanie ciągłości i  zmienno-
ści w procesie zaspokajania potrzeb przez człowieka oraz uzależnienie tego 
procesu od czynników obiektywnych i subiektywnych. Te procesy i zależności 
uznajemy za wyzwanie dla polityki społecznej (jako praktyki) w podwójnym 
znaczeniu: zarówno reaktywnym – od polityki społecznej oczekujemy odpo-
wiedniej jej reakcji na ową ciągłość i zmiany, jak i kreatywnym – od polityki 
społecznej oczekujemy tworzenia norm i  struktur sprzyjających realizacji 
ideałów dobrego życia i dobrego społeczeństwa, które określa dominujący 
w danym społeczeństwie ład aksjologiczny.

Po drugie, omawiane w książce perspektywy badawcze są także wyborem 
aksjologicznym. Ich składową jest bowiem przyjęcie założenia, że polityka 
społeczna powinna służyć osiąganiu pewnego pożądanego stanu, który okre-
ślamy jako lepsze zaspokojenie potrzeb przez jednostki, zwiększenie szans 
rozwojowych poszczególnych ludzi i zbiorowości, rozwiązywanie społecznych 
problemów (kwestii społecznych). Przy czym problemy i kwestie społeczne 
powinny być postrzegane w ujęciu procesualnym, a  ich skutki dla jednostek, 

 8 Przykładem takiej przesłanki wyróżnienia perspektywy badawczej jest ukształtowanie się 
i rozwój w badaniach społecznych perspektywy gender oraz perspektywy krytycznej. 

 9 Pisząc o  wzorcach naukowości w  politologii, Barbara Krauz-Mozer (2005: 39–48) 
wyróżnia np. dwa modele uprawiania nauk o polityce: analityczno-empiryczny i hermeneu-
tyczno-humanistyczny. Kluczowymi kategoriami pierwszego modelu są: prawda/fałsz, empi-
ryczna obserwacja, wyjaśnianie, obiektywizm. W modelu drugim są to: interpretacja, rozumie-
nie, subiektywizm.

10 Przy wykorzystaniu tych kryteriów Ryszard Szarfenberg (2013) charakteryzuje różne 
perspektywy badawcze w ramach nauki o polityce społecznej. 
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rodzin i  innych grup społecznych należy analizować w długoterminowej per-
spektywie.

Po trzecie, perspektywy cyklu i biegu życia można także traktować jako 
orientacje problemowe charakteryzujące się zadawaniem specyficznych 
pytań badawczych. Kluczowe pytania dotyczą kształtu faz lub etapów w życiu 
człowieka, zmienności faz lub etapów i  czynników tej zmienności, zależno-
ści między fazami lub etapami w  życiu człowieka w określonych warunkach 
przestrzenno-historycznych, wzajemnych relacji między cyklem lub biegiem 
życia a polityką społeczną i innymi politykami publicznymi.

Po czwarte, z omawianymi perspektywami badawczymi łączą się założenia 
dotyczące modelu naukowości. Przyjmujemy bowiem, że polityka społeczna jest 
nauką empiryczną, przy czym rozpoznawane przez nią, analizowane i interpre-
towane fakty i zjawiska społeczne mają charakter obiektywny i subiektywny. 
Celem zaś nauki o polityce społecznej jest zarówno wyjaśnianie, jak i  rozu-
mienie zachowań jednostek, funkcjonowania społecznych instytucji itd.

Po piąte, perspektywy cyklu i biegu życia mają skonceptualizowany w okre-
ślony sposób przedmiot badań (o czym piszemy obszernie w tej książce) oraz 
cele badań (o których mowa w poprzednim akapicie).

Przygotowaniu tej książki przyświecało założenie, że nauka o polityce spo-
łecznej powinna sięgać do bogatego dorobku teoretycznego i badawczego tych 
dyscyplin, które używają kategorii cyklu i biegu życia (biologii, demografii, 
psychologii, pedagogiki, socjologii, ekonomii). Dotyczy to zarówno warstwy 
poznawczej (źródła specjalistycznej wiedzy), jak i  formułowania wskazówek 
aplikacyjnych (np. dorobek koncepcji dotyczących cyklu rozwoju biologicznego 
może być przekładany na rozwiązania w  zakresie promocji zdrowia; doro-
bek koncepcji psychologicznych i pedagogicznych – na organizację systemu 
edukacyjnego, systemu pieczy zastępczej czy systemu interwencji kryzysowej 
w  pomocy społecznej; dorobek koncepcji ekonomicznych – na wskazówki 
dotyczące mechanizmów transferu dochodów/oszczędności w cyklu życia jed-
nostki). Książka ta zawiera zatem odwołania do badań autorów reprezentują-
cych różne dyscypliny naukowe, choć nie jest naszym zamiarem dokonywanie 
ich systematycznego, krytycznego przeglądu.

***

Prezentowana publikacja jest efektem zespołowej pracy trzech autorek. 
Wspólnie zbudowałyśmy koncepcję całej monografii oraz jej poszczególnych 
części, wspólnie też omawiałyśmy teksty przygotowywane przez każdą z nas. 
Poszczególne fragmenty (rozdziały, podrozdziały) książki są jednak dziełem 
konkretnej autorki, wyrazem jej przemyśleń, wypracowanych koncepcji teo-
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retycznych i autorskiego podejścia do omawianych zagadnień. O autorstwie 
poszczególnych części monografii informujemy w przypisach dolnych.
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R O Z D Z I A Ł  1

Pe rspektywa cyklu życia w nauce o polityce społecznej1

Wpr owadzenie 

Propozycję konceptualizacji perspektywy cyklu życia człowieka prezentu-
jemy według schematu obejmującego: zespół założeń – przyjętych a  priori, 
a zaczerpniętych z dorobku innych dyscyplin – odnośnie do charakteru rze-
czywistości społecznej i możliwości poznania; zespół pojęć składających się na 
język omawianej perspektywy z propozycjami ich definiowania, uwzględniają-
cymi punkt widzenia (swoistość) polityki społecznej; zespół twierdzeń dotyczą-
cych walorów (i ograniczeń) perspektywy cyklu życia dla polityki społecznej, 
które mogą zarówno służyć ukierunkowaniu badań (konceptualizacji celów, 
przedmiotu i metod ich prowadzenia), jak i wskazywać obszary potencjalnej 
aplikacji wyników2.

Warto na wstępie podkreślić, że pojęcie „cykl” jest w nauce stosowane 
powszechnie do obserwacji, opisywania i wyjaśniania różnorodnych procesów. 
Obok oczywistego bogactwa koncepcji cykli odnoszących się do rozwoju orga-
nizmów żywych i procesów przyrodniczych, można też wymienić koncepcje: 
cyklu koniunkturalnego i  gospodarczego (business cycle, trade cycle), cyklu 
rozwoju organizacji (organizational life cycle), cyklu życia rodziny (family life 
cycle), cyklu życia produktu (product life cycle), cyklu rozwoju miast (cities 
life cycle), cyklu życia obszaru turystycznego (tourism area life cycle), cyklu 
deprywacji (cycle of deprivation) itp.

1 Autorką rozdziału 1 jest Barbara Rysz-Kowalczyk.
2 Niniejszy tekst jest syntezą i  rozwinięciem myśli zawartych we wcześniejszych publika-

cjach autorki, m.in.: Rysz-Kowalczyk (1996, 2003, 2009, 2012, 2013, 2017). 
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Pojęcie to łączy się zawsze z uznaniem stadialności zmian w danym obszarze 
(wyodrębnianiem stadiów rozwojowych i ich sekwencji) oraz z właściwościami 
opisywanymi za pomocą m.in. takich pojęć, jak: rytmiczność, odtwarzanie, 
odnowa, przemijanie, następstwo, wzrost, dojrzewanie, regres, początek i kres.

Pojęcie „cykl życia człowieka” w powszechnie przyjętym znaczeniu odnosi 
się do wspólnych dla całego gatunku, genetycznie zaprogramowanych zmian 
zachodzących w  organizmie człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci. 
Z kolei, jako kategoria teoretyczna jest wykorzystywane do opisania także 
innych (obok rozwoju biologicznego) rodzajów porządku, poszukiwanych 
i obserwowanych w trwaniu życia ludzkiego. Naukowe koncepcje cyklu życia 
człowieka opierają się na założeniu, że jest to proces zmian, który układa się 
w pewną sekwencję stadiów rozwojowych (określanych najczęściej jako fazy, 
ale też czasem jako: etapy, ery, pory, sezony, okresy, epoki) – niezależnie od 
unikatowości życia konkretnej jednostki. Badacze posługujący się perspektywą 
cyklu życia czynią bowiem obiektem swoich zainteresowań abstrakcyjnie poj-
mowaną jednostkę ludzką – typowego przedstawiciela jakiejś grupy społecznej, 
a nawet ludzkości.

Oczywiście kryteria wyodrębniania faz w cyklu życia człowieka, ich liczba 
i  alokacja w  odniesieniu do wieku kalendarzowego, a  także znaczenie dla 
całego życia – bywają różne. Są bowiem efektem poszukiwania przez autorów 
będących przedstawicielami poszczególnych dziedzin nauki jakiegoś – inte-
resującego ich – powtarzalnego rytmu, występującego w  trwaniu życia każ-
dego człowieka. Można to zilustrować przykładami kilku reprezentatywnych 
teoretycznych konceptualizacji, które dostrzegają cykliczność poszczególnych 
aspektów/wymiarów egzystencji człowieka oraz ich specyficznych, wzajemnych 
relacji w czasie całego życia. W kategoriach cyklu ujmowane są m.in. nastę-
pujące zjawiska:

• całokształt zmian dokonujących się od urodzenia do naturalnej śmierci 
w organizmie ludzkim. Napoleon Wolański, autor wielokrotnie wzna-
wianej monografii pt. Rozwój biologiczny człowieka, wyodrębnia cztery 
podstawowe etapy rozwoju: etap śródmaciczny, etap postnatalnego roz-
woju progresywnego (do 18.–20. roku życia), etap równowagi (między 
18.–20. a 55.–60. rokiem życia) i etap zmian inwolucyjnych (po 60. roku 
życia) (2006, s. 434 i nast.). Jego zdaniem, etapy te charakteryzują się 
„podobieństwem zachodzących zjawisk rozwojowych, gospodarki ener-
getycznej, a szczególnie typem związków międzyukładowych oraz relacji 
ze środowiskiem zewnętrznym”, zaś „postawienie granicy pomiędzy 
poszczególnymi okresami jest rzeczą umowną, zarówno w sensie wieku 
rozwojowego, jak i wieku kalendarzowego” (tamże: 427, VII  [Przed-
mowa]);
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• całokształt zmian w  rozwoju psychicznym człowieka. W podręczniku 
pt. Psychologia rozwoju człowieka (Harwas-Napierała, Trempała 2003) 
wyróżniono osiem głównych okresów: prenatalny, wczesnego, śred-
niego i późnego dzieciństwa, adolescencji, wczesnej, średniej i późnej 
dorosłości – traktując je jako jedyne w swoim rodzaju całości, łączące 
procesy rozwoju fizycznego z przemianami zachowania i struktury psy-
chicznej. Autorzy podkreślają przy tym, że choć „periodyzacja rozwoju 
ma znaczenie w praktyce społecznej, psychologicznej i pedagogicznej” 
– brak w podręcznikach psychologii rozwoju człowieka zgodności co 
do liczby wyróżnionych stadiów, ich nazewnictwa czy też lat życia, na 
które przypadają (tamże: 15). Dla potwierdzenia tej opinii można przy-
wołać np. podział życia na fazy (jako efekt nałożenia na stadia rozwoju 
fizycznego, procesów rozwoju poznawczego, osobowości i społecznego) 
zaproponowany w podręczniku Psychologia rozwoju człowieka autorstwa 
Helen Bee (2004) lub w podręczniku Psychologiczne portrety człowieka. 
Praktyczna psychologia rozwojowa, pod redakcją Anny Izabeli Brzeziń-
skiej (2005);

• wielokrotna przemiana „struktury życia”. Rozwój człowieka w  całym 
życiu jest tu ujmowany jako sekwencja okresów stałości i niestałości 
(zmian), w  których dochodzi do przemiany podstawowego wzorca 
aktywności jednostki w powiązaniu z  jej otoczeniem. Autor tej kon-
cepcji Daniel J. Levinson wyróżnia cztery okresy (ery) w  życiu czło-
wieka: okres formowania się (do wieku 17 lat), wczesnej dorosłości 
(do 40. roku życia), środkowej dorosłości (do 60. roku życia) i późnej 
dorosłości (powyżej 60 lat). Pomiędzy tymi erami występują trzy okresy 
przejściowe, trwające przeciętnie 5 lat (Levinson i in. 1978)3. Zdaniem 
Levinsona (1986) istnieje bowiem ścisły związek pomiędzy fazami 
a wiekiem kalendarzowym;

• doświadczanie i rozwiązywanie kryzysów rozwojowych. W jednej z naj-
bardziej znanych koncepcji, sformułowanej przez Erika H. Eriksona 
(2000, 2004)4 – cykl życia człowieka to sekwencja ośmiu faz rozwo-
jowych, w których pojawiają się biegunowo przeciwstawne siły: jedna 
wyznacza pożądany kierunek, druga – możliwe zaburzenie. Ich pojawie-
nie się powoduje napięcia (kryzysy) wymagające przezwyciężenia. Autor 
wyróżnił następujące przeciwstawne komponenty owych faz rozwojo-
wych: ufność – brak ufności (etap niemowlęctwa); autonomia – wstyd, 
zwątpienie (wczesne dzieciństwo); inicjatywa – poczucie winy (wiek 

3 Zob. też Miś (2000), Pietrasiński (1990: 44–58).
4 Zob. też Witkowski (2000, 2015).
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zabawy); pilność, zorganizowanie – poczucie niższości (wiek szkolny); 
tożsamość – rozproszenie tożsamości (wiek dorastania); intymność – izo-
lacja (młodzieńcza dojrzałość); generatywność – stagnacja (dorosłość); 
integracja – rozpacz (późna dojrzałość). Po śmierci autora jego koncep-
cję uzupełniła Joan M. Erikson (żona), wyodrębniając fazę dziewiątą, 
co uzasadniła wydłużaniem się trwania życia i coraz powszechniejszym 
doświadczaniem sędziwej starości (E.H. Erikson, J.M. Erikson 2012). 
Innym przykładem periodyzacji życia, której podstawą są występujące 
w  całym życiu kryzysy rozwojowe, może być propozycja Kazimierza 
Dąbrowskiego (1979, 1986). Obejmuje ona pięć potencjalnych stadiów 
„psychicznej integracji i  dezintegracji”, którym autor, twórca teorii 
dezintegracji pozytywnej, nadał następujące określenia: integracja 
pierwotna, dezintegracja jednopoziomowa, spontaniczna dezintegracja 
wielopoziomowa, zorganizowana dezintegracja wielopoziomowa i inte-
gracja wtórna;

• ewolucja zadań życiowych (rozwojowych). Robert J. Havighurst jest 
autorem pracy (1981), w której rozwinął koncepcję cyklu życia jako 
sekwencji „zadań rozwojowych”, wynikających z biologicznego rozwoju 
i  zinternalizowanych oczekiwań społecznych, wymagających – w każ-
dej nowej fazie życia – reorganizacji wcześniejszych celów oraz postaw 
i zachowań. Autor wyróżnia sześć faz: niemowlęctwo i wczesne dzieciń-
stwo (do 5./6. roku życia), średnie dzieciństwo (do 12./13. roku życia), 
adolescencję (do 18. roku życia), wczesną dorosłość (18–35 lat), wiek 
średni (36–60 lat), późną dojrzałość (po 60. roku życia). Każdej fazie 
przypisuje odmienny zestaw zadań rozwojowych. Podejmowanie, roz-
wiązywanie zadań i towarzyszących im kryzysów prowadzi do nabywania 
nowych sprawności i kompetencji, umożliwiających przechodzenie do 
kolejnych faz życia i na wyższy poziom rozwoju;

• zmiany tempa metabolizmu energetycznego i sygnalizacyjnego między 
jednostką a środowiskiem. Z tego względu można zdaniem Antoniego 
Kępińskiego (1994: 376–377) wyróżnić w życiu każdej żywej jednostki 
trzy okresy: młodości, w którym procesy anaboliczne (czynnik „biorę”) 
przeważają nad katabolicznymi (czynnik „daję”); wieku dojrzałego, 
kiedy tempo zmian słabnie i ustala się równowaga między wspomnia-
nymi procesami; fazę starości, kiedy procesy destrukcji (katabolizmu) 
przeważają nad procesami budowy (anabolizmu);

• ewolucja percepcji czasu. Darryl Reanney (1993: 135–145) wyróżnia 
dziewięć faz – od poczęcia do 120. roku życia, których sekwencja 
odzwierciedla powszechną ewolucję postaw wobec śmierci w  społe-
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czeństwach Zachodu. Proponuje przy tym oryginalne nazwy faz: pier-
wotny sen (do 9. miesiąca życia), rozwój bez upływu czasu (do 3. roku 
życia), nieskończoność w  czasie (od 3. do 12. roku życia), pierwsze 
kroki w  czasie (od 12. do 25. roku życia), marsz w  czasie (od 25. do 
40. roku życia), cień zbliżającej się nocy i zaprzeczenie czasu (od 40. do 
50. roku życia), akceptacja czasu (od 50. do 69. roku życia), przymglenie 
czasu (od  69. do 75. roku życia), koniec czasu (od 75. do 120. roku 
życia).

Naukowe koncepcje cyklu życia w  różny sposób radzą sobie z wyjaśnia-
niem mechanizmów rozwoju człowieka, niektóre mają zresztą tylko wartość 
opisową. Każda ma swoich zwolenników i  krytyków, wiele z nich było/jest 
rozwijanych i wzbogacanych, inne zostały odrzucone (zakwestionowane) albo 
zapomniane. Bogactwu modeli teoretycznych towarzyszy wielość pojęć opisu-
jących strukturę cyklu życia oraz sporo istotnych różnic dotyczących m.in.:

• akceptacji tezy o  istnieniu uniwersalnej sekwencji faz (przeżywanej 
przez każdego człowieka) lub akceptacji tezy o  takiej sekwencji faz, 
w  której przejście przez pełny cykl (od fazy pierwszej do ostatniej) 
wymaga rozwiązania z sukcesem problemów faz wcześniejszych;

• przyjmowania lub odrzucania hierarchicznej gradacji faz (jako prze-
jawów niższego lub wyższego poziomu rozwoju, jako apogeum albo 
schyłku);

• powiązania (lub niepowiązania) różnych aspektów rozwoju ujętych 
w fazy z etapami rozwoju biologicznego;

• powiązania faz (lub ich niepowiązania) z konkretnym wiekiem kalen-
darzowym;

• koncentracji uwagi głównie na zmianach zachodzących we wcześniej-
szych bądź w  późniejszych okresach życia lub nadawania jakiemuś 
okresowi szczególnego znaczenia w całym życiu.

W uzupełnieniu warto podkreślić, że w  rozwój koncepcji cyklu życia 
człowieka wniosło wkład wiele dziedzin nauki. Poza biologią należy wskazać 
przede wszystkim tzw. psychologię rozwojową, która pod koniec XIX wieku 
wyłoniła się jako odrębna subdyscyplina. W początkowym okresie przedsta-
wiciele tego nurtu zajmowali się rozwojem psychiki w powiązaniu z dojrze-
waniem organizmu w pierwszych okresach życia. Dopiero później zaintereso-
wanie przeniosło się na fazę dorosłości i  starości. Stopniowo zaczęto badać 
procesy psychiczne nie tylko w ich związkach z biologią, lecz także w powią-
zaniu z historycznymi i kulturowymi warunkami życia. Dla odróżnienia od 
tradycyjnej psychologii rozwojowej, skoncentrowanej na okresie dorastania, 
wspomniany nurt nazwano psychologią rozwoju człowieka lub psychologią 
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całożyciowego rozwoju (psychology of human life span, life-span developmental 
psychology)5. Do umocnienia teorii łączących psychologiczny wymiar rozwoju 
człowieka ze społeczno-ekonomicznym i kulturowym kontekstem jego funk-
cjonowania przyczynił się także dorobek socjologii (od lat 60. XX wieku). 
W tej dziedzinie, zmiany w trwaniu życia łączono z sekwencją ról społecznych 
czy statusów przyznawanych jednostce w  różnych kulturach i  środowiskach, 
z procesem kontrolowanym przez „normy wiekowe” będące przewodnikiem 
i  siecią kontroli społecznej, a  także z  sekwencją doświadczeń. Zasadniczo 
jednak przedmiotem zainteresowania socjologów jest raczej bieg (przebieg 
życia), nawet jeśli używają pojęcia cyklu życia6. W kontekście rozważań nad 
kategorią czasu, sposobami jego doświadczania i przeżywania – kategorię cyklu 
życia odnajdziemy oczywiście w pracach filozofów, antropologów, etnografów 
i historyków7. Pojęcie cyklu życia człowieka jest również obecne w ekonomii. 
Służy konceptualizacji teorii wyjaśniających np. zachowania ludzi związane 
z wydatkami i oszczędzaniem w trwaniu życia8.

Powody zainteresowania wielu dyscyplin kategorią cyklu życia i równocześ-
nie potrzebę wykorzystywania dorobku każdej z nich dobrze objaśnia – naszym 
zdaniem – następujący cytat z pracy Anny Brzezińskiej (2004: 190):

Funkcjonowanie człowieka można ujmować jako trzy połączone ze sobą 
obszary/aspekty, tj. psyche, soma i  polis, łącznie determinujące jego zacho-
wanie i  powiązane wzajemnymi, dwustronnymi relacjami ze środowiskiem 
zewnętrznym (otoczeniem) i  wewnętrznym (wyposażeniem genetycznym). 
[…] W obszarze polis człowiek, jako istota społeczna, podlega oczekiwaniom 
i wymaganiom społecznym i musi opanowywać takie umiejętności, aby móc 
im sprostać, ale też tylko takie, które może opanować  zgodnie ze swymi moż-
liwościami, wyznaczanymi zasobami środowiska wewnętrznego. W obszarze 
soma, jako żywy organizm, podlega tak jak wszystkie inne istoty żyjące presji 
swych naturalnych biologicznych potrzeb i jest podatny na uszkodzenia przez 
różnorodne czynniki zewnętrzne. Z kolei, w obszarze psyche człowiek jako 
istota obdarzona życiem psychicznym spostrzega, ocenia, porównuje, przeżywa 
to, czego doświadcza od wewnątrz, ze strony swego organizmu, i z zewnątrz, 
z otaczającego świata.

5 Więcej o historii tej dyscypliny zob. m.in. Przetacznik-Gierowska (2002a: 9–28).
6 Więcej w rozdziale 2 niniejszej publikacji. 
7 Zob. m.in. Adam (2010); van Gennep (2006); Glaser, Strauss (1971); Zadrożyńska 

(1988); Bogucka (1994); Whitrow (2004); Urry (2009: 149–181, rozdz. 5: Czasy). 
8 Na przykład „hipoteza cyklu życia” Franca Modiglianiego i Alberta K. Ando, alterna-

tywna „behawioralna hipoteza cyklu życia” Hersha M. Shefrina i Richarda H. Thalera, „teoria 
cyklu życiowego biedy w klasie robotniczej” Benjamina Seebohma Rowntree’go. Zob. więcej 
m.in. Zaleśkiewicz (2012), Milczarek (2016). Zob. też podrozdział 5.1 niniejszej publikacji.
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1.1. Założenia teoretyczne przyjęte dla perspektywy cyklu życia 
człowieka formułowanej na potrzeby polityki społecznej

Z wielości i różnorodności istniejącego dorobku naukowego różnych dys-
cyplin, będącego inspiracją dla przedstawionej tu propozycji ujęcia cyklu życia 
jako kategorii teoretycznej, przyjmujemy kilka następujących założeń.

Po pierwsze, przyjmujemy założenie o istnieniu stałej sekwencji faz w trwa-
niu życia ludzkiego. Odwołujemy się przy tym – jak ma to miejsce w wielu 
innych koncepcjach naukowych – do tego podziału życia na fazy (periodyzacji 
cyklu życia), który bazuje na fazach biologicznego rozwoju człowieka, prowa-
dzących od dzieciństwa przez dorosłość do starości9. Cykliczność rozumiemy 
więc jako sytuację, w której każdy człowiek (o ile nie umrze przedwcześnie) 
przechodzi przez takie same fazy życia, w  takiej samej (niezmiennej) kolej-
ności, a  owa sekwencja faz powtarza się w  kolejnych pokoleniach (kohor-
tach)10. Przyjmujemy tym samym założenie nieodwracalności i nieuchronno-
ści następstwa faz w pełnym cyklu życia (zob. Rysz-Kowalczyk 2003: 138). 
Nieodwracalność następstwa faz oznacza, że nikt nie może w  swoim życiu 
zmienić kolejności przeżywanych faz lub powrócić do jakiejś fazy ponownie. 
Nieuchronność zaś oznacza, że nikt nie może pominąć jakiejś fazy ani też 
zatrzymać się w  żadnej z nich do końca życia. Należy przy tym koniecznie 
podkreślić, że nieuchronność i nieodwracalność sekwencji faz nie są obecne 
w każdej koncepcji formułowanej w kategoriach cyklu życia. Można przytoczyć 
m.in. przykłady koncepcji psychologicznych, w których fazy składające się na 
pełny cykl życia są tylko „potencjalne” – w tym sensie, że osiągnięcie następnej 

 9 Ten sposób myślenia o cyklu życia człowieka i podział na takie właśnie fazy życia ma 
odległą tradycję również w  intuicyjnej zbiorowej refl eksji ludzi nad trwaniem życia, wynikają-
cej z ich codziennego doświadczenia. Można go odnaleźć zasadniczo we wszystkich kulturach 
i okresach historycznych, odzwierciedla się w przypowieściach, legendach, bajkach, aforyzmach, 
w poezji i powieściach, a  także w  rytuałach, zwyczajach (które zmieniały społeczną identyfi -
kację w  jakimś wieku i określały ją na nowo). Nazwy tych faz bywają czasem zastępowane 
metaforami odwołującymi się wprost do innych cykli przyrodniczych: dobowych albo rocznych. 
Np. dzieciństwo bywa określane porankiem lub wiosną życia, dorosłość – południem, a starość 
– wieczorem lub jesienią życia. Obecne w zbiorowej refl eksji wyobrażenia o  życiu jako cyklu 
pełniły od zawsze ważne funkcje, m.in. pomagając jednostkom pogodzić się z przemijaniem, 
przyjmować sugerowane wzorce faz jako naturalny porządek rzeczy, planować i wyobrażać sobie 
kolejne lata życia. Społeczności zaś ułatwiały socjalizację i odtwarzanie porządku społecznego 
(zachowanie ciągłości i stabilności). 

10 Pokolenie jest więc w tym ujęciu przede wszystkim „ogniwem genealogii biologicznej”, 
co nie wyłącza – przyjętej za Marią Ossowską (1983: 500–503) – interpretacji pokolenia również 
jako „poszczególnego ogniwa genealogii kulturowej” i jako „grupy ludzi o wspólnych postawach 
wyznaczonych przez wspólnie przeżyte wydarzenia historyczne”.
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fazy jest możliwe pod warunkiem rozwiązania problemów fazy wcześniejszej11. 
Natomiast w proponowanym tu ujęciu człowiek może nie przejść przez wszyst-
kie fazy tylko wówczas, jeśli umrze przedwcześnie (tj. przed osiągnięciem fazy 
starości). Nawet jeśli w rozwoju psychicznym danego człowieka nie zostanie 
pomyślnie rozwiązany np. kryzys dojrzewania, to i  tak przejdzie on do fazy 
dorosłości. Trzeba tu jednak zaznaczyć, że nierozwiązany kryzys rozwojowy 
będzie miał zapewne jakiś wpływ na przeżycia i  zachowania w następnych 
fazach życia. Nieodwracalność jest zdaniem Piotra Sztompki (2002: 477) 
właściwością czasu jako wymiaru życia społecznego: „życie ludzkie – a  tym 
samym życie społeczne – biegnie w jednym kierunku, bo taką nieodwracalną 
sekwencją jest sam proces biologiczny i psychiczny, który jest jego podstawą. 
Nie można być młodszym, a tylko starszym, nie można być znów dzieckiem, nie 
można ponownie urodzić się, a za to każdego z nas czeka niepewna przyszłość 
i pewna śmierć”.

Przyjmujemy więc, że fazy tak rozumianego cyklu życia, tj. dzieciństwo, 
dorosłość, starość, są swoistymi stadiami rozwojowymi. Ich istotą jest to, że 
każde z nich przeorganizowuje i spaja w nową jakość określony etap rozwoju 
biologicznego i rozwoju psychicznego oraz sposoby funkcjonowania jednostki 
w społeczeństwie. Ponieważ dzieje się to zawsze w konkretnym miejscu, cza-
sie historycznym i w ramach konkretnej struktury społecznej, to wspomniane 
zmiany jakościowe charakteryzujące poszczególne fazy układają się we wzory, 
typowe dla każdego wymiaru struktury społecznej (warstwy, grupy, płci) i dla 
każdego pokolenia. Jak pisał D.J. Levinson w książce The Seasons of a Man’s 
Life (cytuję za: Shalit 2017: 33), „Kiedy mówimy o powszechnie występującym 
cyklu ludzkiego życia, zakładamy, że podróż od narodzin do starości przebiega 
według podstawowego, uniwersalnego wzorca, który ma nieskończenie wiele 
kulturowych i indywidualnych wariacji”.

Stąd kolejne przyjęte przez nas założenie, że choć podstawową strukturę 
cyklu życia wyznacza rytm zmian biologicznych, a sekwencja faz (od dzieciń-
stwa do starości) jest nieuchronna i nieodwracalna – to jednak wzory cyklu 
życia są nieustannie konstruowane i dekonstruowane (zob. Rysz-Kowalczyk 
2003: 137). Odbywa się to pod wpływem materialnych i przyrodniczych warun-
ków egzystencji, stylu życia i form aktywności podejmowanych przez człowieka. 
Również tego stylu życia i tych form aktywności, które są sugerowane czy wręcz 
narzucane zarówno przez nieformalne normy społeczne (tradycję, obyczaje, 
religię), jak i przez państwo (prawo, instytucje publiczne)12. Takie pojmowa-

11 Są to m.in. wspomniane wyżej koncepcje E.H. Eriksona i K. Dąbrowskiego.
12 To założenie występuje także w  koncepcjach biegu (przebiegu) życia. Więcej o  tym 

w rozdziale 2.
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nie cyklu życia zakłada więc, że organizacja życia społecznego, wpływając na 
różne wymiary funkcjonowania człowieka, wpisuje się zawsze (w jakiś sposób) 
także w sekwencję faz: od dzieciństwa do starości. W każdej fazie życia, każde 
pokolenie, każda grupa społeczna i płeć otrzymują bowiem mniej lub bardziej 
sztywny i rygorystycznie narzucany, mniej lub bardziej zróżnicowany i odrębny 
w stosunku do innych faz – „przydział” ról społecznych i zadań do wykonania 
oraz zakres dostępnych jednostce obszarów i form aktywności. Społeczne defi-
niowanie poszczególnych faz obejmuje także ich wymiar biologiczny i psycholo-
giczny. W wymiarze biologicznym proces zmian zachodzących w organizmie na 
bazie wspólnego gatunkowi ludzkiemu planu genetycznego (tzw. zegara biolo-
gicznego) jest modyfikowany wieloma czynnikami zewnętrznymi kształtującymi 
strukturę i natężenie zagrożeń zdrowotnych doświadczanych w trwaniu życia. 
Ale nie tylko. W grę wchodzi również zmieniające się postrzeganie cielesności, 
indywidualny wysiłek jednostki mający na celu spowalnianie i modelowanie 
naturalnych procesów biologicznych oraz siła, z jaką dana społeczność wywiera 
presję na tego rodzaju zachowania13. Istotne są ponadto możliwości (lub ich 
brak) skorzystania przez członków danej społeczności z tych osiągnięć medy-
cyny naprawczej, które dziś przesuwają coraz dalej granice ingerencji w ciało 
człowieka i w przebieg jego biologicznego rozwoju14. Podobnie jest w  sferze 
rozwoju psychicznego. Znakomitym przykładem może być odmienny w  róż-
nych kulturach i ewoluujący w czasie stosunek do tzw. kryzysów rozwojowych 
w  cyklu życia. Dotyczy to np. „kryzysu życiowego półmetka” (mid-life crisis) 
– interpretowania jego istoty i znaczenia w cyklu życia kobiety lub mężczyzny 
(np. traktowania go jako pełnego smutku „progu przejścia” do fazy starości), 
nadawania mu cech zjawiska krępującego, wstydliwego (np. taką konotację 
może mieć pojęcie menopauzy) bądź czynienia zeń modnego problemu (np. 
akceptacja zachowań noszących miano „drugiej młodości”)15. Tworzone są 
zatem wzory cyklu życia stanowiące podstawę społecznych konstrukcji „biegu 
życia” – o którym traktuje kolejny rozdział.

W konsekwencji, niezbędne jest jeszcze jedno założenie16. Rzecz doty-
czy relacji (zob. Rysz-Kowalczyk 2003: 137) pomiędzy wzorami cyklu życia 

13 O przejmowaniu kontroli nad ciałem (cywilizowaniu ciała) zob. więcej: Shilling (2010); 
Turner (1984); Buczkowski (2005); Goffman ([1959] 2008). 

14 Np. terapie i przeszczepy organów ratujące życie i wydłużające cykl życia chorych; likwi-
dacja – nieusuwalnych kiedyś – wad rozwojowych, które zazwyczaj skazywały daną osobę na 
określony – naznaczony we wszystkich fazach niesamodzielnością i marginalizacją – wzór cyklu 
życia; zmiana płci biologicznej – równoznaczna z wyborem innego cyklu życia (męski – kobiecy); 
oddzielenie reprodukcji od wieku (późne macierzyństwo możliwe dzięki metodzie in vitro) itp. 

15 Zob. np. Sheehy (1994); Lew-Starowicz (1992); Gerster (2009); Chmura-Rutkowska, 
Ostrouch (2007); Oleś (1995). 

16 To założenie dotyczy także koncepcji biegu życia. Więcej na ten temat w  rozdziale 2.
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(i poszczególnych faz), promowanymi czy wręcz narzucanymi ludziom przez 
zasady i formy organizacji życia i prawne podstawy działania instytucji publicz-
nych, a  subiektywnymi wizjami i pragnieniami konkretnych osób – inaczej 
rzecz ujmując, ich własną interpretacją tego, co dzieje się w ich życiu w miarę 
upływających lat. Przyjmujemy, że możliwa jest zarówno sytuacja, w której 
ludzie uznają za własny wybór to, co faktycznie zostało im przez społeczeństwo 
zasugerowane, jak i sytuacja, w której podpowiadany im „oficjalny” wzór może 
nie być przez nich akceptowany. Ludzie mogą kwestionować swym postępowa-
niem konstruowane społecznie wzory faz: odrzucać role i zadania przewidziane 
dla nich w strukturze społecznej; mogą nie akceptować powszechnie podziela-
nych norm moralnych i obyczajowych odnoszących się do zmian zachodzących 
w rozwoju biologicznym; wreszcie, mogą stosować różne formy oporu wobec 
instytucji społecznych usiłujących organizować i kontrolować ich życie w myśl 
wzoru, który nie jest przez daną jednostkę akceptowany. Znakomicie oddał 
tę myśl Jan Szczepański, który w książce Fantazje na temat czasu (1999: 57, 
59, 73) pisał między innymi:

[…] jako istota społeczna, której zachowania i działania są wyznaczane wzo-
rami i wartościami społeczeństwa i jego kultury, jednostka układa swe relacje 
z czasem zgodnie z wymaganiami organizacji społeczeństwa i wartościami kul-
tury, jej normami moralnymi i obyczajem. Lecz człowiek istnieje także jako 
indywidualność, tzn. jako istota posiadająca cechy i własności przysługujące 
tylko jednej osobie i nie powtarzające się u żadnej innej. […] Indywidual-
ność pełni wiele funkcji w  życiu jednostek i  życiu społeczeństwa. Sądzę, że 
najważniejszą z nich jest tworzenie świata wewnętrznego, świata – mówiąc 
metaforą – w którym przebiega życie w wymiarze indywidualnym. […] Czło-
wiek może regulować rytm własnego życia, rytm działań pracy, odpoczynku, 
zabawy, może realizować wyznawane ideały, może płynący czas astronomiczny 
wypełniać zróżnicowaną treścią, tworząc różne postacie czasu i różne postacie 
wyobrażeń o roli czasu w swoim życiu.

Bieg życia człowieka (indywidualnie konstruowany i  faktycznie realizo-
wany) i społeczny wzór cyklu życia rzadko są zatem identyczne.

Podsumowując: spośród istniejących konceptualizacji kategorii cyklu 
życia człowieka wybieramy ujęcie cyklu jako nieodwracalnej sekwencji faz 
prowadzącej nieuchronnie od dzieciństwa do starości. Choć sekwencja pod-
stawowych faz jest stała, to wzory ich przeżywania są nieustannie społecznie 
kształtowane. Oznacza to, że:

• równolegle może funkcjonować wiele wzorów przeżywania cyklu życia. 
Faktyczne wzory, według których przebiega cykl życia jednostek, grup 
czy płci, i wzory sugerowane im przez normy i instytucje mogą się mię-
dzy sobą różnić. Każdy człowiek przemieszcza się w  istocie na konti-
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nuum między akceptacją „obowiązującego” go w danym miejscu i czasie 
wzoru cyklu życia/konkretnej fazy a jego odrzuceniem. Inaczej mówiąc, 
moc z jaką normy i instytucje społeczne mogą wpływać na standaryzację 
cyklu życia lub ją wymuszać – w  różnych miejscach, w  różnym czasie 
historycznym i w różnych segmentach struktury społecznej – może być 
większa lub mniejsza;

• wzory cyklu życia ewoluują ponadto w kolejnych pokoleniach. Fluktu-
uje też tempo ich międzypokoleniowego odtwarzania lub modyfikacji. 
Podobieństwo cykli życia było/jest wyraźnie widoczne w  tradycyjnych 
społeczeństwach i/lub w  stabilnych warunkach historycznych. W obli-
czu szybkich zmian ekonomicznych, społecznych, kulturowych, waż-
nych wydarzeń historycznych i osiągnięć nauki – proces dekonstrukcji 
starych i konstrukcji nowych wzorów cyklu życia również przyśpiesza; 

• obserwowane empirycznie różnice pomiędzy wzorami równolegle reali-
zowanych cykli życia oraz pomiędzy wzorami pokoleń wcześniejszych 
i późniejszych dotyczą zwłaszcza: czasu trwania pełnego cyklu (wyra-
żanego wskaźnikiem przeciętnego trwania życia); ulokowania poszcze-
gólnych faz w wieku kalendarzowym (przykładem tego są toczące się 
obecnie dyskusje na temat wieku, który dziś należy uznać za początek 
starości); siły z jaką normy i instytucje (formalne i nieformalne) rządzą 
przejściami pomiędzy fazami, kształtują strukturę zadań rozwojowych 
i  sposób ich realizowania w każdej fazie; wreszcie, tego, jaką rangę 
przypisuje się każdej fazie w odniesieniu do całego życia (charaktery-
stycznym przykładem jest zmieniające się w historii i w różnych kultu-
rach znaczenie dzieciństwa lub starości).

1.2. Propozycja konceptualizacji pojęcia cyklu życia człowieka 
dla nauki o polityce społecznej

Punktem odniesienia dla proponowanej tu konceptualizacji musi być to, co 
uznajemy za swoistość przedmiotu polityki społecznej jako dyscypliny nauko-
wej. Pamiętając o wielości sposobów jej definiowania oraz wielości pojęć i war-
tości, wokół których te definicje są budowane (m.in. dobrobyt, bezpieczeństwo 
socjalne, potrzeby człowieka czy sprawiedliwość społeczna)17, należy wyraźnie 
podkreślić, że naszą koncepcję cyklu łączymy z kategorią potrzeb ludzkich. 
Z kolei, idąc za interpretacją tego pojęcia zaproponowaną przez Kazimierza 
Obuchowskiego (2000: 78 i nast.), przyjmujemy, że potrzebą jest to, co jest 

17 Więcej o tym w rozdziale 3. 
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człowiekowi niezbędne, by istniał jako organizm, rozwijał się jako osoba i mógł 
funkcjonować w społeczeństwie.

Na użytek polityki społecznej definiujemy więc cykl życia człowieka jako 
normatywną konstrukcję zakotwiczoną w  rozwoju biologicznym organizmu, 
opisującą trwający od urodzenia do śmierci proces zaspokajania przez jed-
nostkę różnorodnych potrzeb, warunkujący osiąganie przez nią optimum moż-
liwości rozwoju w każdej fazie życia: od dzieciństwa do starości (zob. Rysz-Ko-
walczyk 1996: 35).

Normatywizm konstrukcji cyklu życia polega na tym, że jest on opisywany 
w kategoriach z jednej strony nieuchronności (po dzieciństwie nadchodzi doro-
słość, a po starości – śmierć), a z drugiej – powinności, stosowności i upraw-
nień (np. od dzieci wymaga się, by się uczyły żyć w  swoim społeczeństwie, 
gwarantuje się im szereg praw, w  tym prawo do edukacji szkolnej, ponadto 
wprowadza się ograniczenia dotyczące m.in. wykonywania pracy obciążają-
cej rozwijający się organizm czy dostępu do środków odurzających, określa 
też powinności dorosłych, głównie rodziców wobec dzieci itp.). W  efekcie, 
normatywna wizja cyklu życia zawiera zawsze jakiś wzór struktury potrzeb 
ludzkich i  ich sekwencji w  trwaniu życia oraz wzór sposobów ich zaspoka-
jania, odpowiadających kolejnym fazom cyklu. Wzór ten pełni wobec ludzi 
funkcje regulacyjne, a za każdym rozwiązaniem istniejącym i wprowadzanym 
w ramach systemu instytucjonalno-prawnego kryją się zawsze zespoły jakichś 
założeń aksjologicznych odnoszących się do tego, co ludzie w danej fazie mogą 
lub powinni robić, bo jest to „naturalne”, „niezbędne”, „pożądane”. A także 
tego, co instytucje publiczne powinny dla nich robić, bo jest to „w ich intere-
sie”, „dla ich dobra” itp. (zob. Rysz-Kowalczyk 2012). Na przykład odrębność 
męskiego i kobiecego wzoru cyklu życia w aspektach związanych z zaspoka-
janiem potrzeb dotyczących aktywności zawodowej, sfery życia rodzinnego 
i bezpieczeństwa socjalnego była (i w dużym stopniu nadal jest) sugerowana 
i utrwalana przez rozwiązania prawne i  instytucje polityki społecznej. Wpi-
sanie tradycyjnego modelu podziału ról w rodzinie w polski system ochrony 
pracy, zabezpieczenia społecznego i polityki rodzinnej wyraża się w  tym, że 
regulacje prawne i świadczenia – i to nie tylko te związane z prokreacją (czyli 
biologicznie uzasadnione uprawnienia ciężarnych i położnic), lecz także te 
dotyczące funkcji wychowawczych i opiekuńczych – są adresowane głównie 
do pracownic. Mają więc bardziej charakter „macierzyński” niż „rodzicielski”, 
mimo stopniowego wprowadzania nowych rozwiązań kierowanych również do 
pracowników-ojców.

Możliwości (capabilities) rozumiemy – za Amartya Senem – jako zdol-
ności/umiejętności przekładania zasobów, do których jednostka ma dostęp, 
na cenione przez nią rodzaje „funkcjonowania” (sposoby bycia, działania). 
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Chodzi o  to, że zarówno zasoby, jak i możliwości są kształtowane przez te 
same czynniki: od tych, które są związane z właściwościami konkretnej jed-
nostki (płeć, wykształcenie, stan zdrowia i poziom sprawności, faza życia/wiek, 
cenione wartości), po normy i  zasady organizujące życie danego społeczeń-
stwa. Indyjski ekonomista, autor podejścia „zorientowanego na możliwości” 
(capability approach), sugeruje, że 

te same czynniki, które mogą odpowiadać za to, że dana osoba nie znaj-
dzie odpowiedniej pracy i  dobrej płacy, mogą powodować, że nawet przy 
ich zapewnieniu, nie osiągnie ona odpowiedniej jakości życia. […] Osoba, 
która jest kaleką, może dysponować większym koszykiem dóbr podstawowych, 
a mimo to mieć mniejsze szanse na prowadzenie normalnego życia niż osoba 
zdrowa (Sen 2002: 138, 91).

W świetle powyższej definicji cyklu życia, można w odniesieniu do nauki 
o polityce społecznej postawić dwie następujące tezy: 

• analiza i  ocena normatywnego wzoru cyklu życia kreowanego przez 
politykę społeczną powinna obejmować nie tylko sprawy dostępu do 
dóbr i usług, które mają zaspokajać potrzeby w myśl danego wzoru, 
lecz także faktyczne możliwości jego realizacji; 

• odrębnym przedmiotem analiz powinna być także kwestia, czy sugero-
wany normatywnie wzór jest akceptowany i pożądany (lub nie) przez 
jednostki, grupy społeczne bądź osoby danej płci, i czy jest akceptowane 
jego aksjologiczne podłoże.

1.3. Kluczowe pojęcia koncepcji cyklu życia dla polityki społecznej

1.3.1. Fazy życia

Proponujemy, by fazy cyklu życia (dzieciństwo–dojrzałość–starość) ujmować, 
zgodnie z wcześniej przyjętymi założeniami, jako jakościowo odmienne całości, 
które cechuje swoisty układ relacji pomiędzy trzema wymiarami funkcjonowa-
nia jednostki: fazą jej rozwoju biologicznego (soma), fazą rozwoju psychicznego 
(psyche) oraz typowymi (dla ludzi żyjących w danym miejscu i czasie) rodza-
jami i  formami aktywności życiowej (polis). Każda faza ma więc, w  związku 
z tym, jakiś swoisty, charakterystyczny dla siebie zestaw potrzeb i sposobów ich 
zaspokajania. Co istotne, pomyślność każdej kolejnej fazy jest budowana na 
tym, w  jakim stopniu, jakimi sposobami i  jakim kosztem zost ały zaspokojone 
potrzeby w  fazie wcześniejszej (jako efekt nieuchronności i nieodwracalności 
sekwencji faz). Każda faza życia – w proponowanym tu teoretycznym ujęciu – 
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pełni określoną rolę w odniesieniu do całego cyklu i każdą postrzegamy jako 
tak samo wartościową. To istotne zastrzeżenie. Wiadomo bowiem, że w różnych 
epokach i modelach społeczeństwa ranga poszczególnych faz życia, wyrażana 
zarówno w podzielanych zbiorowo przekonaniach, jak i nieformalnych i  for-
malnych regułach życia – bywa zróżnicowana18. A za tymi różnicami mogą się 
ukrywać – istotne dla polityka społecznego – przejawy nierówności społecznych, 
niesprawiedliwości, dyskryminacji, uprzedzeń, krzywdzących stereotypów19.

W wielu koncepcjach cyklu życia, każdej fazie przypisuje się konkretne lata 
wieku kalendarzowego, jako stałe granice początku i końca fazy20. W proponowa-
nym tu ujęciu, lata życia przypadające na daną fazę (ulokowanie faz w stosunku 
do wieku kalendarzowego) nie są wartością stałą. Są one również konstruowane 
społecznie i historycznie zmienne. Dla przykładu: w wielu kulturach wyznaczni-
kiem początku nowej fazy był wiek, w którym jednostkę poddawano specjalnym 
obrzędom – rytuałom przejścia21 (np. takim, które radykalnie kończyły dzieciń-
stwo i wprowadzały od razu w świat dorosłych); za symboliczny początek przej-
ścia kobiet z dzieciństwa do dorosłości bywał też uznawany czas biologicznego 
dojrzewania (pokwitania), zaś do fazy starości – czas przekwitania. Podobną 
rolę mogą pełnić normy prawne, choćby te, które otwierają drogę do pełnienia 
„dorosłych” ról społecznych, np. normy ustalające wiek odpowiedzialności kar-
nej, wiek uzyskania pełni praw obywatelskich, wiek uprawniający do podjęcia 
pracy czy zawarcia małżeństwa. Przez długi czas synonimem przejścia do fazy 
starości był wiek przejścia na emeryturę. Dziś wskazanie wyraźnych granic wieku 
dla każdej fazy staje się coraz trudniejsze. Okresy przejścia pomiędzy fazami 
są coraz bardziej elastyczne, rozmyte i  rozłożone w czasie – co skłania często 
do różnicowania trzech faz podstawowych na wczesne (np. wczesna dorosłość) 
i późne (np.  sędziwa starość) lub wyróżniania faz dodatkowych (młodość)22. 
W dodatku, powszechne wydłużenie się czasu trwania życia pozostawia otwartym 
pytanie, czy w związku z tym faza starości staje się po prostu coraz dłuższa, czy to 
raczej starość przesuwa się na jeszcze późniejsze lata życia. W polityce społecznej 
kontrowersje związane z odpowiedzią na to pytanie przekładają się na konkretne 
rozwiązania prawne (np. na zmiany wieku uprawniającego do emerytury czy 
wieku uprawniającego do wielu innych świadczeń pieniężnych, usług społecz-

18 Zob. m.in. Ariès (2010); de Beauvoir (2011); Minois (1995). 
19 Przykłady uprzedzeń i  stereotypów zawartych w wizerunku fazy starości znajdziemy 

np. w: Woźniak (2000: 67–77); Zierkiewicz, Łysak (2005). 
20 Zob. przykłady koncepcji cyklu życia przytoczonych na początku tego rozdziału. 
21 Zob. m.in. van Gennep (2006); Glaser, Strauss (1971); Zadrożyńska (1988); Bogucka (1994).
22 Wyodrębnianie dodatkowych faz nie zmienia generalnej koncepcji cyklu, według której 

i tak zawsze nieuchronnie zmierzamy od dzieciństwa ku starości, i do żadnej z wcześniej prze-
żytych faz nie możemy się cofnąć, by przeżyć ją ponownie.
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nych i uprawnień wiązanych z fazą starości). Podsumowując: w proponowanym 
tu ujęciu wiek kalendarzowy służy do oznaczania czasu, w którym przeważnie 
(w danej grupie) są obserwowane symptomy znamionujące określoną fazę życia. 
Nie działa jako samodzielna zmienna, ale wyraz skumulowanego działania wielu 
zmiennych23. 

1.3.2. Próg przejścia, proces przejścia 

W uzupełnieniu warto dodać, że w literaturze dotyczącej cyklu życia czło-
wieka pojawia się czasem pojęcie progu przejścia. Progiem takim może być 
określone wydarzenie życiowe, splot wydarzeń lub umownie przyjęty wiek 
kalendarzowy, który jest utożsamiany z  istotną zmianą w  życiu jednostki. 
Pojęcie „próg przejścia” ma jednak znaczenie przede wszystkim w badaniach 
biegu życia i poszczególnych biografii24. Bywa też zastępowane/utożsamiane 
z pojęciami: moment przełomowy, wydarzenie przełomowe, wyznacznik biegu 
życia. Natomiast z koncepcjami cyklu życia łączyło się raczej pojęcie rytuału 
przejścia. Tyle że dziś ma ono głównie walor historyczny. Jak wspomniano 
wyżej, przejścia z fazy do fazy są współcześnie coraz bardziej rozłożone w cza-
sie, a ponadto nie są powiązane z jednym, konkretnym zdarzeniem i rytuałem. 
Z perspektywy cyklu życia nie mówimy więc o progu przejścia ani o rytuale 
przejścia, ale o procesie przejścia z fazy do fazy (trwającym nawet kilka lat), 
którego w zory są także społecznie konstruowane. Bywa więc, że takie przej-
ście – ze względu na czas trwania i swoistość cech – „awansuje” w powszech-
nym przekonaniu do rangi odrębnej fazy życia. Przykładem – wspomniana 
wyżej – faza młodości.

Dla opisu i analizy cyklu życia z perspektywy polityki społecznej istotne 
są pojęcia definiowane wprawdzie w  ramach innych dyscyplin naukowych, 
niemniej odpowiadające – generalnie rzecz biorąc – potrzebom naszej dys-
cypliny. Są to: normy i zasady życia społecznego, zadania rozwojowe, kryzysy 
rozwojowe.

1.3.3. Zadania rozwojowe

Zgodnie z wcześniej przyjętymi założeniami dotyczącymi społecznego kon-
struowania i dekonstruowania cyklu życia człowieka, zarówno same potrzeby, 
jak i sposoby ich zaspokajania są poddawane określonym rygorom – normom 
i  zasadom życia społecznego. Są to normy formalne (przepisy, dyrektywy) 

23 Zob. Gherghel, Saint-Jacques (2013: 19).
24 Więcej o tym w rozdziale 2.
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i nieformalne: moralne, religijne, obyczaje (rytuały), zwyczaje (nawyki). Jako 
wskazówki lub wzorce (wraz z  systemem nagród wzmacniających akcepto-
wane zachowanie) ułatwiają ludziom orientację w  środowisku, przystosowa-
nie do jego oczekiwań i autoidentyfikację. Jako nakazy, zakazy i  tabu, wraz 
z zestawem różnego rodzaju sankcji formalnych i nieformalnych – stanowią 
instrument kontroli społecznej. Na użytek polityki społecznej ujmujemy je 
szeroko, jako wszelkiego rodzaju regulatory zachowania, w których zawarte są 
oczekiwania danej społeczności co do zachowania jednostek lub grup w jakiejś 
konkretnej sytuacji.

W normatywnych konstrukcjach cyklu życia relacje pomiędzy indywidu-
alnym rozwojem człowieka a oczekiwaniami społecznymi odzwierciedlają się 
m.in. w zadaniach rozwojowych. Termin ten (developmental tasks) został wpro-
wadzony przez Roberta J. Havighursta w przywołanej tu wcześniej koncepcji, 
którą następnie rozwinęli Barbara M. Newman i Philip R. Newman (1984)25. 
Według autorów wspomnianych koncepcji każda faza życia ma swój zestaw 
zadań, które dotyczą sprawności organizmu, procesów poznawczych, emo-
cjonalnych i kształtowania osobowości oraz form aktywności w  środowisku. 
Dla przykładu, w  fazie dorosłości – zdaniem Havighursta – jednostka musi 
sobie poradzić z następującymi zadaniami rozwojowymi: osiąganie dorosłej 
obywatelskiej i  społecznej odpowiedzialności, towarzyszenie dorastającym 
dzieciom w stawaniu się szczęśliwymi i odpowiedzialnymi dorosłymi, ustala-
nie i utrzymywanie odpowiedniego ekonomicznego standardu życia. Z kolei 
w ujęciu Newmanów zadania w fazie dorosłości obejmują: prowadzenie domu 
(ocena własnych możliwości i zdolności, podejmowanie decyzji, ustalanie rela-
cji z  innymi strukturami społecznymi), opiekę nad dziećmi (zmiany funkcji 
rodzicielskiej związane z  wiekiem dzieci), zarządzanie karierą zawodową 
(wybór celów i  form aktywności, rozwijanie umiejętności interpersonalnych 
i technicznych)26.

Na potrzeby polityki społecznej przyjmujemy, że termin „zadanie rozwo-
jowe” oznacza osiąganie pewnego stanu fizycznego (sfera somy) i tożsamości 
(sfera psyche) oraz podejmowanie określonych aktywności – powszechnie 
oczekiwanych wobec osób w jakiejś fazie życia (sfera polis). Anna Brzezińska 
(2004: 21–22), odwołując się do metafory zegara, ujmuje to jako sytuację, 
w której zegar biologiczny wyznacza kolejność doświadczeń płynących z ciała, 
zegar społeczny określa kolejność doświadczeń płynących z kultury. W rezul-

25 Zob. też m.in. Brzezińska, Appelt, Ziółkowska (2016: 82–85); Brzezińska (2003: 7). 
26 Porównanie zadań rozwojowych wskazanych w obu koncepcjach zob. Brzezińska (2004: 

231–235, tab. 7.2). 
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tacie, u ludzi w podobnym wieku, którzy mają te same lub bardzo zbliżone 
doświadczenia – przeżycia będą podobne (zegar psychiczny). 

1.3.4. Kryzysy rozwojowe

Kryzys rozwojowy to w koncepcjach rozwoju człowieka jedno z kluczowych 
pojęć, a przy tym – pojęcie bardzo złożone i niejednoznaczne. I to zarówno 
ze względu na definiowanie samej istoty kryzysu i  jego źródeł, jak i nadawa-
nie mu określonego znaczenia w  trwaniu życia (tj. przypisywanie mu mocy 
transformacyjnej lub destabilizacyjnej)27. Na potrzeby naszej konceptualiza-
cji przyjmujemy, że kryzys rozwojowy to zestaw obserwowanych (w danym 
czasie) powszechnych, charakterystycznych dla każdej z  faz życia – stresów, 
napięć i konfliktów pomiędzy różnymi wymiarami egzystencji jednostki. Jest 
to integralny składnik fazy. Przy tym odróżniamy kryzys rozwojowy od kryzysu 
„życiowego”, nazywanego też sytuacyjnym – jako momentu załamania stanu 
jakiejś równowagi pod wpływem konkretnych zdarzeń życiowych, zarówno 
tych spodziewanych (zmiana stanu cywilnego, miejsca zamieszkania, przejście 
na emeryturę czy rodzicielstwo), jak i tych nieprzewidzianych, incydentalnych 
(utrata pracy, choroba, śmierć bliskiej osoby). To ostatnie pojęcie (podobnie 
jak powiązane z nim pojęcia: przełom życiowy, punkt zwrotny) należy raczej 
do języka analizy „biegu życia”.

1.4. Walory i ograniczenia perspektywy cyklu życia 
w polityce społecznej

Swoistość perspektywy poznawczej zbudowanej na kategorii cyklu życia 
zasadza się na przekonaniu, że:

• wyjaśnianie zmienności ludzkiego życia w  następstwie przechodzenia 
z fazy do fazy nie jest możliwe bez odniesienia do jednolitej teorii cało-
ści. Dobrze oddają to słowa D.J. Levinsona: „każdy okres życia ma swój 
własny czas, choć stanowi część większej całości i  jest przez tę całość 
zabarwiany. Żaden okres w życiu nie jest lepszy ani ważniejszy od pozo-
stałych. Każdy ma swoje konieczne miejsce w całości i każdy w tę całość 
wnosi indywidualny, specyficzny wkład” (cytuję za: Brzezińska 2004: 37);

• potrzeby osób przeżywających daną fazę życia nie mogą/nie powinny 
być analizowane w oderwaniu od potrzeb osób w innych fazach. Odtwa-
rzanie cyklu życia człowieka jest bowiem zawsze sprzężone z  cyklem 

27 Zob. Oleś (2000); Tatala (2003: 81–89); Przetacznik-Gierowska (2002b: 73–84).
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życia wcześniejszego pokolenia (rodziców) i  cyklem życia pokolenia 
następnego (dzieci).

Istotą omawianej perspektywy jest stawianie pytań badawczych i formuło-
wanie hipotez wyjaśniających rolę polityki społecznej w społecznym konstru-
owaniu i dekonstruowaniu wzorów cyklu życia. Przypomnijmy, że cykl życia 
definiujemy jako trwający od urodzenia do śmierci proces zaspokajania przez 
jednostkę różnorodnych potrzeb, od którego zależy osiąganie przez nią opti-
mum możliwości rozwoju w każdej fazie  życia. Hipotetycznie, kreowane przez 
politykę społeczną normy i  jej system instytucjonalny mogą więc wzmacniać 
i  utrwalać powszechnie akceptowany wzór cyklu życia, konserwując odpo-
wiadającą mu strukturę potrzeb, sposoby oraz możliwości ich zaspokajania 
w  poszczególnych fazach cyklu. Mogą podążać za wyrażanymi przez ludzi 
nowymi potrzebami, pragnieniami i  za zmianami wywoływanymi przez inne 
podmioty, biorące udział w  społecznym konstruowaniu wzorów cyklu życia. 
Mogą wreszcie inspirować albo celowo blokować jakieś zmiany w zaspokaja-
niu potrzeb – tym samym wspomagając lub uniemożliwiając upowszechnianie 
się alternatywnych wzorów cyklu życia i jego faz.

Wobec powyższego, wydaje się, że w warstwie poznawczej perspektywa 
cyklu życia ma trojakiego rodzaju zalety.

Po pierwsze, kieruje uwagę na potrzeby, których zaspokojenie (ze względu 
na nieuchronność i nieodwracalność sekwencji faz życia) powinno mieć miej-
sce w konkretnej fazie. Chodzi tu o potrzeby, których zaspokojenia nie da 
się pominąć albo odłożyć na później – bez negatywnych konsekwencji dla 
optymalnego rozwoju zarówno w tej fazie, jak i w kolejnych fazach. Materiały 
diagnostyczne z różnych dziedzin dostarczają wielu dowodów na tego rodzaju 
sytuacje. Przykładem mogą być choćby zupełnie oczywiste negatywne skutki 
strukturalnych blokad w zaspokajaniu potrzeb edukacyjnych, socjalizacyjnych 
i zdrowotnych, doświadczanych w fazie dzieciństwa, dla możliwości (umiejęt-
ności, zdolności) transponowania posiadanych zasobów na pożądane społecz-
nie sposoby funkcjonowania w  fazach późniejszych. Perspektywa cyklu życia 
wzbogaca tym samym zestaw kryteriów i punktów widzenia, według których 
można oceniać trafność lub nietrafność istniejących rozwiązań w dziedzinie 
polityki społecznej (w tym również skutki braku działania).

Po drugie, perspektywa cyklu życia kieruje uwagę na sprzeczności/napięcia 
między budowanymi przez jednostkę osobistymi relacjami z czasem w  trwa-
niu jej życia a wzorem cyklu życia, za pośrednictwem którego społeczeństwo 
organizuje jednostce (i kontroluje) jej relacje z czasem. Problemy pojawiają 
się wtedy, gdy wzór, którego urzeczywistnianiu służą instytucje polityki spo-
łecznej, nie zyskuje powszechnej akceptacji. Dostrzeganie tych sprzeczności 
nieuchronnie prowadzi do pytań o  sferę wartości. Perspektywa cyklu życia 
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wydobywa więc na jaw kwestię wyborów aksjologicznych, które kryją się za 
każdym rozwiązaniem w sferze polityki społecznej, oraz kwestię mechanizmów 
podejmowania decyzji. Przypomina, że polityka społeczna jest właśnie poli-
tyką, a nie tylko administrowaniem sprawami społecznymi.

Po trzecie, w  związku z  zazębianiem się cykli życia kolejnych pokoleń 
(dzieci, rodziców i dziadków), perspektywa ta kieruje uwagę na obiektywne 
sprzeczności między potrzebami osób, które znajdują się w  danym czasie 
w  różnych fazach cyklu życia, i  na sytuacje, kiedy działania podejmowane 
w  interesie osób znajdujących się w  jakiejś fazie życia wchodzą w  konflikt 
z  rozwiązaniami kierowanymi do osób w  innych fazach życia. Można więc 
na tej podstawie formułować oceny dotyczące zinstytucjonalizowanych zasad 
i norm polityki społecznej, określających kształt relacji międzypokoleniowych, 
w odniesieniu do wartości i przekonań odzwierciedlanych w takich pojęciach, 
jak: ład pokoleń, sprawiedliwość pokoleniowa, solidarność pokoleniowa, dialog 
pokoleniowy albo umowa pokoleniowa, konflikt pokoleniowy, dyskryminacja 
pokoleniowa (ageizm) itp.

Z punktu widzenia działań praktycznych i podmiotów polityki społecznej 
uczestniczących w procesie społecznego konstruowania (instytucjonalizacji) 
wzorów cyklu życia, perspektywa ta ma dwojakiego rodzaju walory aplikacyjne.

Pierwszy z  nich sprowadza się do możliwości projektowania działań 
o charakterze interwencyjnym, polegających na korygowaniu błędów polityki 
społecznej, tzn. rozwiązań, które w  efekcie badań diagnostycznych uznano 
za nietrafne, źle dobrane z  punktu widzenia osiągania przez jednostkę – 
w  danej fazie życia – możliwości optymalnego rozwoju (tj. przetwarzania 
przez nią posiadanych zasobów na pożądane sposoby funkcjonowania) albo 
wręcz deformujące tę fazę28. Innymi słowy: tych rozwiązań, które utrudniają/
blokują zaspokajanie potrzeb typowych dla danej fazy bądź swobodę wyboru 
sposobów ich zaspokajania, przyczyniają się do utrwalania już nieaktualnych 
lub powszechnie odrzucanych wzorów cyklu życia i jego faz, a także rozwiązań, 
które zakłócają rytm wymiany pokoleń.

Drugi – główny – walor aplikacyjny należy łączyć z projektowaniem cało-
ściowych rozwiązań praktycznych, uwzględniających zróżnicowanie i wzajemne 
czasowe uwikłanie normatywnych wzorów cyklu życia, realizowanych równo-
legle przez współczesne sobie pokolenia. Najbardziej charakterystycznym 
obszarem polityki społecznej, gdzie znaczenie perspektywy cyklu życia było 
i jest dostrzegane w projektowaniu całościowych systemów, jest redystrybucja 
zasobów. Przebiega ona w dwóch podstawowych kierunkach: pionowo – od 

28 Przykłady zob. Rysz-Kowalczyk (1996: 99–166).
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bogatych do biednych, poziomo – między fazami cyklu życia jednostki29. 
Innymi przykładami polityk konstruowanych z uwzględnieniem perspektywy 
cyklu życia są m.in. polityki promowane w ramach UE: „program uczenia się 
przez całe życie” (lifelong learning programme), „równowaga między pracą 
zawodową a  życiem prywatnym” (work-life balance), programy „zarządzania 
wiekiem” (age management). Jeszcze inne relacje powstają pomiędzy per-
spektywą cyklu życia a projektowaniem rozwiązań całościowych w kontekście 
koncepcji tzw. inwestycji społecznych (social investments)30. Tą drogą mogą być 
bowiem powiększane i wzbogacane możliwości jednostki. I właśnie perspek-
tywa cyklu życia pozwala dostrzec, że to, co w danej fazie jest konsumpcją, 
może stać się inwestycją – do zdyskontowania w następnych fazach życia31.

Pytanie o  ograniczenia perspektywy cyklu życia trzeba osadzić w  szer-
szym  kontekście sporów i  wątpliwości obejmujących m.in. różnice stano-
wisk w   kwestii stadialnego czy linearnego rozwoju człowieka w  trwaniu 
jego życia, w kwestii siły społecznego sekwencjonowania życia człowieka we 
współczes nych warunkach, a więc także rozpatrywać je na tle sporu o przy-
datność normatywnych konstrukcji cyklu życia.

Przypomnijmy, że część badaczy stoi na stanowisku, iż w procesie zmian 
jakościowych, które zachodzą w życiu każdej jednostki, dają się zidentyfikować 
funkcjonalne struktury, czyli fazy życia (stages of life) – układające się w okre-
śloną sekwencję. I to właśnie ta sekwencja tworzy cykl życia (life cycle, cycle of 
life). Inni badacze odrzucają tezę o stadialnym rozwoju człowieka, a pojęcia 
cyklu używają ze względu na występowanie u wszystkich ludzi takiego samego 
schematu zmian rozwojowych, tj. jakiejś stale obecnej struktury regulacyjnej. 
Jednak w tym ujęciu zmiany postrzega się jako przebiegające linearnie32.

Przedmiotem sporu jest ponadto odpowiedź na pytanie, czy zmiany zmie-
rzają w  określonym kierunku czy też są nieukierunkowane. Warto dodać, 
że istnieje alternatywny – w  stosunku do wymienionych wyżej – nurt badań 
nad rozwojem, który wskazuje, że modele nastawione na badanie elementów 
stabilnych, uniwersalnych i powtarzalnych tracą obecnie na znaczeniu na rzecz 
modeli, zgodnie z którymi zmiany w  trwaniu życia człowieka są nieustanną 

29 O dylematach ulepszania mechanizmów przesuwania środków na konsumpcję ze środ-
kowych lat życia na lata późniejsze za pośrednictwem systemów emerytalnych zob. np. Barr 
(2010: 126–215).

30 O inwestycjach społecznych zob. więcej Szelewa (2016: 295–299).
31 Zob. np. Kvist (2015: 8, rys. 2).
32 Kontrowersje wokół stadialnego rozwoju człowieka nie są niczym nowym. Na przykład, 

szerokiego ich przeglądu w obszarze psychologii dokonała Maria Przetacznik-Gierowska. Jej 
zdaniem były od dawna „przedmiotem refl eksji nie tylko uczonych i myślicieli, lecz także więk-
szości ludzi zastanawiających się nad kolejami własnego i cudzego losu” (1988: 146). Zob. więcej 
na ten temat w dalszej części wzmiankowanej publikacji. 



39Pe rspektywa cyklu życia w nauce o polityce społecznej

transformacją (wyłanianiem się nowego) – a proces ten nie ma ukierunko-
wanych celów ani stałych elementów33. W gruncie rzeczy, wspomniane róż-
nice stanowisk należy lokować w  jeszcze szerszej dyskusji nad pojmowaniem 
czasu34. Są to różnice stanowisk m.in. w następujących kwestiach: czy w świetle 
obecnej wiedzy nadal słuszne jest przeciwstawianie sobie czasu społecznego 
i  czasu przyrodniczego; czy słuszne jest przypisywanie przeżywania czasu 
cyklicznego (podporządkowanego rytmom przyrody) tylko społeczeństwom 
pierwotnym, a czasu liniowego (podporządkowanego rytmom społeczno-kul-
turowym) – społeczeństwom nowoczesnym; czy czas jest tylko arystotelejskim 
porządkiem następstwa czy też jest on przeżywanym trwaniem (czasem sta-
wania się), wyznaczanym przez relację przeszłość–teraźniejszość–przyszłość, 
ale w sposób, który oznacza, że „przeszłość nie powraca po prostu, lecz jest 
inkorporowana w  tym, co teraz, a  także wnosi pewne oczekiwania na przy-
szłość” (Urry 2009: 15) itd.

W kolejny obszar wątpliwości co do przydatności i ograniczeń kategorii 
cyklu życia wprowadzają rozważania na temat charakteru współczesnych zmian 
cywilizacyjnych35. Są to na przykład hipotezy stawiane w świetle perspektywy 
ponowoczesności, takie jak: hipoteza o słabnącym społecznym i biologicznym 
zdeterminowaniu sekwencjonowania życia36; hipoteza o indywidualizacji, którą 
Zygmunt Bauman wyjaśnia jako „przemianę ludzkiej tożsamości z  «danej» 
w «zadaną» i obarczenie jednostek odpowiedzialnością za realizację zadania 
oraz za wszelkie konsekwencje (i skutki uboczne) tej realizacji” (2006: 50), lub 
hipoteza o malejącej roli czy wręcz zerwaniu związków łączących życie indywi-
dualne z wymianą pokoleń (fazy życia jako „wyspy pokoleniowe”). Należy tu 
dodać, że z przekonaniem o współczesnym silnym zróżnicowaniu, zmienności 
uwarunkowań, a  zwłaszcza nieprzewidywalności towarzyszącej przeżywaniu 
życia, łączy się przekonanie, iż w polityce społecznej maleje przydatność kate-
gorii cyklu życia i  jej normatywnych wzorów, wzrasta natomiast przydatność 
kategorii biegu życia37.

Wobec przedstawionych wyżej sporów i  wątpliwości, warto – jak się 
wydaje  – przyjąć sformułowaną przez Jolantę Supińską tezę, że na metodę 
badawczą w nauce o polityce społecznej obok wielowarsztatowości i wielody-
scyplinarności (interdyscyplinarności i ponaddyscyplinarności) powinien się 

33 Zob. m.in. Rzechowska (2003).
34 Zob. m.in. Adam (2010); Sztompka (2002: 474–492); Wallerstein (2004: 204–261); Berg-

son (1988); Zimbardo, Boyd (2009).
35 Zob. m.in. Giddens (2001); Beck (2002, cz. II); Bauman (2004: 902–914). 
36 Zob. m.in. Castells (2008, rozdz. 7). 
37 Omówieniu tej perspektywy w nauce o polityce społecznej jest poświęcony rozdział 2 

niniejszej książki.
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składać także „pragmatyczny stosunek do konkurujących ze sobą o monopol 
i prawdę absolutną teorii, dostrzeganie w jakich warunkach i w jakich zastoso-
waniach ujawniają one swoje zalety, a w jakich ograniczenia, kiedy rozjaśniają, 
a kiedy zaciemniają obraz badanego problemu społecznego” (2014: 36).
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R O Z D Z I A Ł  2

Perspektywa biegu życia w nauce o polityce społecznej1

Wprowadzenie 

Perspektywa biegu życia w wielu swoich założeniach jest zbliżona do omó-
wionej w poprzednim rozdziale perspektywy cyklu życia, ale charakteryzują 
ją także pewne odrębności. W dawniejszych opracowaniach naukowych bieg 
(przebieg) życia z reguły opisywano jako faktyczny (i/lub zaplanowany) ciąg 
wydarzeń w życiu jednostek i analizowano głównie w ramach metody biogra-
ficznej. W  takim ujęciu różnice między cyklem a biegiem życia można było 
wskazać stosunkowo łatwo. Od kilku jednak dekad w  teoriach biegu życia 
pojawiają się kategorie analityczne i założenia badawcze charakterystyczne dla 
koncepcji cyklu życia. Bieg życia – podobnie jak cykl życia – jest więc poję-
ciem nieostrym, różnie definiowanym, a bywa, że traktowanym jako synonim 
cyklu życia. Podobnie jak w rozdziale poświęconym perspektywie cyklu życia, 
proponujemy konceptualizację perspektywy biegu życia w  formie zespołu 
założeń ontologicznych i epistemologicznych, jakie przyjmujemy, nawiązując 
do istniejącego dorobku innych dyscyplin, a także zespołu pojęć składających 
się na język tej perspektywy badawczej oraz zespołu twierdzeń dotyczących 
poznawczych i aplikacyjnych walorów (i ograniczeń) omawianej perspektywy 
dla polityki społecznej.

W ostatnich dekadach rośnie w naukach społecznych popularność katego-
rii „bieg (przebieg) życia” (life course), która jest przedmiotem badań poszcze-
gólnych nauk, studiów interdyscyplinarnych i wielodyscyplinarnych2. W naj-

1 Autorką rozdziału 2 jest Barbara Szatur-Jaworska.
2 W literaturze przedmiotu wskazuje się na lata 60. lub 70. XX wieku jako okres, w którym 

rozpoczął się wzrost zainteresowania biegiem życia – głównie w socjologii. Autorzy podkreślają 



46 ROZDZIAŁ 2

nowszych publikacjach z  zakresu nauk społecznych kategoria „bieg życia” 
pojawia się częściej niż „cykl życia”3. Przyczyn tej zmiany upatruje się, między 
innymi, w zacieraniu się granic między zwyczajowo wyróżnianymi fazami cyklu 
życia (np. spowalnianie dzięki medycynie procesów starzenia się organizmu, 
uczenie się jako zadanie rozwojowe przypisane nie tylko dzieciństwu, lecz 
także pozostałym fazom życia), w procesach opisywanych jako deinstytucjo-
nalizacja i reinstytucjonalizacja cyklu życia (zjawisko to dotyczy w różnej skali 
poszczególnych faz życia) oraz w  zwiększającym się zakresie swobody ludzi 
w kształtowaniu ich indywidualnych losów (destandaryzacja) (Cavalli 2007; 
Van de Velde 2015: 21–22). Pozostawiając do dalszych rozważań zagadnienia 
definicyjne, w tym miejscu warto zauważyć, że w porównaniu z „cyklem życia” 
pojęcie „bieg życia” silniej eksponuje historyczną i  indywidualną zmienność 
realizowanych i planowanych przez ludzi scenariuszy życiowych oraz uwzględ-
nia większą różnorodność form okresów przejściowych (transitional periods) 
między etapami życia (Green 2017: 22). Ponadto w  analizach biegu życia 
w większym stopniu niż w badaniach cyklu życia jednostkę traktuje się jako 
społecznego aktora, a nie społeczno-biologiczne indywiduum. Rytm rozwoju 
biologicznego, który stanowi podstawę strukturyzacji cyklu życia, w koncep-
cjach biegu życia jest raczej traktowany jako jedno z  licznych uwarunkowań 
zmian w życiu człowieka, a nie jako jego podstawowy wyznacznik. Zarazem, 
o czym była już mowa, pod pewnymi względami kategoria ta jest opisywana 
w podobny sposób jak cykl życia.

Podobnie jak w perspektywie cyklu życia, w badaniach biegu życia podsta-
wowym wymiarem analizy jest czas, a szczególnie różne aspekty temporalno-
ści: biologiczny, subiektywny, społeczny, społeczno-polityczny i ekonomiczny. 
W  związku z  tym, że czas ma charakter dynamiczny, badaczy interesują 
zjawiska transformacji, procesy kontynuacji i dyskontynuacji dokonujące się 
w życiu jednostki oraz w życiu społeczeństwa, do którego ta jednostka należy 
(Gaudet 2013: 15–16). Najbardziej pożądanymi schematami analizy danych 
empirycznych są zatem badania dynamiczne, a szczególnie kohortowe i pane-
lowe (np. Ganne 2017; Brüderl, Kratz, Bauer 2019).

Karl Ulrich Mayer (2009) opisał perspektywę biegu życia (w socjologii), 
wskazując na kilka jej cech charakterystycznych. Podkreślał, że badania osa-
dzone w  tej perspektywie powinny dotyczyć zmian w życiu c złowieka zacho-
dzących w  dłuższym odcinku czasu, a  nie tylko w wybranych momentach. 

przy tym, że prekursorami tego nurtu badań byli w socjologii w  latach 20. XX wieku Florian 
Znaniecki i William Thomas (por. Levy 2001; Marshall, Mueller 2003).

3 Cécile Van de Velde (2015: 18) uważa, że ta zmiana stała się wyraźna w latach 90. poprzed-
niego stulecia.
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Zakłada się bowiem (podobnie jak w teorii cyklu życia), że wcześniejsze etapy 
życia mają silny wpływ na późniejszy jego przebieg. Niemiecki socjolog zwró-
cił uwagę na potrzebę śledzenia biegu życia różnych kohort. Uznał, że bieg 
życia należy analizować jako wynik cech osobistych i indywidualnych działań, 
a  także ram kulturowych oraz warunków instytucjonalnych i  strukturalnych. 
Za cechę perspektywy biegu życia uznał także kontekstowe podejście do życia 
jednostki. Co ważne, podkreślał, że analiza biegu życia jest niezbędna, gdy 
polityka społeczna – uznana za jedno z jego ważnych uwarunkowań – zmienia 
swoje podejście z opiekuńczo-naprawczego na prewencyjne. Powyższą cha-
rakterystykę można, naszym zdaniem, uznać za odpowiednią nie tylko dla 
socjologii, lecz także dla nauki o polityce społecznej.

2.1. Założenia teoretyczne i konceptualizacja perspektywy biegu życia 
w polityce społecznej

Założenia ontologiczne i epistemologiczne omawianej tutaj perspektywy 
badawczej są rozwijane w ramach różnych nauk społecznych i różnych nurtów 
teoretycznych4. Dla nauki o polityce społecznej za szczególnie ważne uważamy 
te, któ re zostały wypracowane przez socjologię biegu życia (life course socio-
logy)5 i psychologię rozwojową (life span psychology)6. Czerpiąc z bogatego 
dorobku obu dyscyplin, sięgamy do tych ustaleń, które są – naszym zdaniem 
– przydatne w badaniach opisowych, wyjaśniających i  rozumiejących prowa-
dzonych na gruncie nauki o polityce społecznej.

W literaturze przedmiotu perspektywa biegu życia jest przez niektórych 
autorów określana jako odrębny paradygmat, czyli ogólna rama, która sta-
nowi dla badaczy punkt odniesienia w  ich wyborach ontologicznych, episte-
mologicznych i metodologicznych (Cavalli 2007). Kluczowe pytania badawcze 

4 Victor W. Marshall i Margaret Mueller (2003) przedstawiają w swojej przeglądowej ana-
lizie koncepcje należące do perspektywy biegu życia (life-course perspective), wyróżniając ich 
nurt północnoamerykański i  europejski (określany też jako podejście bremeńskie – Bremen 
approach).

5 „A sociology of the life course focuses on patterns, trends and change through individuals 
lives, and how historical, societal and political norm, situations and transformations impact on 
them” (Green 2017: 26).

6 „Life span psychology has been described as the study of individual development 
(ontogenesis) – a lifelong adaptative process of acquisition, maintenance, transformation and 
attrition in psychological structures and functions. […] Nature and nurture are combined but 
much attention is focused on individual differences relating to ability and personality. These 
are seen to have a biological basis and genetic foundation which cause age-related variations 
across the life span” (Green 2017: 27).
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dotyczą kontynuacji i dyskontynuacji występujących w  życiu człowieka, zna-
czenia zmienności sytuacji społecznej i kontekstu historycznego, roli biolo-
gicznej kondycji organizmu i  refleksyjności jednostki w budowaniu i odby-
waniu życiowej drogi przez człowieka (Gaudet 2013; Montigny Gauthier, 
Montigny 2014).

W dorobku nauk społecznych, szczególnie w socjologii biegu życia, można 
dostrzec niejednoznaczność w rozumieniu tej kategorii. Na przykład, Stépha-
nie Gaudet (2013: 16) wskazuje, że bieg życia może być opisywany poprzez 
odwołanie do koncepcji skryptów społecznych lub instytucjonalizacji, czyli 
wszystkich formalnych i  nieformalnych norm, które regulują sposób bycia 
i  działania w  pewnych okresach życia. Może też być pojęciem opisującym 
subiektywne doświadczenia jednostek w ich życiowych losach. Wiele lat temu 
Martin Kohli przedstawił kierunki badań nad biegiem życia, uznając, że bada-
cze rozumieją go jako społeczną konstrukcję lub jako proces kształtowania się 
osobowości człowieka w procesie socjalizacji (podaję za: Hajduk 2001: 41–42). 
Do tego rozróżnienia nawiązujemy w dalszej części tego podrozdziału, oma-
wiając różne konceptualizacje kategorii „bieg życia”7 – z podziałem na dwa 
nurty: bieg życia jako społeczne konstrukcje i  bieg życia jako empirycznie 
obserwowalny proces.

2.1.1. Bieg życia jako społeczne konstrukcje

Pierwsze omawiane w tym rozdziale podejście badawcze ma wiele elemen-
tów wspólnych z przedstawioną w poprzednim rozdziale konceptualizacją cyklu 
życia. Istnieją bowiem teorie zarówno cyklu, jak i biegu życia, które zakładają, 
że czas w życiu człowieka jest kulturowo, społecznie i indywidualnie skonstru-
owanym wytworem, który ma obiektywne i subiektywne znaczenia. Rozwijał 
je m.in. René Lévy wraz z zespołem badawczym funkcjonującym pod nazwą 
PAVIE (skrót od: Parcours de vie) na uniwersytecie w Lozannie (podaję za: 
Gherghel, Saint-Jacques 2013: 10). Badacze proponują, by na konstruowanie 
biegu życia spojrzeć z dwóch podstawowych punktów widzenia. Po pierwsze, 

7 Alex Grey (2013: 157), odwołując się do ustaleń V.W. Marshalla, wyróżnia w  ramach 
europejskiego modelu badań biegu życia (tzw. modelu bremeńskiego) trzy podstawowe podej-
ścia. Po pierwsze, podejście kohortowe – skoncentrowane na zmianach społecznych oraz na 
umiejscowieniu w czasie, okresie trwania i sekwencji okresów przejściowych (tranzycji) w biegu 
życia. Po drugie, podejście konstrukcjonistyczne – skoncentrowane na osobistych opowieściach 
oddziałujących na działania jednostki oraz na kontekście społecznym w takim zakresie, w jakim 
oddziałuje on na budowanie biografi i człowieka. Po trzecie, podejście instytucjonalne – kładące 
nacisk na interakcje między polityką i  jednostką, regulację zachowań ludzi przez instytucje 
i wpływanie przez nie na okresy przejściowe w biegu życia.
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można je ujmować jako tworzenie zobiektywizowanych, interpersonalnych 
konstruktów będących efektem przebiegu procesów społeczno-kulturowych 
w danej grupie społecznej. Bieg życia jest w tym przypadku traktowany jako 
normatywny element kultury całego społeczeństwa8 lub poszczególnych grup 
społecznych. Tak rozumiane konstrukcje biegu życia są zarówno przyczyną, jak 
i efektem zachowań i postaw jednostek. Po drugie, można w badaniu przyjąć 
subiektywną perspektywę pojedynczego człowieka, analizując retrospektywne 
lub prospektywne konstrukcje biegu życia. Konstrukcje retrospektywne zawie-
rają zebrane i uporządkowane doświadczenia życiowe jednostki. Analizując je, 
człowiek nadaje im sens, określa związki przyczynowo-skutkowe (takie retro-
spektywne konstruowanie biegu życia ma miejsce np. w chwili sporządzania 
bilansu życiowego w okresie starości – zob. Susułowska 1989). Konstrukcje 
prospektywne składają się natomiast z wyobrażeń i aspiracji człowieka dotyczą-
cych tego, jak powinno przebiegać jego życie oraz życie jego bliskich (przede 
wszystkim dzieci). Bieg życia może zatem być traktowany jako indywidualny 
wytwór, nacechowany subiektywnymi znaczeniami. Konstrukcje biegu życia są 
obecne zarówno w  świadomości zbiorowej (jako przekazy kulturowe, wzory 
społecznie pożądanych i  akceptowanych zachowań, kolektywne reprezenta-
cje  itd.), jak i w  świadomości indywidualnej (są odzwierciedleniem wzorów 
kulturowych, ale zmodyfikowanych przez osobiste aspiracje, doświadczenia, 
ocenę własnej pozycji społecznej, indywidualnych możliwości itd.).

W konceptualizacjach biegu życia jako zobiektywizowanych społecznych 
konstrukcji zakłada się – bardziej lub mniej otwarcie – że są one zbiorem spo-
łecznych norm i zasad, na których straży stoją społeczne instytucje. W literatu-
rze przedmiotu są nazywane np. społecznymi biografiami9 lub modelami biegu 
życia10. Te normy i zasady określają, jak powinno przebiegać życie człowieka, 

 8 Przyjmuję za Piotrem Sztompką (2019: 21), że „kultura to sieć znaczeń, wytwarzana 
przez ludzi, ale wobec każdego z osobna zewnętrzna, dziedziczona z pokolenia na pokolenie 
i historycznie zmienna. […] To, co wyróżnia znaczenia kulturowe, to ich normatywny, powin-
nościowy charakter. Znaczenia kulturowe to godne kultywowania wartości […]”.

 9 Na przykład, Bogdan Mach (2003) defi niuje biografi ę społeczną następująco: „Biografi a 
społeczna jest zinstytucjonalizowanym elementem kultury, wzorem normatywnym regulującym 
i nawigującym system jednostki. Jest fragmentem świata społecznego, który jednostka wraz 
z grupą [nosicieli] tej samej biografi i, realizuje w empirycznym przebiegu jako coś stworzonego 
dla niej przez określony układ stosunków społecznych” (podaję za: M. Szymański, Ścieżki kariery 
studentów socjologii UAM, Warszawa 2010, wyd. Promotor, s. 29).

10 Christian Lalive d’Épinay, Jean-François Bickel, Stefano Cavalli i Dario Spini (2005: 
201) wskazują, że można mówić o jednym modelu lub o wielu modelach biegu życia w danym 
społeczeństwie i w danym czasie. Organizują one życie jednostek w jego ciągłości i braku tejże. 
Zawierają systemy norm i zasady alokacji zasobów, określają profi le poszczególnych życiowych 
karier (trajektorii) i status przypisywany życiowym etapom oraz typowy przebieg okresów przej-
ściowych (tranzycji). Na modele biegu życia składają się też zbiorowe reprezentacje i wspólne 
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by należycie służył on społeczeństwu i zarazem czerpał z życia zadowolenie. 
Ponadto regulują one relacje jednostki z  jej bliższym i dalszym otoczeniem, 
prawem, religią itd. Od jednostek oczekuje się zachowań i  życiowych wybo-
rów, które są zgodne ze społecznymi konstrukcjami biegu życia11. W każdym 
społeczeństwie jest ich wiele, gdyż istnieją konstrukcje odmienne dla kobiet 
i dla mężczyzn, dla osób należących do różnych grup społecznych czy różnych 
tradycji kulturowych. Badacze uważają, że w naszym kręgu kulturowym wzór 
biegu życia był bardzo długo konstruowany pod wpływem dominującej roli 
mężczyzn w społeczeństwie i kluczowego znaczenia wysiłku fizycznego w two-
rzeniu materialnych podstaw życia (Guillaume 2005). Konstrukcje biegu życia 
można uznać za jeden z mechanizmów społecznej kontroli i kreowania ładu 
społecznego. Są one zatem instytucjami społecznymi (Kohli 1989).

Warto podkreślić, że w  społecznych konstrukcjach biegu życia zawarte 
są normy i zasady adresowane nie tyle do konkretnych osób, ile do ról spo-
łecznych (a dokładniej – nakazów ról)12 ważnych z punktu widzenia danego 
społeczeństwa i/lub kultury dominującej. Konkretne osoby są przygotowywane 
do poszczególnych ról społecznych w procesie socjalizacji, np. są wdrażane 
w  realizację wybranego wzorca kariery rodzinnej (wskazującego m.in. wiek 
odpowiedni do wejścia w  związek małżeński, optymalną wielkość rodziny, 
właściwy moment opuszczania gniazda rodzinnego przez dzieci), zawodowej 
(określającego m.in. wiek rozpoczęcia i zakończenia pracy zawodowej, formuły 
łączenia jej z innymi obowiązkami) czy edukacyjnej (ustalającego wiek rozpo-
częcia i zakończenia nauki, formy rozwijania wiedzy i kompetencji).

Społeczne konstrukcje biegu życia są przez badaczy charakteryzowane 
w  zróżnicowany sposób. W ujęciu Edwarda Hajduka bieg życia odpowiada 

punkty odniesienia. Modele te są obszarem mediacji między systemem społeczno-kulturowym 
a jednostkami.

11 Jak wskazują niektórzy badacze, społeczni aktorzy nie dostosowują się mechanicznie 
do ograniczeń i możliwości oferowanych przez system społeczny i dziedzictwo kulturowe, ale 
raczej „negocjują dostępne modele biegu życia” (Lalive d’Épinay, Bickel, Cavalli, Spini 2005; 
Lalive d’Epinay, Cavalli, Guilley 2005). 

12 Z bogactwa literatury naukowej poświęconej kategorii „rola społeczna” wybieramy syn-
tetyczne ujęcie zaproponowane przez Jacka Szmatkę (2000: 322–323), który pisze: „[…] rolę 
społeczną analizuje się w związku ze statusem społecznym, pozycją społeczną i osobowością. 
[…] Jeśli pozycję społeczną rozumieć jako układ norm i wartości grupowych, którym towarzy-
szą oczekiwania członków grupy dotyczące sposobów wypełniania tych norm i wartości, a sta-
tus społeczny jako zespół charakterystyk aktora zajmującego daną pozycję, to rola społeczna 
jest rozumiana jako zespół zachowań zdeterminowanych charakterystykami pozycji i  statusu. 
[…] Analiza roli społecznej jako charakterystyki jednostki odnosi się do dwóch poziomów: 
strukturalnie narzucanych nakazów roli (społecznych przepisów i  żądań dotyczących działań 
i zachowań jednostki) oraz osobowościowej defi nicji roli (tych nakazów roli, które zostały zin-
ternalizowane przez jednostkę)”.
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„pojęciu ciągu ról społecznych, które podejmuje i  spełnia człowiek w całym 
życiu…” (2001: 48). Obok ról społecznych i powiązanych z nimi wzorów tra-
jektorii (biografii tematycznych, karier – edukacyjnej, rodzinnej, zawodowej 
itd.), społeczne konstrukcje biegu życia uwzględniają także: typowe środowiska 
społeczne, w  jakich ludzie żyją (np. rodzina, współpracownicy), sekwencję 
ról i środowisk społecznych, wzory orientacji (dzięki nim jednostka wie, jakie 
potencjalnie ma do wyboru biograficzne scenariusze i czy te wybory są zgodne 
ze standardem stanu pożądanego), instytucje społeczne, które w większym lub 
mniejszym stopniu wpływają na kształt biegu życia, powiązanie etapów biegu 
życia (wieku społecznego) z  wiekiem kalendarzowym, typowe wydarzenia 
krytyczne (Hajduk 2001).

Z punktu widzenia nauki o polityce społecznej ważne są wszystkie wymie-
nione tu elementy społecznych konstrukcji biegu życia, choć w  pierwszej 
kolejności trzeba wymienić instytucje społeczne13. Pojęcie to należy rozumieć 
szeroko – jako zbiory norm, reguł i zasad tworzących podstawy ładu społecz-
nego (np. religia, prawo), oraz wąsko – jako wyodrębnione, zorganizowane 
typy działalności, które są podejmowane w  celu zaspokojenia potrzeb jed-
nostek i zbiorowości (Skąpska, Ziółkowski 1998: 317–319). Wśród instytucji 
w wąskim znaczeniu tego pojęcia szczególną rolę pełnią tzw. wtórne podmioty 
polityki społecznej (i szerzej – polityki publicznej)14. Poprzez normy prawne, 
wykonywane usługi i  dystrybuowane świadczenia materialne instytucje te 
określają, jaki ma być typowy bieg życia osób mających do nich dostęp. Na 
przykład rozwój i upowszechnienie instytucji edukacyjnych spowodowały, że 
w  typowym biegu życia członków współczesnych społeczeństw pojawił się 
etap określany jako „wiek szkolny”. Tam, gdzie upowszechniły się instytucje 
edukacyjno-wychowawcze dla małych dzieci, do języka potocznego weszło 
określenie „wiek przedszkolny”. To instytucje wskazują, jak długo trwa dzie-
ciństwo i dorastanie, ponieważ ustalają, do jakiego wieku istnieje obowiązek 
szkolny, określają obowiązkowy wiek rozpoczęcia i  czas trwania edukacji 
przedszkolnej, a następnie szkolnej. Także instytucje edukacyjne wyznaczają 
momenty przełomowe (tranzycje) w  życiu dzieci i  adolescentów. Najsilniej 
utrwalony w  społecznej świadomości jest „początek dorosłości” rozumiany 
jako ukończenie szkoły średniej i przystąpienie do egzaminu dojrzałości, czyli 
matury (sama nazwa tego egzaminu podkreśla jego tranzycyjny charakter). 

13 Należy zauważyć, że opisane tu relacje między polityką społeczną a konstrukcjami biegu 
życia występują także między polityką społeczną a normatywną konstrukcją cyklu życia. W tym 
aspekcie perspektywy cyklu i biegu życia przyjmują takie same założenia.

14 Przyjmujemy – za polskimi teoretykami polityki – że wtórne podmioty polityki – to orga-
nizacje i instytucje mające zdolność wyrażania, kreowania i zaspokajania społecznych potrzeb 
i interesów. Podmiotami pierwotnymi są natomiast wielkie grupy społeczne.
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Warto także przypomnieć toczącą się w Polsce na początku drugiej dekady 
naszego wieku burzliwą dyskusję w  sprawie obniżenia wieku rozpoczynania 
nauki w szkole z 7 do 6 lat. Przeciwnicy tej zmiany mówili o skracaniu o rok 
okresu dzieciństwa, a  zatem według ich opinii pójście do szkoły miałoby 
oznaczać „koniec dzieciństwa”. Innym przykładem udziału polityki społecznej 
w konstruowaniu biegu życia jest instytucja emerytury, która – w  tych spo-
łeczeństwach, w których istnieje – wyznacza „początek starości” i ustanawia 
nową rolę społeczną – rolę emeryta. Bardzo często zamiast o wieku starszym 
mówi się o wieku emerytalnym.

Wizja biegu życia jako społecznej konstrukcji skupia się na zrozumieniu 
rozwoju człowieka w czasie w odniesieniu do różnych kontekstów życia. Łączy 
w  sobie analizy różnych grup wiekowych (dzieci, młodzież, dorośli, starzy) 
i  różnych aspektów życia (np. rodzina, zatrudnienie, zdrowie) (Gherghel, 
Saint -Jacques, 2013: 10). Kryteriami wykorzystywanymi do opisu struktury 
biegu życia są najczęściej etap życia oraz wybrany aspekt zmian w życiu (bio-
grafia, kariera, trajektoria). Szerzej o  tych dwóch płaszczyznach, na jakich 
opisuje się strukturę biegu życia, piszemy w dalszej części rozdziału.

Tradycyjne konstrukcje (modele) biegu życia zakładały jednokierunkowe 
przechodzenie od jednej roli społecznej do następnej (np. od ucznia do pra-
cownika, od pracownika do emeryta). Obecnie ta jednokierunkowość ule-
gła zakwestionowaniu, gdyż np. oczekuje się od osób dorosłych, by łączyły 
rolę pracownika z rolą ucznia (idea life long learning; zawodowe kształcenie 
modułowe) lub rolę emeryta z rolą pracownika oraz by następował powrót do 
wcześniej realizowanych i zarzuconych ról społecznych (np. od dłuższego czasu 
eksperci dyskutują o planowaniu przerw w pracy zawodowej przeznaczonych 
na podwyższenie lub zmianę kwalifikacji).

Związek biegu życia – rozumianego jako zobiektywizowane, społeczne kon-
strukcje – z polityką społeczną (także szerzej – polityką publiczną) można 
opisać (podobnie jak w przypadku cyklu życia) jako wzajemne oddziaływanie. 
Omawiane wcześniej przykłady wskazują, że polityka społeczna jest jednym 
z czynników, które przyczyniają się do tworzenia tych konstrukcji. Zarazem 
modyfikacje biegu życia wynikające z czynników innych niż polityka społeczna 
(czy szerzej – publiczna) powodują, że musi ona dostosowywać się do nowych, 
kształtujących się norm społecznych. Jest to widoczne na przykładzie mody-
fikacji normatywnej trajektorii edukacyjnej, która pod wpływem rosnącego 
tempa przemian technologicznych uległa wydłużeniu poza okres adolescencji 
i wczesnej dorosłości (wspomniana wcześniej idea uczenia się przez całe życie). 
Także obserwowane m.in. w Polsce zmiany norm społecznych dotyczących 
rodzicielstwa, polegające na większym zaangażowaniu mężczyzn w opiekę nad 
małymi dziećmi, powodują, że w męskiej biografii zawodowej uwzględniono 
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okresy przerw na sprawowanie tej opieki (zmiany w przepisach dotyczących 
urlopów rodzicielskich).

Subiektywne konstrukcje biegu życia (retrospektywne i  prospektywne) 
powstają pod wpływem wielu czynników, które można w uproszczeniu podzielić 
na endogenne i egzogenne. Do czynników endogennych, czyli wewnętrznych, 
należą m.in.: predyspozycje i ograniczenia fizyczne, zdolności intelektualne, 
zdolność do introspekcji, świadomość własnych możliwości i ograniczeń, zain-
teresowania itd. Czynniki egzogenne, czyli zewnętrzne w stosunku do jednostki 
konstruującej (planującej) swoje życie, to m.in.: zobiektywizowane społeczne 
konstrukcje (modele) biegu życia, sytuacja rodzinna, warunki ekonomiczne, 
sytuacja polityczna. Z punktu widzenia polityki społecznej – a zwłaszcza jej 
zdolności do reagowania na potrzeby i aspiracje jednostek – szczególnie ważne 
są subiektywne prospektywne konstrukcje biegu życia. Są to wyobrażenia 
i plany poszczególnych osób dotyczące najważniejszych życiowych trajektorii/
biografii (rodzinnej, edukacyjnej, zawodowej itd.), sekwencji występujących 
w nich wydarzeń i procesów (np. najpierw ukończenie studiów, potem podjęcie 
pracy zawodowej, następnie wyprowadzenie się z rodzinnego domu, uzyskanie 
materialnej stabilizacji, wreszcie założenie rodziny) oraz – ewentualnie – prze-
działów wieku, w jakich chciałoby się przechodzić przez te wydarzenia15. Była 
tu już mowa o tym, że takie konstrukcje jednostka tworzy nie tylko dla siebie, 
ale i dla osób bliskich. W związku z tym, że nasze możliwości bardziej szcze-
gółowego zaplanowania przyszłości są ograniczone, wydaje się, że subiektywne 
konstrukcje zazwyczaj obejmują wycinki biegu życia (bieżący lub/i następny 
jego etap), nie zaś jego całość. Ponadto na skutek zmian w człowieku i w jego 
otoczeniu podlegają one wielokrotnym zmianom.

Jak przedstawia się związek subiektywnych konstrukcji biegu życia z poli-
tyką społeczną? Ich rozpoznanie i zrozumienie są potrzebne, by rozwiązania 
polityki społecznej były trafne (dopasowane do potrzeb i oczekiwań ludzi). Na 
przykład utrzymywanie stosunkowo niskich limitów przyjęć na bezpłatne stu-
dia stacjonarne w uczelniach publicznych zderzone z aspiracjami społecznymi 
w zakresie wyższego wykształcenia przyniosło w Polsce w latach 90. XX wieku 
gwałtowny i nie do końca kontrolowany przyrost liczby szkół wyższych. Nie-
stety, znaczna ich część dawała dyplom niepoparty niezbędną wiedzą. Nastą-
piło obniżenie poziomu nauczania, w wyniku czego przyrost wiedzy i kom-
petencji (przyrost kapitału ludzkiego) okazał się nieproporcjonalnie mały 
w  relacji do nakładów, jakie poniosło polskie społeczeństwo (w  tym przede 

15 W literaturze przedmiotu dla nazwania tych subiektywnych konstrukcji biegu życia 
stosowane jest też pojęcie life course agency. Zob. np. Crockett (2002), Heckhausen, Bu ch-
mann (2019).
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wszystkim polskie gospodarstwa domowe). Pod wpływem indywidualnych 
aspiracji edukacyjnych i na skutek rozwoju usług edukacyjnych wydłużeniu 
uległa nie tylko faktyczna, ale i normatywna trajektoria edukacyjna – wyższe 
wykształcenie (a  tym samym dłuższy okres nauki) postrzega się w  naszym 
społeczeństwie jako normę. Zmianę tę pokazują np. badania CBOS (2009: 6), 
z których wynika, że w  latach 1993–2009 odsetek osób pragnących wyższego 
wykształcenia dla córki wzrósł z 64% do 86% badanych, a dla syna – z 65% 
do 84%.

W omawianym tutaj konstruktywistycznym podejściu badanie biegu życia 
dotyczy zarówno wytworów życia zbiorowego, jak i  indywidualnych wyobra-
żeń. Wytworami życia zbiorowego podlegającymi badaniom są np. przekazy 
medialne, język potoczny, dzieła sztuki, programy nauczania itd. W przypadku 
jednostkowych wyobrażeń dotyczących preferowanych wzorów biegu życia źró-
dłami wiedzy na ich temat są zastane (np. w pamiętnikach) lub wywołane (np. 
w wywiadach) wypowiedzi ludzi. W badaniach biegu życia rozumianego jako 
społeczna konstrukcja znajdują zastosowanie przede wszystkim tzw. metody 
jakościowe. 

2.1.2. Bieg życia jako empirycznie obserwowalny proces 

W drugiej ze wspomnianych wcześniej konceptualizacji bieg życia jest trak-
towany jako empirycznie obserwowalny i doświadczany przez ludz i proces 
zmian biologicznych, psychicznych i społecznych. W badaniach tak definio-
wanego biegu życia analizuje się dynamikę życia konkretnych osób i tworzo-
nych przez nie kohort (lub pokoleń), poddając oglądowi zdarzenia, przeżycia, 
postawy, sposoby realizacji ról społecznych, przebieg szczegółowych trajektorii 
(np. edukacyjnej, zawodowej, rodzinnej). Badacze stosujący tę konceptuali-
zację poszukują faktycznie realizowanych wzorów zmian w  życiu jednostek 
oraz kohort. Takie badania są najbardziej charakterystyczne dla socjologii, 
antropologii społecznej, psychologii i pedagogiki, ale występują także w demo-
grafii i w  nauce o  polityce społecznej. Dobrym przykładem rozpatrywanej 
tutaj konceptualizacji biegu życia jest definicja zaproponowana przez Danutę 
Dobrowolską (1992: 77): 

[…] przebieg życia określiłabym jako sekwencję doświadczeń i  zachowań 
(w tym również działań) człowieka powiązanych z konkretnymi sytuacjami, 
w jakich się on znajduje od urodzenia aż do śmierci.

W badaniach biegu życia poszukuje się podobieństw i  różnic w  zakre-
sie sposobów kształtowania życiowego czasu. Sposoby te są uzależnione od 
czynników biologicznych, psychicznych, sytuacyjnych (na różnych poziomach 
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życia społecznego, gospodarczego), wolicjonalnych oraz od subiektywnych 
konstrukcji biegu życia. Istotne znaczenie mają także scharakteryzowane 
powyżej społeczne, zobiektywizowane konstrukcje biegu życia wytwarzane 
w  środowiskach społecznych będących grupami odniesienia dla jednostki 
(tymi, do których jednostka należy, i tymi, do których aspiruje). Badacze biegu 
życia analizują wiele aspektów rozwoju człowieka w powiązaniu z upływem 
czasu (czynnikiem temporalnym) i różnorodnymi czynnikami kontekstowymi 
(Gherghel, Saint-Jacques 2013: 14). Bieg życia człowieka jest więc postrzegany 
jako efekt oddziaływania na jednostkę różnorodnych czynników: indywidual-
nych, kulturowych, społecznych, przyrodniczych, gospodarczych, politycznych.

Przyjmuje się ponadto, że związek „zmian jednostki i  jej otoczenia spo-
łeczno-kulturowego, ujęty w perspektywie czasu […] ma charakter dwustronny, 
co oznacza, że zmiany w środowisku życia jednostki uruchamiają i/lub podtrzy-
mują zmiany w jej indywidualnym planie rozwoju, a z kolei aktywność podej-
mowana w wielu różnych obszarach powoduje bezpośrednio lub pośrednio 
zmiany w tym środowisku” (Brzezińska, Appelt, Ziółkowska 2016: 15).

Perspektywa biegu życia pozwala uchwycić zjawiska społeczne w dłuższym 
czasie, umieszczając w centrum analizy jednostkę: jej reprezentacje, doświa d-
czenia, działania. Sam bieg życia można nat omiast opisać jako zespół różnych 
trajektorii (rodzinnej, zawodowej, zdrowotnej itd.) (Côté 2013: 184).

Za prekursorkę perspektywy biegu życia w naukach społecznych uważa się 
amerykańską gerontolożkę Matildę White Riley, która w książce z lat 70. po-
przedniego wieku przedstawiła cztery jej główne założenia (w  stosunku do 
badań nad starzeniem się człowieka). Po pierwsze, starzenie się jest procesem 
trwającym przez całe życie. Po drugie, składają się na nie procesy biologiczne, 
psychologiczne i społeczne, które wzajemnie oddziałują na siebie w ciągu ca-
łego życia. Po trzecie, na przebieg życia każdej konkretnej osoby (lub kohorty 
osób urodzonych w  tym samym czasie) wpływają zmiany społeczne i  środo-
wiskowe. Po czwarte, nowe wzorce starzenia się mogą powodować zmiany 
społeczne. Z jednej bowiem strony indywidualny bieg życia jest kształtowany 
przez czynniki społeczne, z drugiej zaś strony – gdy życie wielu osób należących 
do tej samej kohorty wygląda podobnie, może to spowodować zmiany w funk-
cjonowaniu społeczeństwa (podaję za: Marshall, Mueller 2003: 7). Należy 
zauważyć, że założenie pierwsze i drugie są takie same jak te przyjmowane 
we wczesnych psychologicznych koncepcjach cyklu życia.

Z kolei Glen H. Elder Jr., Monica Kirkpatrick Johnson i Robert Crosnoe 
(2003: 11–14) wskazują na pięć zasad, na jakich opiera się teoria biegu życia. 
Zasady te (podobnie jak wcześniej przedstawiona koncepcja M. White Riley) 
są częściowo inspirowane teoretycznymi koncepcjami cyklu życia wypracowa-
nymi przez psychologię rozwojową. Są to:
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1. Zasada rozwoju w ciągu całego życia (the principle of life-span develop-
ment): rozwój człowieka i starzenie się to procesy trwające całe życie. 

2. Zasada podmiotowego sprawstwa (the principle of agency): jednostki 
budują swój własny bieg życia poprzez wybory i działania podejmowane 
w ramach indywidualnych możliwości, historycznych ograniczeń i oko-
liczności społecznych. 

3. Zasada czasu i miejsca (the principle of time and place): bieg życia jed-
nostki jest uwarunkowany i kształtowany przez czas i miejsca, w jakich 
człowiek zbiera życiowe doświadczenia.

4. Zasada synchronizacji  (the principle of timing): czynniki rozwojowe 
poprzedzające zmiany i  konsekwencje tranzycji, zdarzenia i wzorce 
zachowań różnią się w  zależności od momentu, w  jakim wystąpiły 
w  życiu danej osoby (np. takie same wydarzenia lub doświadczenia 
mogą wpływać na jednostki w różny sposób, w zależności od tego, kiedy 
występują w trakcie ich życia).

5. Zasada powiązania między drogami życiowymi różnych osób (the princi-
ple of linked lives): drogi życiowe ludzi pozostających ze sobą w społecz-
nych relacjach są ze sobą powiązane i oddziałują na siebie wzajemnie.

Podobne założenia przyjmują Susan McDaniel i Paul Bernard (2011: 2), 
którzy wskazują, że na perspektywę biegu życia składają się cztery podstawowe 
zasady analityczne: 

1) codzienne doświadczenia człowieka tworzą trajektorię, która przebiega 
od narodzin do śmierci; 

2) wzorce biegu życia rozwijają się w wielu wzajemnie powiązanych sfe-
rach; 

3) dzięki więziom społecznym bieg życia poszczególnych osób oddziałuje 
na bieg życia innych; 

4) bieg życia kształtują różnorodne konteksty lokalne i krajowe, a zarazem 
te konteksty są kształtowane przez bieg życia jednostek.

Dla perspektywy biegu życia ważne jest zatem uchwycenie wzajemnych 
zależności między różnymi wymiarami życia jednostki, a także badanie inter-
akcji między życiem jednostki a życiem innych osób stanowiących jej bezpo-
średnie społeczne otoczenie (np. Piccarreta, Studer 2019; Bernardi, Huinink, 
Settersten Jr. 2019). Analizy są prowadzone na osi czasu określającej całe 
życie człowieka przy jednoczesnym uwzględnianiu wskazanych tu wzajem-
nych oddziaływań. Bieg życia człowieka nie jest przy tym prostym efektem 
zewnętrznych oddziaływań, lecz kształtowany jest także dzięki woli i działaniu 
danej osoby (założenie podmiotowego sprawstwa człowieka). Nie można też 
w badaniach biegu życia pominąć zjawiska całożyciowej kumulacji zasobów, 
która przynosi efekt zależności od szlaku. Od swych narodzin jednostki gro-
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madzą bowiem korzyści i deficyty, które wpływają na kolejne etapy ich życia 
(Montigny Gauthier, Montigny 2014: 4).

Stosując perspektywę biegu życia (definiowanego jako empirycznie obser-
wowalny proces), badacze analizują to, co już miało miejsce (opisują i wyja-
śniają zdarzenia minione i ich dynamikę), diagnozują aktualny etap życia bada-
nych osób/kohort (często przedmiotem takiego badania są momenty przejścia 
między etapami życia, zdarzenia będące potencjalnymi punktami zwrotnymi) 
oraz prognozują, jak dotychczasowy bieg życia badanych osób i kohort wpłynie 
na ich dalsze losy. Biegu życia (jako empirycznie obserwowalnego procesu) 
dotyczą zatem badania opisowo-diagnostyczne (jak było? jak jest? dlaczego?) 
i prognostyczne (przewidywanie na podstawie wiedzy o dotychczasowej drodze 
życiowej jednostek i kohort, jak prawdopodobnie będzie ich życie przebie-
gało w przyszłości). Możliwe jest także prowadzenie badań, w których dąży 
się do wyjaśnienia związków przyczynowo-skutkowych między zdarzeniami, 
jakie wystąpiły w  ramach różnych karier (np. wpływ biografii zawodowej 
na biografię rodzinną), oraz zależności między biegiem życia różnych osób. 
Przedmiotem obserwacji są jednostki i  ich społeczne otoczenie (inne jed-
nostki, rodzina, instytucje itd.). W badaniach należących do omawianego tutaj 
nurtu stosuje się metody ilościowe (np. sondaże) i  jakościowe (np. wywiady 
biograficzne).

* * *

Mając na uwadze omówione wcześniej założenia towarzyszące badaniom 
biegu życia, przyjmujemy, że na potrzeby nauki o polityce społecznej najbar-
dziej przydatne są dwie konceptualizacje biegu życia.

Po pierwsze, bieg życia należy rozumieć jako empirycznie obserwowalny, 
doświadczany przez ludzi od urodzenia do śmierci proces zmian biologicznych, 
psychicznych i  społecznych. W  toku tego procesu człowiek zaspokaja swoje 
różnorodne potrzeby (samodzielnie i dzięki uzyskaniu społecznego wspar-
cia), gromadzi doświadczenia na różnych życiowych trajektoriach, uczy się 
zachowań ułatwiających osiąganie życiowych celów. Przedmiotem badań oraz 
praktycznych działań może być bieg życia jednostek żyjących w podobnych 
warunkach ekonomicznych, politycznych i kulturowych.

Po drugie, dla polityki społecznej bieg życia (podobnie jak cykl życia) 
oznacza także społeczną konstrukcję. Polityka społeczna jest bowiem jednym 
z czynników wpływających na społeczne konstruowanie biegu życia. Stanowi 
źródło określających je norm i zasad, wyznacza zasięg dostępności różnych 
modeli życia dla osób należących do poszczególnych społecznych kategorii 
(np. kobiet i mężczyzn) i grup (np. grup społeczno-zawodowych).
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2.2. Kluczowe pojęcia i kategorie w perspektywie biegu życia 
w nauce o polityce społecznej16

2.2.1. Zmiana w czasie i rozwój

Gdy w badaniach społecznych – także w nauce o polityce społecznej – 
przyjmuje się perspektywę biegu życia, ważne jest rozstrzygnięcie, jak badacz 
traktuje zmiany dokonujące się w życiu człowieka wraz z upływem czasu. Czy 
bieg życia rozumiemy jako przechodzenie od jednego stanu do drugiego, czy 
też zmiany te traktujemy jako proces rozwojowy? Różnice między pojęciem 
ciągu zmian w  czasie a  pojęciem rozwoju wyjaśnia np. Krystyna Zamiara, 
pisząc, że „o rozwoju mówi się wtedy, gdy obserwowane zmiany jakiegoś 
układu mają jednocześnie ch arakter stały, stopniowy oraz jednokierunkowy, 
są nieodwracalne, postępują w  kierunku większej z łożoności i  integracji 
wewnętrznej oraz dokonują się pod wpływem czynników powiązanych z tym 
układem” (podaję za: Brzezińska, Appelt, Ziółkowska 2016: 42). Nie każda 
zmiana w życiu człowieka ma zatem charakter rozwojowy.

Przyjmując założenie, że bieg życia jest sekwencją zmian, badacz intere-
suje się zmianami o charakterze jakościowym (np. podejmowaniem nowych 
ról społecznych, przewartościowywaniem życiowych celów) i  ilościowym 
(np. zdobywaniem nowych kwalifikacji w wyniku dodatkowego okresu nauki, 
rozwijaniem sieci społecznych kontaktów). Bada, pod wpływem jakich czyn-
ników zmiany te nastąpiły, czy miały charakter trwały (nieodwracalny) czy 
przejściowy, jaki jest typowy wiek występowania zmiany, czy obserwowane 
zmiany są uniwersalne („odnoszą się do każdego człowieka w danej grupie 
wiekowej [age-graded changes]”) (Brzezińska, Appelt, Ziółkowska 2016: 52), 
czy są wspólne (wynikają z „podzielania doświadczeń społecznych i przeżyć 
przez osoby należące do danej grupy społecznej”) (tamże: 54) czy indywidu-
alne („wywoływane są czynnikami i wydarzeniami unikatowymi, oddziałują-
cymi tylko na daną jednostkę”) (tamże: 55) itp.

Podobne ustalenia są czynione przez badaczy zainteresowanych rozwojem 
w biegu życia, ale są one uzupełniane o  jeszcze inne teoretyczne założenia 
i pytania badawcze. W ujęciu słownikowym rozwój oznacza „proces przeobra-
żeń, zmian, przechodzenia do stanów lub form bardziej złożonych lub pod 
pewnym względem doskonalszych” (Szymczak 1981: 131). Niektórzy badacze 
jednak uważają, że do kategorii rozwoju należą także kierunkowe zmiany, 

16 Zaproponowany poniżej zestaw kluczowych kategorii uznajemy za trafny i użyteczny 
z punktu widzenia polityki społecznej. Jest to jedna z wielu propozycji porządkowania pojęć 
i kategorii kluczowych dla perspektywy biegu życia. Por. Marshall, Mueller (2003: 18–21). 



59Perspektywa biegu życia w nauce o polityce społecznej

które nie są wartościowane pozytywnie. Niemniej, w porównaniu z pojęciem 
„zmiana w czasie” pojęcie „rozwój” jest bardziej wartościujące, a jego użycie 
powinno oznaczać, że odwołujemy się do teorii danego procesu. Na tej podsta-
wie są stawiane m.in. pytania o to, jaki powinien być kierunek obserwowanych 
zmian, co jest doskonalszą lub bardziej złożoną formą lub dlaczego zmianę 
uznaje się za prowadzącą do mniej doskonałych stanów czy form.

W naukach społecznych najbogatszy dorobek odnoszący się do teorii 
rozwoju człowieka ma psychologia rozwojowa. Należy jednak pamiętać, że 
„zależnie od przyjmowanego paradygmatu inaczej definiowane jest samo 
pojęcie rozwoju i  inny jest obszar (obszary) rozpatrywania zmiany rozwo-
jowej” (Brzezińska, Appelt, Ziółkowska 2016: 38). Ogólną definicję zmiany 
rozwojowej sformułowała w następujący sposób Maria Tyszkowa (2000: 49): 

Pojęciem zmiany rozwojowej obejmuje się na ogół (poza niektórymi przedsta-
wicielami skrajnych koncepcji behawiorystycznych) zmiany jednokierunkowe 
(monotoniczne), nieodwracalne, trwałe i  autonomiczne (tzn. spowodowane 
działaniem czynników tkwiących w całości lub w dominującej części wewnątrz 
danego układu ewolucyjnego). Zmiany rozwojowe mają zarazem charakter 
ilościowy i jakościowy.

W badaniach prowadzonych w nauce o polityce społecznej z perspektywy 
biegu życia ważne są obie kategorie – zmian w czasie i rozwoju. Przedmiotem 
badań są zwłaszcza te zmiany, które mają bezpośredni lub pośredni związek 
z  funkcjonowaniem społecznych instytucji (definiowanych szeroko i wąsko). 
Zmiany rozwojowe obserwowane w biegu życia jednostek są interesujące dla 
polityki społecznej wówczas, gdy otoczenie instytucjonalne je przyspiesza, 
podtrzymuje lub je hamuje. 

2.2.2. Trajektorie/biografie w biegu życia

W literaturze przedmiotu dla nazwania struktur biegu życia, które wyróżnia 
się na podstawie zmian w wybranym aspekcie życia człowieka, używa się naj-
częściej jednego z trzech pojęć: trajektoria, biografia, kariera. Proponujemy, 
by podstawowym pojęciem opisującym te struktury życia ludzkiego była „tra-
jektoria”17, chociaż w koncepcji biegu życia jako empirycznie obserwowalnego 

17 Pojęcie trajektorii zyskało na popularności w naukach społecznych na przełomie lat 60. 
i 70. XX wieku, kiedy to Anzelm L. Strauss zaczął je stosować w analizach relacji między rozwo-
jem choroby a różnymi typami prac wykonywanych w związku z jej opanowywaniem (trajektoria 
choroby). Także Gerhard Riemann i Fritz Schütze (1992: 91) posługiwali się pojęciem trajektorii 
biografi cznej dla określenia sytuacji, w  której „dalekosiężny biografi czny schemat działania 
zostaje przerwany i zniekształcony” (s. 98) przez nieoczekiwane, brzemienne w skutki zdarze-
nia. Zdaniem tych autorów perspektywa trajektorii „[…] uwzględnia społeczne sytuacje «bycia 
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procesu stosowne wydaje się używanie także (zamiennie) terminu „biografia”. 
Jest to termin mający ugruntowaną pozycję w naukach społecznych w obsza-
rze badań historii życia ludzi, kohort i pokoleń. Dlatego jego włączenie do 
podstawowego słownika perspektywy biegu życia w polityce społecznej wydaje 
się wręcz niezbędne.

Podział biegu życia na trajektorie (biografie) jest dokonywany na podsta-
wie kilku kryteriów: ról społecznych (trajektoria/biografia rodzinna, zawodowa, 
edukacyjna), ważnych potrzeb (np. trajektoria/biografia zdrowotna, mieszka-
niowa) oraz ważnych wydarzeń, których konsekwencje trwale wpływają na bieg 
życia (np. trajektoria/biografia migracyjna, trajektoria opiekuńcza rozpoczęta 
na skutek niesamodzielności osoby zależnej od opieki danej jednostki). Poli-
tyka społeczna nie tylko przyczynia się do konstruowania etapów w całościowo 
pojmowanym biegu życia jednostki – o czym była mowa wcześniej – lecz także 
ma wpływ na wyodrębnianie w  społecznych konstrukcjach poszczególnych 
trajektorii18. Na przykład wprowadzenie finansowanych ze środków publicz-
nych bilansów zdrowia dzieci wynika z uznania, że istnieją normy zdrowotne 
dla wczesnych etapów życia, które pozwalają wyznaczyć pożądaną trajektorię 
zdrowia dla tych etapów. Inny przykład to trajektoria rodzinna. Co prawda jest 
ona konstruowana przez różnorodne normy społeczne, ale polityka społeczna 
także odgrywa w tym procesie swoją rolę, np. poprzez ustalenie minimalnego 
wieku zawierania małżeństw czy oddziaływanie na liczbę dzieci w  rodzinie.

W skali życia jednostki trajektorie oddziałują na siebie wzajemnie (np. od 
trajektorii rodzinnej zależy zawodowa, od trajektorii zawodowej może zale-
żeć migracyjna itd.). Trajektorie jednej osoby wchodzą także we wzajemne 
relacje i oddziaływania z  trajektoriami innych osób należących do tej samej 
grupy pierwotnej (rodziny, przyjaciół). Te zależności są ważne, między innymi, 
dla procesów socjalizacji i  ruchliwości społecznej (Gherghel, Saint-Jacques 
2013: 17). Na przykład trajektorie edukacyjne dzieci w rodzinie mogą przebie-
gać równolegle i stwarzać takie same warunki ruchliwości społecznej, mogą też 
ze sobą kolidować, w sytuacji gdy chłopcom zapewnia się warunki do dłuższej 
nauki, a dziewczynki pozbawia się tej możliwości.

popychanym» przez jakieś społeczne zjawiska i okoliczności oraz utraty kontroli przez podmiot 
nad jego sytuacją życiową”. Obecnie w literaturze przedmiotu pojęcie „trajektoria” przyjmuje 
znacznie szerszy zakres i opisuje fragmenty życiowej drogi niezależnie od tego, w jakim stopniu 
jednostka panuje nad swoim życiem. 

18 Posługując się pojęciem „kariera” (a nie trajektoria), Piotr Szukalski (2015: 1) pisze, 
że „przebieg życia może być przedstawiony jako wiązka równocześnie występujących karier, 
w przypadku których prawie wszystkie posiadają swoje społeczne wzorce, aczkolwiek najczęściej 
w postaci niesformalizowanej, tj. społeczne preferencje nie zostają zapisane w postaci prawnych 
obowiązków lub zakazów”. 
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2.2.3. Etapy biegu życia

Konceptualizacja biegu życia jako empirycznie obserwowalnego procesu 
oraz jako konstrukcji społecznej dotyczącej sposobu realizacji ról społecznych 
skłania do uznania, że etapy życia (w przeciwieństwie do faz cyklu życia) nie są 
stadiami rozwojowymi człowieka, nie mają stałej i nieodwracalnej sekwencji. 
Są odcinkami, okresami życia oddzielanymi przez faktycznie zaistniałe ważne 
wydarzenia (zapoczątkowujące przejścia między etapami lub składające się na 
okres przejścia). W badaniach faktycznie realizowanych wzorów biegu życia 
przyjmuje się założenie, że jego etapy są ze sobą powiązane i że etapy wcześ-
niejsze są jednym z czynników kształtujących następne. Możliwe jest jednak 
pomijanie przez jednostki typowych etapów czy powracanie do tych, które 
wcześniej wydawały się zamknięte. W społecznych konstrukcjach biegu życia 
etapy występują w sekwencjach charakterystycznych dla społecznie zróżnico-
wanych definicji poszczególnych ról społecznych.

Liczba etapów życia jest różnie określana w  literaturze przedmiotu – 
od podstawowego trzyelementowego podziału na dzieciństwo (z kluczową 
rolą ucznia), dorosłość (z kluczową rolą pracownika) i starość (z kluczową rolą 
emeryta), do podziału uwzględniającego kilka faz dzieciństwa, adolescencję, 
dwa etapy dorosłości i trzy etapy starości. Podane tu określenia dotyczą całego 
biegu życia i  są tożsame z  tymi, których używa się w periodyzacjach cyklu 
życia. Inne pojęcia są stosowane, gdy wyróżnia się etapy w ramach poszczegól-
nych życiowych trajektorii/biografii. Tak więc, w opisach biografii zawodowej 
pojawiają się następujące określenia: etap przygotowania do kariery, wczesna 
kariera, środkowa kariera, późna kariera (Pocztowski 2003: 337–340). W kla-
sycznych analizach trajektorii rodzinnych często spotykany jest podział na 
różnorodne etapy (w literaturze określane na ogół jako fazy lub stadia), któ-
rego autorzy dokonują zwykle na podstawie kryterium (nie)obecności dzieci 
we wspólnym gospodarstwie domowym (Bradley, Pauzé 2008: 336). Stosując 
to kryterium, Zbigniew Tyszka (1979: 140) wyróżnił pięć ontogenetycznych 
stadiów rozwojowych małej (nuklearnej) rodziny: okres narzeczeństwa („cho-
dzenia ze sobą”), okres małżeństwa przeddzietnego, stadium od pojawienia 
się pierwszego dziecka do usamodzielnienia się pierwszego dziecka, sta-
dium odchodzenia dzieci z  rodziny oraz stadium małżeństwa odłączonego 
od dzieci.

Etapy wyróżniane w ramach poszczególnych trajektorii są zazwyczaj wią-
zane z etapami całościowo traktowanego biegu życia.
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2.2.4. Wydarzenia przełomowe 

W teoriach biegu życia, podobnie jak w teoriach cyklu życia, wskazuje się 
na szczególne momenty w życiu człowieka – gdy jeden etap się kończy, a inny 
zaczyna. Opisywane są one za pomocą różnych pojęć, takich jak progi przejścia, 
wyznaczniki (markery) biegu życia, tranzycje, wydarzenia życiowe (life events), 
wydarzenia przełomowe, punkty zwrotne itd. Pojęcia te czasami są używane 
zamiennie, a  czasami autorzy nadają im różne znaczenia. Przejścia między 
etapami życia są związane z wydarzeniami, które zapoczątkowują względnie 
trwałą (choć w pewnych sytuacjach odwracalną) zmianę ról społecznych, śro-
dowiska społecznego, zakresu samodzielności, statusu społecznego itd. Pro-
ponujemy określać je jako wydarzenia przełomowe (lub zwrotne). Znaczenie 
przełomowe dla biegu życia może mieć jedno wydarzenie związane z wybraną 
życiową trajektorią (np. zawarcie małżeństwa jest przełomowym wydarzeniem 
w  biografii rodzinnej) lub kilka wydarzeń dotyczących różnych trajektorii 
skumulowanych w stosunkowo krótkim czasie (np. podjęcie pracy zawodowej, 
opuszczenie domu rodzinnego i zawarcie małżeństwa). W  tym drugim przy-
padku, ze względu na rozłożenie wydarzeń w czasie, proponujemy określenie 
„okresy przejściowe między etapami życia”. Wydarzenia przełomowe mogą 
się pokrywać z kryzysami rozwojowymi wyodrębnianymi w cyklu życia, które 
gruntownie reorganizują życie człowieka w  różnych jego wymiarach. Mogą 
też mieć charakter epizodów o  innym charakterze, takich jak np. spotkanie 
z  inną kulturą, które ukierunkowuje zainteresowania zawodowe czy zmienia 
życie duchowe człowieka. Mogą to być ważne wydarzenia historyczne, np. 
wojny, które bardzo często są opisywane we wspomnieniach ludzi jako czas, 
który „zmienił wszystko”. Wydarzenia przełomowe w biegu życia mają zatem 
różnorodną naturę, a ich występowanie może być doświadczeniem pokolenio-
wym, ale jest też zindywidualizowane19.

W naukach społecznych wydarzenia przełomowe są określane niekiedy 
mianem społecznych markerów wkraczania w kolejny etap życia. Wyróżnia 
się przy tym markery obiektywne i subiektywne. Tak więc, wymienia się pięć 
obiektywnych markerów wkraczania w dorosłość: zakończenie edukacji, rozpo-
częcie prowadzenia własnego gospodarstwa domowego, wejście w trwały zwią-
zek (małżeński lub partnerski), narodziny dzieci i podjęcie pracy zawodowej. 
Przykładem markeru subiektywnego jest poczucie bycia dorosłym (Brzezińska 
i in. 2012; Wiszejko-Wierzbicka, Kwiatkowska 2018).

19 Podobnie szerokie ujęcie pojęcia „wydarzenia przełomowe” proponowała Danuta 
Dobrowolska (1992).
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Wydarzenia przełomowe dzielą cały bieg życia i poszczególne wchodzące 
w  jego skład trajektorie na krótsze odcinki i  oznaczają proste lub złożone 
zmiany w społecznym funkcjonowaniu jednostki. Wiele z tych wydarzeń można 
przewidzieć i wówczas rośnie prawdopodobieństwo, że przejście między eta-
pami życia będzie przebiegało standardowo, według spodziewanego scenariu-
sza. Jednostka i jej otoczenie mogą się przygotować do takiego przełomowego 
wydarzenia (np. do emerytury, podjęcia roli rodzicielskiej, zmiany pracy). Zda-
rzenia będące impulsem do zakończenia jednego etapu w życiu i rozpoczęcia 
kolejnego mogą być także zaskakujące i niedające się zawczasu przewidzieć. 
Mogą nawet wywołać sytuację kryzysową w życiu człowieka. Wówczas przejście 
od jednego do kolejnego etapu życia (np. wejście w etap życia naznaczony cho-
robą własną lub bliskiej osoby, urodzenie dziecka z niepełnosprawnością) wiąże 
się z poczuciem utraty kontroli, zmiany w życiu są chaotyczne, a zapanowanie 
nad nimi wymaga uruchomienia licznych zasobów społecznych i psychicznych 
(Carpentier, White 2013: 280). Nieprzewidywalne wydarzenia przełomowe 
mogą także nieść ze sobą pozytywne zmiany i uczucia (np.  zakochanie się).

Przedmiotem zainteresowania polityki społecznej są przełomowe wyda-
rzenia w  biegu życia – zarówno te przewidywalne, a  nawet zaplanowane, 
jak i  te, które pojawiają się nagle i  zastają jednostkę nieprzygotowaną na 
niepo żądane, negatywnie oceniane zmiany. W pierwszym przypadku polityka 
społeczna (i inne polityki publiczne) jest jednym z czynników wyznaczających 
wiek typowy dla danego wydarzenia zwrotnego i określających jego przebieg. 
Określa także normy regulujące je i organizujące (np. normy prawa pracy, 
przepisy rentowe i emerytalne). W drugim zaś przypadku polityka społeczna 
dysponuje instrumentami łagodzącymi skutki kryzysowych zdarzeń i  poma-
gającymi jednostce zapanować nad chaosem (np. ubezpieczenia na wypadek 
choroby, wsparcie finansowe dla opiekunów osób niesamodzielnych, wsparcie 
psychologiczne, praca socjalna itd.).

2.3. Walory i ograniczenia perspektywy biegu życia 
w polityce społecznej20

Do zalet perspektywy biegu życia należy powiązanie stanu, w  jakim jed-
nostka wkracza w kolejne etapy ż  ycia, z etapami wcześniej przez nią przeży-
tymi (Esping-Andersen 2002). Wgląd w przeszłość człowieka (także wybranych 
kohort) pozwala na ustalenie tkwiących w niej przyczyn szans i ograniczeń, 
jakie pojawiają się na badanym etapie życia. Można zatem wyjść poza krąg 

20 Część przedstawionych tu tez została zawarta w artykule B. Szatur-Jaworskiej (2020).
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interpretacji opartych na korelacjach między cechami jednostki i obecnymi 
uwarunkowaniami jej życia a sposobem przeżywania badanego etapu, dodat-
kowo poddając analizie znaczenie przebytej ścieżki. Dzięki analizie biegu 
życia kohort na etapie dorosłości można na przykład dowiedzieć się, jakie są 
przyczyny wysokiego odsetka wdów wśród starszych kobiet.

Zastosowanie tej perspektywy badawczej umożliwia obse rwację dynamiki 
społecznych nierówności i  procesów kumulowania się nierówności wystę-
pujących w  różnych dziedzinach życia społecznego podczas życia jednostek 
i kohort (Grey 2013). Wystarczy tu wspomnieć, że nierówności w dostępie 
do wysokiej jakości edukacji w okresie dzieciństwa i młodości mają wpływ na 
nierówność szans dorosłych na rynku pracy.

Przyjęcie perspektywy biegu życia pozwala na uchwycenie wzorów zmien-
ności w przebiegu poszczególnych etapów życia, śledzenie ich wewnętrznej 
dynamiki oraz ustalenie, w  jakich typowych przedziałach wieku kalendarzo-
wego pojawiają się wydarzenia, które oznaczają tranzycje między etapami lub 
są relatywnie często występującymi zagrożeniami zaburzającymi wytyczoną 
przez jednostkę ścieżkę życiową. Na przykład, zaburzenia biegu życia wynika-
jące z zażywania narkotyków występują najczęściej na etapie nauki w szkole 
i we wczesnej młodości.

Zgodnie z założeniami teorii biegu życia przedmiotem badań prowadzonych 
z tej perspektywy powinny być kompleksowo postrzegane wzajemne zależności 
między poziomem mikrospołecznym (jednostek, rodzin) i makrospołecznym. 
Całościowe i pogłębione rozumienie tych związków pomaga lepiej zrozumieć 
problemy społeczne (np. Dumont 2015: 3). Niewątpliwie można się spodzie-
wać, że duża skala przemocy w  rodzinie w danym środowisku powoduje, iż 
osoby, które wychowały się w  takich warunkach, jako dorośli ludzie częściej 
dają przyzwolenie na agresję w sferze publicznej, a także powielają schematy 
przemocowe w zakładanych przez siebie rodzinach.

Przyjęcie perspektywy biegu życia pozwala na oddzielenie przejściowych 
trudności i problemów, z jakimi borykają się ludzie, od tych, które mają trwały 
charakter (Esping-Andersen 2002). Nie ulega przecież wątpliwości, że czym 
innym jest ubóstwo, które dotyka gospodarstwo domowe na krótko, a czym 
innym jest permanentne zmaganie się z niedostatkiem środków do życia.

Z założeń perspektywy biegu życia wynika bezpośrednio dyrektywa prowa-
dzenia badań nie tylko nad krótkoterminowymi skutkami polityki społecznej, 
lecz także nad takimi, jakie mogą się pojawić w przyszłości, czasami bardzo 
odległej. Na przykład, rozważając konsekwencje zmian polegających na umoż-
liwieniu matkom korzystania z bezpłatnych urlopów wychowawczych, należy 
zadać pytanie o wpływ wieloletnich przerw w pracy na wysokość emerytur 
kobiet. 
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Jak już wcześniej wspomniano, jednym z założeń perspektywy biegu życia 
jest wielowymiarowość zmian w  życiu człowieka i wzajemne związki między 
tymi wymiarami. Z punktu widzenia nauki o polityce społecznej założenie to 
oznacza, że badacze zajmujący się oceną skutków zmian w  jednej dziedzinie 
polityki społecznej powinni zajmować się nie tylko skutkami krótko- i długo-
terminowymi, lecz także wpływem decyzji dotyczących jednej dziedziny polityki 
społecznej na zmiany w innych jej dziedzinach. Badacze powinni zatem badać 
pierwotne i wtórne efekty działań podejmowanych w  zakresie polityki spo-
łecznej (Grey 2013). Takim obszarem poszukiwań są m.in. analizy dotyczące 
równowagi między życiem rodzinnym i zawodowym (np. Chłoń-Domińczak, 
Magda, Strzelecki 2019).

Zastosowanie perspektywy biegu życia pozwala ukazać, jak polityka spo-
łeczna, sytuacja gospodarcza i  społeczna kształtowały życie poszczególnych 
kohort na różnych jego etapach, a także ustalać przyczyny aktualnej sytuacji 
życiowej osób należących do tych kohort, zróżnicowania tej sytuacji oraz sto-
sunku do zasad i norm określanych przez politykę społeczną dla tego etapu 
życia, na którym ta kohorta się znajduje (np. Szatur-Jaworska 2016).

Badania prowadzone z perspektywy biegu życia dają możliwość ustalenia, 
w jakim zakresie bieg życia ludzi jest zakłócany przez czynniki instytucjonalne 
i  sytuacyjne o  charakterze systemowym (np. nierówne traktowanie kobiet 
i mężczyzn, masowe bezrobocie, chroniczne ubóstwo), a w jakim perturbacje 
w biegu życia wynikają z błędnych decyzji ludzi, ich dysfunkcjonalnych zacho-
wań itd. Na podstawie analizy materiałów biograficznych można na przykład 
określić, czy przyczyny społecznej marginalizacji lub rozpadu rodziny mają 
charakter subiektywny czy też tkwią w  relacjach jednostki z  jej społecznym 
środowiskiem. Jak pisze Barbara Rysz-Kowalczyk (2003: 140), 

ta właściwość koncepcji biegu życia jest tym cenniejsza, im bardziej w jakimś 
badanym okresie historycznym występują radykalne zmiany społeczne, które 
w  krótkim czasie zmieniają świat jednostki tak, że typ jej wcześniejszych 
doświadczeń i wiedzy może okazać się nieprzydatny i  niewystarczający do 
sprostania wymogom obranej wcześniej drogi życiowej. 

Tak się stało w dawnych krajach socjalistycznych w okresie transformacji syste-
mowej, która spowodowała, że wiele osób nie potrafiło aktywnie przebudowywać 
swojego życia i sięgnęło do pasywnych strategii życiowych polegających głównie 
na wycofywaniu się z rynku pracy, „ucieczce w chorobę” i ograniczaniu potrzeb 
konsumpcyjnych.

Perspektywa biegu życia pozwala na rekonstrukcję indywidualnych bio-
grafii i społecznych warunków, w  jakich ludzie dorastali i prowadzili dorosłe 
życie. Dzięki niej można tworzyć wielowymiarową społeczną historię. Warto 
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wspomnieć, że do klasyki polskiej socjologii należą badania biografii młodzieży 
wiejskiej pokazujące losy grupy społecznej przez pryzmat życiorysów jednostek 
(seria wydawnicza Młode Pokolenie Wsi Polski Ludowej21).

Przyjęcie perspektywy biegu życia może służyć określeniu kierunkowych 
zasad polityki społecznej skierowanej do osób i  grup społecznych narażo-
nych na długoterminowe skutki krytycznych wydarzeń i  sytuacji życiowych 
(Maeder 2015). Przykładem takiej niekorzystnej sytuacji życiowej o długotrwa-
łych skutkach w  życiu człowieka jest uzależnienie od środków odurzających.

Ważnym walorem perspektywy biegu życia jest fakt, że można ją wykorzy-
stać w badaniach należących do różnych nurtów teoretycznych nauk społecz-
nych: od pozytywistycznego i postpozytywistycznego do konstruktywistycznego 
(konstrukcjonistycznego) (Dumont 2015). Można też łączyć tę perspektywę 
badawczą z innymi, przyjmującymi zbliżone założenia teoretyczne, podejściami 
badawczymi, np. z podejściem zorientowanym na możliwości (capability appro-
ach) (Bartelheimer, Büttner, Moncel 2009; Grey 2013).

Perspektywa biegu życia jest użyteczna dla decydentów politycznych, gdyż 
uzyskany dzięki niej obraz sytuacji społecznej wierniej oddaje rzeczywistość, 
w  jakiej funkcjonowali i  funkcjonują społeczni aktorzy, co pozwala na kon-
struowanie polityki publicznej lepiej dostosowanej do ich potrzeb (McDaniel, 
Bernard 2011) oraz proaktywnej (Bovenberg 2007). Na przykład, zrozumie-
nie, jakie ścieżki edukacyjne i zawodowe mają za sobą kohorty przechodzące 
w danym czasie na emeryturę, służy ściślejszemu dostosowaniu polityki senio-
ralnej do ich potrzeb i możliwości.

Zastosowanie perspektywy biegu życia w  badaniach prowadzonych na 
potrzeby politycznej praktyki daje możliwość korygowania polityk publicznych, 
gdy coraz mniej pasują one do faktycznie realizowanych w danym społeczeń-
stwie wzorów biegu życia. Należy m.in. uwzględnić fakt, że przechodzenie na 
emeryturę pokolenia powojennego baby boom wiąże się z większym niż dawniej 
zapotrzebowaniem osób starszych na usługi rekreacyjne i edukacyjno -kulturalne.

Ponadto, obserwacja biegu życia różnych kohort pozwala zmieniać roz-
wiązania instytucjonalno-prawne, by lepiej dostosować je do nowych relacji 
międzypokoleniowych. Na przykład, w  sytuacji coraz rzadszego wspólnego 
zamieszkiwania przedstawicieli trzech pokoleń i samodzielnego zamieszkiwa-
nia osób starszych ważne jest wprowadzenie regulacji prawnych ułatwiających 
tym osobom zamianę mieszkań na takie, jakie są dostosowane do ich potrzeb 
na późnym etapie życia.

Jak każda perspektywa badawcza, perspektywa biegu życia nie jest wolna 
od ograniczeń.

21 Głównym badaczem biorącym udział w tym projekcie był Józef Chałasiński.
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Badanie zmian, jakie dokonują się w życiu człowieka lub zbiorowości wraz 
z upływem czasu, wymaga długotrwałej, wielokrotnie powtarzanej obserwacji 
prowadzonej w  toku badań panelowych lub kohortowych. Takie badania są 
kosztowne, wymagają dużego wysiłku organizacyjnego oraz silnego zaplecza 
instytucjonalnego, które gwarantuje kontynuację badań w  długim okresie.

W związku z ograniczonymi możliwościami stosowania w badaniach sche-
matów eksperymentalnych, większość twierdzeń dotyczących zależności przy-
czynowo-skutkowych między różnymi badanymi zmiennymi pozostaje hipote-
zami, gdyż trudno poddać je empirycznej weryfikacji lub falsyfikacji.

Ograniczeniem perspektywy biegu życia w badaniach polityki społecznej są 
trudności z przeprowadzeniem badań ewaluacyjnych mających dać odpowiedź 
na pytanie o  skuteczność tej polityki. Trudności te wynikają, po pierwsze, 
z konieczności ustalenia nie tylko efektów pierwotnych prowadzonej polityki 
czy realizowanych programów społecznych, lecz także efektów wtórnych. Po 
drugie, są to efekty, które mogą występować w różnym czasie, a więc wielkim 
wyzwaniem dla badaczy jest określenie właściwego momentu prowadzenia 
kolejnych pomiarów.

Przedmiot badań – społeczne konstrukcje biegu życia, empiryczne pro-
cesy składające się na faktyczny bieg życia ludzi – jest bardzo skomplikowany 
i wielowymiarowy. Dlatego też badacze dość arbitralnie dokonują redukcji 
przedmiotu badania do wybranych karier (trajektorii) i wybranych momentów 
przejściowych. W  efekcie nasza wiedza o biegu życia jest fragmentaryczna 
i w niejednakowym stopniu dotyczy różnych jego etapów.

Bieg życia – we wszystkich omówionych wyżej konceptualizacjach – podlega 
przyspieszonemu procesowi zmian, co powoduje, że diagnozy przygotowywane 
dużym nakładem pracy stosunkowo szybko się dezaktualizują.
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R O Z D Z I A Ł  3

Polityka społeczna wobec cyklu życia i biegu życia

Wprowadzenie

Jak wskazano w poprzednich rozdziałach, perspektywy badawcze cyklu 
życia i biegu życia są stosowane w różnych dziedzinach nauki. Przechodząc do 
omówienia koncepcji polityki społecznej wobec cyklu i biegu życia, osadzamy 
ją przede wszystkim w naukach o polityce. Interdyscyplinarność politologii 
pozwala na czerpanie ze zróżnicowanego dorobku teoretycznego i metodo-
logicznego różnych nauk społecznych przy jednoczesnym uczynieniu polityki 
i  polityczności ważnymi kategoriami dalszej analizy. Rozważania na temat 
polityki społecznej wobec cyklu i biegu życia poprzedzamy wyjaśnieniami, jak 
rozumiemy pojęcie „polityka społeczna” i w  jakich pozostaje ono relacjach 
z  innymi kluczowymi dla politologii pojęciami, takimi jak polityka (politics) 
i polityka publiczna (public policy). 

3.1. Polityka społeczna – konceptualizacja pojęcia1

3.1.1. Istota polityki społecznej – jej społeczny i polityczny wymiar

Rozważania na temat istoty polityki społecznej najczęściej skupiają się na 
analizie porównawczej jej licznych akademickich definicji. Efektem tych analiz 
jest konstatacja wielości sposobów pojmowania istoty polityki społecznej (Anioł 
1983; Supińska 2014: 28–30; Szarfenberg 2006: 19–33). Są też badacze, którzy 
istotę tejże polityki lokują w sferze wartości i aktywnego stosunku do rzeczy-

1 Autorką podrozdziału 3.1 jest Barbara Szatur-Jaworska.
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wistości społecznej2. W naszych poszukiwaniach owej istoty skupiamy się na 
udzieleniu odpowiedzi na pytania o „społeczność” (wymiar społeczny) i „poli-
tyczność” (wymiar polityczny) polityki społecznej. W naszej ocenie, w  teorii 
polityki społecznej jej istota jest ujmowana głównie w jej wymiarze społecznym 
(często także ekonomicznym), rzadziej natomiast uprawia się refleksję nad tym, 
dlaczego ten obszar życia społecznego jest określany mianem polityki.

Przyjmując najbardziej ogólne rozumienie pojęcia „polityka społeczna”, 
definiujemy ją wstępnie jako świadomą (co nie oznacza, że zawsze trafną 
i  skuteczną) działalność podejmowaną przez podmioty życia społecznego 
i politycznego, która ma prowadzić do osiągania różnorakich celów społecz-
nych. Analiza bardzo licznych definicji tego pojęcia skłania do wniosku, że 
podobieństwa i  różnice między nimi dotyczą przede wszystkim określenia 
tego, jakie są jej podmioty (kto kreuje i prowadzi politykę społeczną) i jakie 
są jej cele. I na tych dwóch elementach skupiamy się w opisie społecznego 
i politycznego charakteru przedmiotu naszych badań.

Kategoria podmiotu jest w naukach społecznych i humanistycznych rozu-
miana wielorako (Wielecki 2003). Dokonując bardzo daleko idącego uogól-
nienia, można stwierdzić, że cechami najczęściej przypisywanymi podmiotowi 
są: sprawstwo (obiektywne i/lub poczucie sprawstwa), dysponowanie większym 
lub mniejszym zakresem autonomii w  stosunku do otoczenia społecznego, 
gotowość i  zdolność do podejmowania działań (w tym także takich, które 
wykraczają poza ustalone dla jednostek czy grup ramy społeczno-kulturowe, 
organizacyjne, prawne itd.), refleksyjność (różnie rozumiana; proponujemy 
określić ją jako zdolność do porządkowania i przetwarzania informacji oraz 
formułowania przydatnych w praktyce wniosków), dysponowanie zasobami 
(symbolicznymi, organizacyjnymi, materialnymi itd.) pozwalającymi na osiąga-
nie przyjętych celów (por. Krasowska 2012; Sztompka 2002: 528–538; Wnuk-
-Lipiński 2005). Podmiotami, także w przypadku polityki, mogą być jednostki 
(poszczególne osoby) oraz zbiorowości i instytucje (podmioty kolektywne), ale 
może to być także całe społeczeństwo rozumiane jako zespolenie aktywności 
jednostek i  społecznych struktur (Sztompka 2002: 530–535; Wnuk-Lipiński 
2005: 81). Badacze polityki społecznej najczęściej eksponują rolę podmiotów 
kolektywnych, choć dostrzegają też podmiotową rolę jednostek. Na przykład, 
Jolanta Supińska (2014: 31) uznaje, że 

podmiotem działalności określanej jako polityka społeczna może być każda 
instytucja, grupa czy nawet – wyjątkowo – jednostka, jeśli postanowi oddziały-

2 Takie podejście reprezentuje np. Jolanta Supińska (2014: 30), która uważa dobro czło-
wieka i aktywistyczne podejście do społecznych przekształceń za dwa elementy paradygmatu 
polityki społecznej.
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wać na życie publiczne w imię jakoś tam rozumianego dobra człowieka i stara 
się przekształcić w czyn „myśl przekształceń społecznych”; jeśli – ponadto – 
dysponuje jakąś egzekutywą, jakąś siłą sprawczą.

W poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie o podmioty polityki społecznej 
i w tym kontekście o jej społeczny i polityczny wymiar, proponujemy sięgnąć 
do dwu kategorii: podmiotowości społecznej i  podmiotowości politycznej. 
Każda z nich ma liczne definicje i interpretacje.

W przypadku podmiotowości społecznej trafne dla naszych dalszych rozwa-
żań wydaje się odwołanie do koncepcji Piotra Sztompki (2002: 530) łączącej 
wymiar jednostkowy i społeczną strukturę, między innymi poprzez przyjęcie 
założenia, że 

każde empirycznie uchwytne zjawisko społeczne, każdy fakt socjologiczny, 
jest z konieczności nierozdzielnym stopem czynnika jednostkowego i czynnika 
strukturalnego, wycinkiem pola jednostkowo-strukturalnego. 

Sama zaś podmiotowość jest definiowana (tamże: 531) jako 

szczególna, syntetyczna właściwość społeczeństwa (pola jednostkowo-struk-
turalnego), wyrażająca się w  zdolności do społeczno-historycznej zbiorowej 
praktyki. […] nie jest to zdolność jednostek, zbiorowości czy grup samych 
w sobie; nie jest to także potencjalność struktur społecznych samych w sobie. 
Jest to natomiast szczególna „wypadkowa” zdolności, umiejętności, motywacji, 
wiedzy, konsekwencji, ambicji, samozaparcia członków społeczeństwa, oraz 
warunków strukturalnych, w których przychodzi im działać.

Odwołując się do tej koncepcji, za podmiot polityki społecznej można uznać 
jednostki, zbiorowości i grupy społeczne, które poprzez swoje społeczno-histo-
ryczne zbiorowe praktyki3, oparte na budowaniu relacji z innymi elementami 
struktury społecznej, dają wyraz swoim potrzebom, dążeniom i  aspiracjom, 
określają sposoby ich urzeczywistniania oraz oddziałują na kształt ładu spo-
łecznego. Społeczeństwo jest też źródłem instytucji społecznych – w szerokim 
i wąskim rozumieniu tego pojęcia – które polityka społeczna modyfikuje, prze-
kształca, ale i kontroluje. Istota społecznego wymiaru polityki społecznej jest 
zatem związana – między innymi – z podmiotową rolą, jaką (w wyłożonym 
tutaj sensie) odgrywają w niej poszczególne grupy i  zbiorowości społeczne, 
np. rodziny, społeczności lokalne, grupy społeczno-zawodowe, które wchodzą 
w relacje z innymi grupami i zbiorowościami, podejmując aktywność w okre-
ślonych warunkach kulturowych, ekonomicznych, politycznych, prawnych itd.

Jak już wspomniano, mówiąc o  podmiotach polityki społecznej, należy 
się także odwoływać do kategorii podmiotowości politycznej. Jest to jedna 

3 Pojęcie zaczerpnięte od Piotra Sztompki (2002).



74 ROZDZIAŁ 3

z kluczowych kategorii politologii, a zatem opracowań na jej temat jest bardzo 
wiele. Nie podejmując się ich całościowej analizy i interpretacji, poprzestajemy 
tutaj na stwierdzeniu, że podmiotowość polityczną rozumiemy jako zdolność 
struktur społecznych do zdobywania władzy państwowej i jej utrzymywania bądź 
do bezpośredniego oddziaływania na instytucje i organizacje tę władzę posia-
dające. Jak zauważa Mirosław Karwat (1980: 273), podmiotowość polityczna 
jest właściwością relacyjną, gdyż zawsze wiąże się z oddziaływaniem na inne 
obiekty (podmioty). O politycznym charakterze podmiotowości świadczy zaś to, 
że wyraża się ona w świadomości potrzeb i interesów (z interesami powiązane 
są wartości) grup społecznych i całego społeczeństwa oraz w podejmowaniu 
celowych, świadomych, racjonalnych działań mających służyć owym potrzebom 
i interesom (Karwat 1980: 276)4. W definicjach polityki społecznej5 zazwyczaj 
wskazuje się na takie podmioty polityki, jak państwo, władza publiczna, rząd, 
związki zawodowe, organizacje społeczne, organizacje międzynarodowe. Nie-
kiedy są do nich zaliczane grupy społeczne (całość społeczeństwa, pracobiorcy, 
ludzie pracy, grupy społeczno-ekonomiczne, pracownicy najemni itd.). Co 
ważne, przyjmuje się, że działania – różnie określanych – podmiotów poli-
tyki społecznej mają charakter celowy (te cele to np. zaspokajanie potrzeb, 
przekształcanie struktury społecznej), racjonalny6 i metodyczny (wykorzystuje 
się w nich procedury i  świadomie dobierane instrumenty), zaś ich ramy są 
określone przez normy prawne i  zakres aktywności wyznaczony lub dozwo-
lony przez władzę państwową. Podmioty polityki społecznej są „polityczne”, 
dlatego że są zaangażowane w grę interesów różnych grup społecznych, służą 
sprawowaniu władzy nad jednostkami, rodzinami, grupami i zbiorowościami 
społecznymi (poprzez kontrolę, stymulowanie zachowań, przymus, nadawanie 
i ograniczanie uprawnień itd.).

Dążąc do określenia istoty polityki społecznej, uznajemy podmiotowość 
społeczną i polityczną za obiektywnie istniejące zjawiska, wiemy jednak, że 
są one wyrazem subiektywnego i  intersubiektywnego dostrzegania i  artyku-

4 W kontekście podmiotowości politycznej warto przywołać – zawarte w późniejszej publi-
kacji – rozważania M. Karwata (2010: 68) nad istotą tego, co „polityczne”: „Po pierwsze, 
‘polityczne’ są nie tylko sprzeczności interesów (a wśród nich nie tylko antagonistyczne, lecz 
również nieantagonistyczne), lecz także rozbieżności interesów i sytuacje ich «separacji», które 
nie pozwalają na koordynację wysiłków społecznych czy zdobycie wystarczającego poparcia dla 
decyzji państwowych. Po drugie, wbrew potrzebom i oczekiwaniom społecznym (dotyczącym 
harmonizacji, zrównoważenia, zapewnienia ciągłości rozwoju itd.) nierzadko polityka określo-
nych podmiotów ma charakter «dewastacji społecznej» czy prób eksterminacji innych grup 
w imię cynicznie lub ideologicznie umotywowanego skrajnego partykularyzmu”. 

5 Przegląd defi nicji: Szarfenberg (2006: 159–173).
6 Racjonalność jest tu rozumiana zgodnie z  tradycją prakseologiczną – jako dobieranie 

optymalnych środków do celów działania. 
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łowania potrzeb, interesów i aspiracji. Podmiotowość społeczna i polityczna 
w pewnym zakresie są tożsame, w pewnym zaś odmienne. Tożsame są wówczas, 
gdy społeczno-historyczne zbiorowe praktyki realizowane są poprzez struktury 
władzy politycznej (np. pracownicy zrzeszeni w związkach zawodowych, czyli 
podmiocie politycznym, kształtują stosunki pracy). Z niezależną od walki 
o władzę podmiotowością społeczną mamy zaś do czynienia wtedy, gdy roz-
wiązania polityki społecznej są kształtowane poza politycznymi strukturami 
państwa, np. w formie działań samopomocowych, oddolnych ruchów edukacyj-
nych, wsparcia opiekuńczego dostarczanego przez wspólnoty wyznaniowe itp. 
Z kolei przejawy „czystej” podmiotowości politycznej można dostrzec w poli-
tyce społecznej m.in. we wdrażaniu międzynarodowych norm czy standardów 
ustalonych wspólnie przez rządy różnych krajów, wprowadzaniu lub likwido-
waniu świadczeń społecznych pod wpływem politycznego i/lub ekonomicznego 
nacisku – np. w wyniku strajków.

Społeczny i polityczny wymiar polityki społecznej można określić także 
poprzez analizę stawianych przed nią celów. Ich przykłady można znaleźć 
w szerokim przeglądzie definicji polityki społecznej (występujących w polskiej 
i  zagranicznej literaturze przedmiotu) dokonanym przez Ryszarda Szarfen-
berga (2006: 19–26). Autor ten zaproponował ich uporządkowanie za pomocą 
kryterium, jakim jest występująca w definiensie kluczowa kategoria (nazwana 
wprost lub opisana przy użyciu innych pojęć). Typologia ta obejmuje dziewięć 
rodzajów definicji, które wyróżniają następujące kluczowe pojęcia: dobrobyt 
(społeczny), potrzeby, bezpieczeństwo socjalne, (socjalne) prawa człowieka, 
sprawiedliwość społeczna, struktura społeczna, integracja społeczna, kwestie 
społeczne oraz postęp i rozwój społeczny.

Podział tych kategorii na bardziej społeczne i  bardziej polityczne ma, 
rzecz jasna, arbitralny charakter, ale wydaje się, że wszystkie są społeczne, 
zaś tymi, które wyraźnie łączą się ze sferą polityki (czyli obszarem ścierania 
się interesów skupionych wokół uzyskania i/lub utrzymania władzy oraz wyra-
żających te interesy ideologii), są: prawa człowieka, sprawiedliwość społeczna, 
postęp i  rozwój społeczny, a  także integracja społeczna (gdy kojarzona jest 
z  zachowaniem spokoju społecznego) czy struktura społeczna (gdy polityka 
społeczna jest narzędziem celowego przekształcania struktury społecznej 
zgodnie z wizją władzy politycznej). Polityka społeczna stawia sobie zatem 
zarówno te cele, które są istotne dla trwania i  rozwoju poszczególnych 
ludzi i  całego społeczeństwa, jak i  te, które są istotne z  punktu widzenia 
sprawowania władzy politycznej oraz kształtowania struktur i  charakteru 
państwa.

Pytania o polityczny wymiar polityki społecznej towarzyszą często rozważa-
niom nad znaczeniem angielskich pojęć policy i politics, a więc także próbom 
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ich definiowania w języku polskim. Zdaniem Jarosława Górniaka i Stanisława 
Mazura (2010: 12), politics 

oznacza politykę jako proces dochodzenia do decyzji dotyczących określonej 
społeczności, w którym podmioty procesu […] przekuwają idee w postulaty, 
uzgodnienia i decyzje. […] Jednym z wymiarów tego procesu jest utrzymanie 
władzy jako uprawnienia do podejmowania i egzekwowania decyzji. 

Czym jest policy, autorzy ci wyjaśniają następująco: 

to treść przyjmowanych rozwiązań – przyjmująca postać aktów normatywnych, 
strategii, programów i konkretnych przedsięwzięć o charakterze regulacyjnym 
lub dotyczącym rozdysponowania zasobów (alokacyjnym), wskazującym cele, 
środki działania, zasoby i terminy (tamże). 

Z kolei Marek Żmigrodzki (2016: 491–492) określa politics jako 

proces formułowania celów, doboru środków, podejmowania i kontroli decyzji 
dotyczących ekonomicznych, politycznych, socjalnych i kulturowych obszarów 
systemu społecznego (a nie tylko politycznego czy państwa)

zaś policy charakteryzuje jako 

podejmowanie przez ośrodek decyzyjny decyzji, które dotyczą wyboru celów 
i metod ich osiągania; zbiór praktycznych działań politycznych podejmowa-
nych przez różne podmioty. 

R. Szarfenberg (2006:  16–17) wskazuje natomiast, że kluczowa różnica 
między tymi pojęciami sprowadza się do innego podejścia do władzy. Istotą 
politics jest walka o władzę, zaś policy polega na stosowaniu władzy dla osiąga-
nia celów innych niż jej uzyskanie i utrzymanie. Te cele to np. rozwiązywanie 
problemów społecznych, zaprowadzanie ładu i porządku.

Polityka społeczna jest określana w języku angielskim jako social policy. Jej 
polityczność ma zatem związek z rozwiązywaniem ważnych dla społeczeństwa 
problemów, utrzymaniem i poprawą społecznego dobrostanu oraz z  techno-
logią sprawowania władzy (programy działania, tworzenie zasobów, decyzje 
dotyczące redystrybucji środków zaspokajania społecznych potrzeb  itd.). 
Między politics i policy istnieje silny związek i zarazem nie ma wyraźnej gra-
nicy między tymi pojęciami. Interesy grup i zbiorowości społecznych, będące 
swoistą siłą napędową w walce o władzę, bardzo często dotyczą dóbr i usług, 
których wytwarzaniem i dystrybucją zajmuje się polityka społeczna, i są zwią-
zane z wartościami uznawanymi za nadrzędne dla polityki społecznej. Można 
zatem uznać, że polityka społeczna jest formą politics, gdyż chroni przede 
wszystkim interesy tych grup, których przedstawiciele sprawują władzę. Czę-
ściej jednak, choć autorzy definicji polityki społecznej nie zawsze otwarcie to 
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deklarują, jest ona rozumiana jako sztuka rozpoznawania różnych aspektów 
sytuacji jednostek i  zbiorowości oraz opracowywania sposobów wprowadza-
nia zmian społecznych (zgodnie z  zasadą konsensu i współpracy), a  zatem 
w języku angielskim jej odpowiednikiem jest słowo policy.

Sięgając do koncepcji M. Karwata, proponujemy traktować politykę 
społeczną jako zjawisko wtórnie upolitycznione, czyli takie, które nie jest 
usytuowane w centrum politics, ale ma istotny kontekst polityczny (odznacza 
się politycznością kontekstową). Przez polityczny kontekst zjawisk autor ten 
rozumie: 

(1) polityczne zdeterminowanie samej genezy danego zjawiska, 
(2) polityczne zdeterminowanie jego funkcjonowania lub ewolucji, 
(3) polityczne uwikłanie, 
(4) polityczne znaczenie, 
(5) polityczną oprawę, 
(6) polityczną instrumentalizację, 
(7) polityczne konsekwencje danego zjawiska (Karwat 2015: 47). 

Powstaje pytanie, jak – odwołując się do tej charakterystyki – można opisać 
politykę społeczną. Po pierwsze, polityka społeczna narodziła się w XIX wieku 
jako odpowiedź na polityczne wyzwania wynikające z rozwoju ruchów społecz-
nych zrzeszających pracowników najemnych. Jej geneza ma zatem polityczny 
charakter. Po drugie, jej funkcjonowanie i kierunki zmian są uwarunkowane, 
między innymi, przez politics (np. od decyzji zwycięskiego obozu rządzącego 
zależy zmiana celów polityki społecznej oraz tworzenie lub likwidowanie 
jej instrumentów). Po trzecie, polityczne uwikłanie polityki społecznej jest 
widoczne w  różnych jej odmianach ukształtowanych przez poszczególne 
nurty ideologii politycznych7 (np. socjaldemokratyczna polityka społeczna, 
konserwatywna polityka społeczna itd.). Po czwarte, decyzje podejmowane 
w ramach polityki społecznej mają polityczne znaczenie, gdyż zazwyczaj ozna-
czają realizację interesów tylko wybranych grup, wpływają na ograniczanie 
lub pogłębianie społecznych nierówności itd. Po piąte, polityka społeczna 
zyskuje polityczną oprawę, gdyż np. jest elementem programów wyborczych, 
a ogłaszaniu programów społecznych towarzyszą zabiegi charakterystyczne dla 
politycznego marketingu. Po szóste, polityka społeczna – i w ustrojach demo-
kratycznych, i niedemokratycznych – jest instrumentalizowana na potrzeby 
walki politycznej, zarówno wewnętrznej, jak i w relacjach między państwami. 
Po siódme, społeczne, ekonomiczne i demograficzne konsekwencje polityki 
społecznej bardzo wyraźnie oddziałują na politics.

7 Wyrazem politycznego uwikłania polityki społecznej jest w polskiej nauce zapropono-
wana przez Juliana Auleytnera (1986) kategoria doktryn polityki społecznej.
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Istotą polityki społecznej (jako praktyki) jest przeplatanie się w  niej 
elementów stricte społecznych (niepowiązanych bezpośrednio z  polityką 
w  znaczeniu politics) i politycznych. Polityka społeczna jest tworzona przez 
społeczeństwo i dla społeczeństwa (służy zaspokajaniu potrzeb ludzi, rozwo-
jowi społeczeństwa, wspieraniu społecznej spójności), przy czym dzieje się to 
w ramach określanych przez grę sił politycznych i walkę o władzę. Związki 
tego, co społeczne, i tego, co polityczne, dostrzegamy w:

• społecznej i politycznej podmiotowości obserwowanej w polityce spo-
łecznej;

• społecznym i politycznym charakterze jej celów;
• związku procesów decyzyjnych z aparatem władzy politycznej (władza 

publiczna wyłaniana w toku procesu politycznego jest kluczowym pod-
miotem polityki społecznej);

• politycznych kontekstach podejmowania, realizacji i  efektów działań 
zaliczanych do polityki społecznej.

3.1.2. Definicja i zakres przedmiotowy polityki społecznej

W świetle powyższych rozważań przyjmujemy, że polityka społeczna jest 
zbiorem społecznych i politycznych praktyk podejmowanych przez różnorodne 
podmioty życia społecznego wyrażające w  ten sposób swoją społeczną i/lub 
polityczną podmiotowość, przy czym rolę dominującą wśród tych podmiotów 
z reguły pełni państwo. Cele polityki społecznej wiążą się zarówno z zaspo-
kajaniem potrzeb członków społeczeństwa i kształtowaniem stosunków spo-
łecznych8, jak i  ze sprawowaniem władzy politycznej oraz ugruntowaniem 
społecznych norm zgodnych z systemami wartości sił społecznych mających 
wpływ na proces decyzyjny w państwie.

Polityczny wymiar polityki społecznej, jej uwikłanie w  grę interesów 
różnych grup społecznych powoduje, że zawsze stanowi ona realizację pew-
nych aksjologicznych założeń. Wartości określają zróżnicowane cele polityki 
społecznej (np. wyrównywanie szans osób i  zbiorowości defaworyzowanych, 
ochrona tradycyjnego modelu rodziny, sprawiedliwy podział efektów wzro-
stu gospodarczego, zachowanie narodowej tożsamości), dobór instrumentów 
(np. wybór między świadczeniami finansowymi a  rozwojem usług społecz-
nych, decyzje w sprawie roli mechanizmów rynkowych w zaspokajaniu potrzeb 
społeczeństwa) i  oczekiwany poziom aktywności różnych jej podmiotów 

8 Nawiązujemy do tradycji polskiej nauki o polityce społecznej i defi nicji podanych m.in. 
przez Konstantego Krzeczkowskiego, Edwarda Strzeleckiego, Wacława Szuberta i Antoniego 
Rajkiewicza.



79Polityka społeczna wobec cyklu życia i biegu życia

(np.  zróżnicowane koncepcje określające rolę państwa, podmiotów poza-
rządowych, samorządów w polityce społecznej). Uznajemy, że istotną, wręcz 
konstytutywną cechą polityki społecznej jest jej aksjologiczny charakter. Nie 
przychylamy się natomiast do poglądu, że z istotą polityki społecznej w sposób 
trwały są związane jakieś konkretne wartości, np. równość czy sprawiedliwość 
społeczna. Polityka społeczna może bowiem odwoływać się do różnych wizji 
pożądanego ładu społecznego (dobrego społeczeństwa) i  różnych koncepcji 
dobra człowieka (dobrego życia)9.

Konceptualizacja pojęcia „polityka społeczna” wymaga zajęcia stanowiska 
wobec wątpliwości, jakie wynikają z występowania w języku potocznym i nauko-
wym terminu „polityka socjalna”. Opowiadamy się po stronie tych badaczy, 
którzy uważają, że te dwa pojęcia nie są tożsame, a  „polityka społeczna” 
ma szerszy zakres niż „polityka socjalna”. To rozstrzygnięcie nie oznacza, 
że bez trudu można zdefiniować, czym jest polityka socjalna. Zarówno jej 
zakres, jak i kryteria wyodrębniające ją z obszaru polityki społecznej są różnie 
określane10.

Należy przypomnieć, że rozważania na temat różnic między polityką spo-
łeczną a polityką socjalną pojawiły się w polskiej literaturze naukowej w latach 
powojennych (zwłaszcza w latach 70. XX wieku i następnych). Istotę polityki 
społecznej zaczęto ujmować nie – jak w okresie międzywojennym – w opozycji 
do opieki społecznej (którą w okresie powojennym uznano za jedną z dziedzin 
polityki społecznej), ale poprzez wytyczenie granic między polityką społeczną 
a gospodarczą, oświatową, zdrowotną itd.11.

Zakres przedmiotowy polityki socjalnej jest różnie definiowany przez 
badaczy. W polskiej literaturze przedmiotu uznaje się na przykład, że polityką 
socjalną są: bezekwiwalentne świadczenia społeczne (Rajkiewicz 1996: 19); 
działania o charakterze doraźnym, ratowniczym, nastawione na zaspokojenie 
najpilniejszych i podstawowych potrzeb osób znajdujących się w  szczególnie 
trudnych sytuacjach życiowych (Danecki 1980: 181; Supińska 1991: 9); środki, 
metody działania i instytucje, które służą wywieraniu bezpośredniego wpływu 
na materialne warunki życia (Szarfenberg 2001: 118); działania państwa 
i  innych podmiotów ukierunkowane na zaspokojenie podstawowych potrzeb 
oraz poprawę położenia często marginalizowanych jednostek, grup i społecz-
ności (Piątek 2012: 123–124); działania służące zapewnianiu bezpieczeństwa 

 9 Przegląd wartości i zasad polityki społecznej uwzględniający ich ideologiczne zróżnico-
wanie zob. Szatur-Jaworska (2002: 138–141).

10 Porównanie pojęć polityki socjalnej i polityki społecznej zob. Piątek (2012: 115–116); 
Szarfenberg (2003: 36–37); Szatur-Jaworska (2016a). 

11 Przegląd wybranych wątków dyskusji na ten temat, jakie toczyły się w latach 70. XX wieku 
w środowisku polskich polityków społecznych, zawiera artykuł Wacława Szuberta (1980). 
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socjalnego (rozumianego jako wolność od tzw. starych ryzyk socjalnych, 
czyli sytuacji i  zdarzeń wpływających niekorzystnie na sytuację dochodową 
osób i  rodzin oraz zdolność dorosłych do zarobkowania) (Szatur-Jaworska 
2016a: 56). O „socjalności” polityki mogą zatem decydować różne kryteria: 
formy pomocy (doraźna, nierozwiązująca w sposób trwały jakiegoś problemu); 
podstawowy charakter potrzeb, na których zaspokajanie są nastawione te dzia-
łania; oddziaływania na materialne (finansowe) warunki życia; defaworyzo-
wana pozycja społeczna adresatów; selektywność oddziaływania na społeczne 
zbiorowości (grupy społeczne).

Niezależnie od przyjmowanej definicji polityki socjalnej, wśród badaczy 
przeważa pogląd, że jest ona częścią polityki społecznej. Oznacza to w konse-
kwencji, że polityka społeczna obejmuje większy – w porównaniu z socjalną – 
zakres potrzeb, ma na celu zaspokojenie ich na wyższym (niż polityka socjalna) 
poziomie, sięga do bogatszego zestawu środków (instrumentów) działania, 
realizuje cele krótko- i długoterminowe, a ponadto jej świadczenia i usługi 
mogą mieć charakter powszechny (uniwersalny) lub selektywny. W  naszej 
książce polityka społeczna jest konsekwentnie rozumiana jako dziedzina 
aktywności różnych podmiotów mająca istotnie szerszy zakres niż polityka 
socjalna. Włączamy do tego zakresu wiele polityk szczegółowych, począwszy 
od powszechnie uznawanego za część polityki społecznej zabezpieczenia spo-
łecznego aż po politykę zdrowotną, edukacyjną i kulturalną.

3.2. Polityka społeczna wobec cyklu życia i biegu życia – 
definicje własne12

Mówiąc o polityce społecznej wobec cyklu życia oraz wobec biegu życia, 
nie mamy na myśli odrębnych segmentów polityki społecznej czy tzw. polityk 
szczegółowych – na wzór polityki edukacyjnej, rodzinnej bądź zdrowotnej. 
Chodzi nam raczej o pewien punkt widzenia, który – w naszym przekona-
niu – powinien być obecny w wizji całego systemu polityki społecznej i  tym 
samym przenikać powinien także do jej poszczególnych segmentów. Polityka 
społeczna zarówno wobec cyklu życia, jak i wobec biegu życia – to analityczny 
konstrukt, w którym uwzględniamy przedstawione wcześniej założenia doty-
czące perspektyw badawczych cyklu i biegu życia oraz ustalenia odnoszące się 
do istoty polityki społecznej.

Podkreślamy też, że ani polityka społeczna wobec cyklu życia, ani polityka 
społeczna wobec biegu życia nie jest sumą polityk adresowanych do różnych 

12 Autorkami podrozdziału 3.2 są Barbara Rysz-Kowalczyk i Barbara Szatur-Jaworska.
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grup wieku lub pokoleń (np. polityki wobec młodzieży czy polityki senio-
ralnej). Rzecz jasna, polityka wobec cyklu i biegu życia zajmuje się sytuacją 
różnych społecznych zbiorowości, ale zawsze w powiązaniu z wcześniejszym 
i prognozowanym (przewidywanym) biegiem życia kohort (grup wieku) oraz 
w  powiązaniu ze społeczną konstrukcją fazy cyklu życia, w  jakiej znajduje 
się dana grupa wieku (pokolenie). Na przykład, Barbara Szatur-Jaworska 
(2000: 123) zdefiniowała politykę społeczną wobec starości jako politykę, 

która ma na celu wspomaganie jednostek w  radzeniu sobie z  kryzysami 
rozwojowymi i  sytuacyjnymi, które są typowe – w  określonych warunkach 
historycznych – dla tej fazy życia; zapewnienie starości pozycji równoprawnej 
z  innymi fazami życia oraz kształtowanie jej pozytywnego obrazu w  świado-
mości społecznej.13

Nasza koncepcja polityki społecznej wobec cyklu życia oraz wobec biegu 
życia skupia się na społecznym wymiarze tych polityk. Eksponuje bardziej pod-
miotowość społeczną niż polityczną. Koncentruje się na celach społecznych.

3.2.1. Polityka społeczna wobec cyklu życia 

Nawiązując do treści zawartych w  rozdziale pierwszym, cel polityki spo-
łecznej wobec cyklu życia definiujemy jako: tworzenie takiej instytucjonalnej 
struktury zaspokajania potrzeb i takich zasad organizacji życia społecznego, 
jakie każdemu pokoleniu, w każdej fazie jego życia, ułatwią optymalne syn-
chronizowanie posiadanych zasobów w  wymiarze biologicznym, psycholo-
gicznym, intelektualnym i materialnym oraz przekładanie tych zasobów na 
cenione formy funkcjonowania (sposoby bycia, działania). W wersji bardziej 
zoperacjonalizowanej byłoby to (Rysz-Kowalczyk 2003: 140–141; Rysz-Kowal-
czyk, Szatur- Jaworska 2004: 231):

• identyfikowanie i usuwanie blokad w zaspokajaniu tych potrzeb, których 
deprywacja w danej fazie życia może zniekształcić przebieg następnych 
faz (w tym przypadku polityka społeczna musi – mówiąc potocznie – 
zdążyć na czas);

• identyfikowanie i usuwanie tych rozwiązań w polityce społecznej, które 
kreują/utrwalają k onflikt między potrzebami i  sposobami ich zaspo-
kajania przez ludzi znajdujących się w różnych fazach życia – konflikt 
zakłócający rytm wymiany pokoleń lub/i uniemożliwiający wykorzysta-
nie dla dobra wspólnego zasobów (elementów potencjału) tkwiących 
w każdej fazie; 

13 Wśród polskich gerontologów perspektywę cyklu życia przyjmuje w swoich rozważaniach 
o polityce społecznej także m.in. Zbigniew Woźniak (2016).
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• identyfikowanie i usuwanie tych rozwiązań w polityce społecznej, które 
konserwują już nieaktualne lub powszechnie kontestowane wzory faz 
cyklu życia (tj. dostosowywanie norm prawnych i  instytucji oraz ich 
podstaw aksjologicznych do faktycznie zmienionego i akceptowanego 
wzoru).

Dwa pierwsze zoperacjonalizowane cele wskazują, że w wymiarze prak-
tycznym polityka społeczna wobec cyklu życia w istocie musi się stać polityką 
wobec wielu cykli życia, przez które przechodzą pokolenia aktualnie żyjące 
w danym społeczeństwie. Każde pokolenie odtwarza bowiem tę samą sekwen-
cję, ale nie w ten sam sposób. Weźmy dla przykładu choćby tylko czas trwania 
faz. Wiadomo, że ci, którzy są teraz w fazie starości, przeżywają ją dłużej niż 
poprzednie pokolenia – i to nie tylko ze względu na dłuższe trwanie życia (co 
jest zjawiskiem pozytywnym), lecz także ze względu na zmiany w sferze pracy 
i w  rozwiązaniach systemu zabezpieczenia społecznego. Na przykład wiele 
osób przedwcześnie zdezaktywizowanych zawodowo szybciej przejmuje wzory 
zachowań charakterystyczne dla ludzi starych (co jest zjawiskiem negatywnym). 
Z kolei, droga ku dorosłości jest obecnie wyraźnie dłuższa niż w poprzednich 
pokoleniach. Dzieje się tak na skutek przedłużania okresu edukacji szkol-
nej i upowszechniania wyższego wykształcenia oraz na skutek występowania 
obiektywnych blokad utrudniających realizację zadań rozwojowych fazy doros-
łości14. Im bardziej różnią się wzory cyklu życia realizowane przez współczesne 
sobie pokolenia, tym większy jest obszar i  ryzyko potencjalnych konfliktów 
na tle odmiennych potrzeb i sposobów ich zaspokajania. Z kolei, osiągnięcie 
trzeciego z wyżej wymienionych celów, akcentującego rozbieżności (i tempo 
ich powstawania) pomiędzy empirycznie obserwowalnymi wzorami a wzorami 
normatywnymi sugerowanymi przez politykę społeczną – jest jeszcze innego 
rodzaju wyzwaniem. W związku z tym nasuwają się m.in. pytania, czy polityka 
społeczna wobec cykli życia ma być tą, która po prostu podąża za obserwowa-
nymi trendami, czy też tą, która wzmacnia dotychczasowe normatywne wzory, 
bo uznaje je za wartościowe i blokuje upowszechnianie alternatywnych wzo-
rów, czy wreszcie tą, która szuka rozwiązań kompromisowych (otwierających 
równorzędne wybory) lub sama inicjuje jakieś nowe trendy (Rysz-Kowalczyk 
2013: 365–366). Pytania te zyskują na znaczeniu szczególnie dziś, kiedy obser-
wujemy rzeczywistą dekonstrukcję powszechnych dotąd wzorów przeżywania 
cyklu życia i poszczególnych faz oraz wyłanianie się nowych wzorów – wyraźnie 
bardziej zróżnicowanych i zindywidualizowanych.

Osiąganie wymienionych celów polityki społecznej wobec cyklu życia 
może obejmować (choć zapewne w  różnych proporcjach) zarówno działa-

14 Zob. więcej w rozdziale 4 niniejszej książki.
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nia o  charakterze naprawczym, oznaczające doraźne korygowanie swoich 
własnych błędów i  ich skutków albo reagowanie na pilne sytuacje wywołane 
innymi czynnikami, jak i tworzenie oraz wprowadzanie w życie całościowych 
strategii (np. na wzór strategii „uczenia się przez całe życie” – lifelong learning 
programme).

3.2.2. Polityka społeczna wobec biegu życia

W koncepcji polityki społecznej wobec biegu życia odwołujemy się do 
definicji biegu życia jako empirycznie obserwowalnego i doświadczanego przez 
ludzi procesu zmian biologicznych, psychicznych i  społecznych w  toku ich 
życia. Zmiany te mogą być traktowane całościowo, ale mogą być także wyod-
rębniane jako części poszczególnych trajektorii (biografii). Polityka społeczna 
z  istoty swojej nie adresuje planowanych i podejmowanych działań do kon-
kretnych jednostek. Adresatami tymi są społeczne zbiorowości, a w przypadku 
charakteryzowanej tu polityki zbiorowościami tymi są kohorty urodzeniowe, 
w  ramach których można wyróżnić różne subpopulacje (np. kobiety i męż-
czyzn, aktywnych i biernych zawodowo, mieszkańców miast różnej wielkości 
i wsi, ubogich i nieubogich, uczestniczących w procesie edukacji i nieuczących 
się  itd.). W wybranym do analizy okresie kohorty te mogą być operacjona-
lizowane jako grupy wieku (pokolenia demograficzne) lub jako pokolenia 
kulturowe (historyczne). Są to zawsze konkretne osoby, których życie kształ-
tują warunki społeczne, ekonomiczne, polityczne itd. – charakterystyczne dla 
danego czasu i miejsca ich życia.

Celem polityki społecznej wobec biegu życia jest diagnozowanie dotych-
czasowych życiowych trajektorii poszczególnych kohort, formułowanie na tej 
podstawie wniosków o wynikających z tych biografii szansach i zagrożeniach 
dla zaspokajania ich potrzeb w  danym czasie (na aktualnym etapie życia 
kohorty) i w przyszłości oraz uwzględnianie owych „biograficznych pasywów 
i aktywów” w projektowaniu różnych dziedzin polityki społecznej. W wersji 
bardziej zoperacjonalizowanej jest to:

• identyfikowanie blokad w zaspokajaniu potrzeb (kwestii społecznych), 
które wystąpiły we wcześniejszej biografii danej kohorty i mogą mieć 
negatywny wpływ na sytuację i szanse rozwojowe jednostek na danym 
etapie ich życia (np. polityka społeczna nie powinna pozostawać obo-
jętna na fakt, że dane pokolenie nie miało w  przeszłości szans na 
znaczny awans edukacyjny lub że duża część należących do niego osób 
pracowała zawodowo w uciążliwych, niezdrowych warunkach);

• identyfikowanie różnic społecznych w  ramach kohorty na różnych 
etapach jej życia mogących mieć znaczenie dla możliwości zaspoka-
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jania potrzeb przez ludzi będących na danym etapie życia (np. śro-
dowiskowe zróżnicowanie dostępności opieki przedszkolnej powoduje, 
że wchodząc do systemu powszechnej obowiązkowej edukacji, dzieci 
z różnych środowisk mają zróżnicowane możliwości adaptacji do tego 
systemu);

• projektowanie oferty polityki społecznej dla poszczególnych grup 
wieku uwzględniające możliwości i ograniczenia konkretnych zbioro-
wości zbliżających się do kolejnych etapów w  swoim życiu (np. gdy 
wiadomo, że w wiek emerytalny będą wkraczały roczniki o relatywnie 
lepszym niż wcześniejsze kohorty stanie zdrowia, adresowana do nich 
polityka społeczna powinna wykorzystywać aktywność społeczną tych 
osób i zarazem oferować usługi służące podtrzymywaniu ich aktywności 
fizycznej i intelektualnej).

W ramach polityki społecznej wobec biegu życia można wyróżnić polityki 
wobec różnych grup wieku i tworzących je subpopulacji będących na określo-
nym etapie życia. Może to być np. polityka wobec dzieci z niepełnosprawno-
ściami (a więc zbiorowości o konkretnej liczebności i konkretnych potrzebach), 
polityka wobec młodzieży (uwzględniająca różnice między młodzieżą uczącą 
się, pracującą i bezrobotną) czy polityka wobec osób starszych. Tę ostatnią 
B. Szatur-Jaworska (2000: 121) zdefiniowała jako 

taką politykę społeczną, której celem jest stwarzanie – obecnie i na przyszłość 
– warunków zaspokajania potrzeb ludzi starych oraz kształtowanie odpowied-
nich relacji pomiędzy starszym pokoleniem a młodszymi generacjami, drogą 
ograniczania uzależnienia osób starszych od młodszych, zapobiegania mar-
ginalizacji ludzi starych oraz kształtowania stosunków międzypokoleniowej 
solidarności.15 

Jak się wydaje, w świetle założeń przyjmowanych przez autorów rozwijają-
cych koncepcję polityki relacji międzypokoleniowych (polityki międzygenera-
cyjnej) także tę politykę można zaliczyć do obszaru polityki wobec biegu życia16.

15 Pojęcie to defi niował także m.in. Piotr Błędowski (2002, 2012).
16 W polskim tłumaczeniu książki pod redak cją Kurta Lüschera i Andrzeja Klimczuka 

(2017: 143) odpowiednikiem niemieckiego pojęcia „Generationenpolitik” jest „polityka relacji 
międzypokoleniowych”. Autorzy opracowania proponują dwie defi nicje tego pojęcia: „Opisowa/
deskryptywna polityka […] relacji międzypokoleniowych obejmuje wszystkie wysiłki na rzecz 
instytucjonalizacji indywidualnych i zbiorowych relacji między pokoleniami w sferach prywatnej 
i publicznej. […] Programowa/normatywna polityka relacji międzypokoleniowych […] zakłada 
tworzenie warunków społecznych, które pozwalają na tworzenie prywatnych i publicznych relacji 
międzypokoleniowych w  teraźniejszości i w przyszłości, w  sposób który gwarantuje z  jednej 
strony rozwój odpowiedzialnych i zorientowanych na wspólnotę osobowości, a z drugiej strony 
rozwój społeczny”.
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3.3. Polityka wobec biegu (cyklu) życia – wybrane koncepcje 
w literaturze przedmiotu

Wstęp17

Zaproponowana powyżej konceptualizacja pojęć „polityka społeczna 
wobec cyklu życia” i  „polityka społeczna wobec biegu życia” ma w  pełni 
autorski charakter. Dla spójności prezentacji własnej propozycji teoretycz-
nej zdecydowałyśmy się na omówienie w odrębnym podrozdziale wybranych 
koncepcji polityki biegu (cyklu) życia i dyskusji wokół tej kategorii. Należy 
przypomnieć, że autorzy piszący na ten temat z reguły nie stosują wyraźnego 
i konsekwentnego rozróżnienia cyklu życia i biegu życia. Często pojęcia te są 
używane zamiennie bądź charakterystyki jednego z nich (coraz częściej jest to 
„bieg życia”, który wypiera „cykl życia”) obejmują cechy zarówno biegu, jak 
i cyklu życia. Nie sposób zatem oddzielnie analizować zawartych w  literatu-
rze naukowej opracowań na temat polityki wobec cyklu życia oraz na temat 
polityki wobec biegu życia. Stąd decyzja, by w dalszej analizie posługiwać się 
pojęciem „polityka wobec biegu (cyklu) życia” – z  pominięciem przymiot-
nika „społeczna”, gdyż autorzy omawianych tutaj rozważań teoretycznych nie 
zawsze go łączą z tym pojęciem.

Z przeprowadzonej analizy wynika, że polityce wobec biegu (cyklu) życia 
przypisuje się w literaturze przedmiotu kilka podstawowych funkcji. Po pierw-
sze, jest to zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego i społecznego na różnych 
etapach życia jednostek i ich rodzin (często bowiem to rodzina jest adresatem 
polityki społecznej). Po drugie, funkcją tej polityki jest redystrybucja zasobów 
między różnymi fazami życia i między różnymi pokoleniami. Po trzecie, jest 
to normalizacja ścieżek (trajektorii) życiowych ludzi, w której zakres wcho-
dzi tworzenie mechanizmów łączenia w biegu życia jednej osoby trajektorii 
związanych z pełnieniem różnych ról społecznych (rodzinnych, zawodowych, 
edukacyjnych itd.). Po czwarte, dostrzeganą w badaniach funkcją tej polityki 
jest wspieranie w sytuacjach szczególnego ryzyka, które może wynikać zarówno 
ze zmian typowych dla cyklu życia, jak i z sytuacji nadzwyczajnych, zaburza-
jących cykl i bieg życia.

Jak zaznaczałyśmy wcześniej, w literaturze przedmiotu dotyczącej polityki 
społecznej nie ma jednej wyodrębnionej teorii cyklu życia ani biegu życia. 
Powstaje pytanie, które cechy państwa opiekuńczego mogą mieć największy 
wpływ na wyjaśnienie przebiegu/cyklu życia. W analizach brana jest pod uwagę 
różnorodność polityk społecznych, bada się, jak te polityki się kształtowały, 

17 Autorką Wstępu do podrozdziału 3.3 jest Barbara Szatur-Jaworska.
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jakim zmianom podlegały w swym rozwoju. Polityki prowadzone przez różne 
państwa są osadzone w konkretnych państwowych podmiotach, które tworzą 
zasady i  procedury, instytucje oraz określają kulturowe warunki działania. 
Istotne jest więc badanie nie tylko bezpośredniego i natychmiastowego wpływu 
instytucji na bieg i cykl życia, lecz także tworzonych długoterminowo wzorców 
(Diewald 2016; Kaufmann 2012).

Poniższemu przeglądowi koncepcji teoretycznych dotyczących polityki 
wobec biegu (cyklu) życia nadajemy trójdzielną strukturę, która, w  naszej 
opinii, odpowiada głównym wątkom naukowej debaty na ten temat.

3.3.1. Formy oddziaływania państwa na cykl i bieg życia18

Do czołowych badaczy analizujących wpływ współczesnych rządów (a więc 
polityk państwowych19) na bieg życia należy Lutz Leisering – autor modelu 
składającego się z  kilku istotnych elementów, które można rozpatrywać 
oddzielnie lub jako całość (Leisering 2003). W  swojej koncepcji autor ten 
skupia się na środkach podejmowanych przez państwo specjalnie w  celu 
zmiany biegu życia, zwracając uwagę na fakt, że właściwie każde działanie 
i każdy program polityki społecznej ma pewien ukryty lub bezpośredni wpływ 
na ścieżki życiowe. Istotnym punktem przełomowym, gdy państwo zaczęło 
projektować i kształtować cykl oraz bieg życia, był moment, w którym ludzie 
przestali być traktowani jako przedmiot oddziaływania władzy, zaczęli zaś – 
jako obywatele z prawami cywilnymi, politycznymi i  społecznymi (Marshall 
1964; Leisering 2003). Podczas gdy większość badaczy państwa opiekuńczego 
skupia się na redystrybucji pionowej (od bogatych do biednych bądź mię-
dzy różnymi pokoleniami), z punktu widzenia biegu życia najważniejsza jest 
redystrybucja w  czasie całego życia, a więc pomiędzy poszczególnymi jego 
etapami. Kluczowym aktorem jest tu państwo; wśród wszystkich instytu-
cji społecznych, które mają wpływ na przebieg życia – takich jak rodzina, 
praca, różne sieci społeczne – państwo jest instytucją nadrzędną, tylko ono 
bowiem obejmuje swoim zasięgiem cały cykl życia, także te momenty lub 
dłuższy okres, gdy ktoś na przykład nie ma rodziny lub pracy. Państwo wpływa 

18 Autorką podrozdziału 3.3.1 jest Janina Petelczyc.
19 L. Leisering używa zamiennie pojęć „rząd” i „państwo”, co dla czytelnika europejskiego 

może być zaskakujące. Autor wyjaśnia więc, że Europa Zachodnia ma dłuższą tradycję posłu-
giwania się pojęciem „państwo”, a zwłaszcza „państwo dobrobytu”, zaś Stany Zjednoczone są 
reprezentantem modelu rezydualnego, w którym państwo ma znacznie mniejszy udział w two-
rzeniu systemu zabezpieczenia społecznego i gwarantowania praw. Pojęcie „welfare state” naj-
częściej kojarzy się obywatelom USA z pomocą ubogim. 



87Polityka społeczna wobec cyklu życia i biegu życia

na bieg życia w dowolnym momencie „od kołyski aż po grób” (Kohli 1987; 
Leisering 2003).

Polityki społeczne prowadzone przez państwo mogą rzutować na bieg 
i  cykl życia w  różny sposób i w  różnym natężeniu. Stopniowalność wpływu 
państwa na bieg życia widać na konkretnych przykładach: niektóre rozwiązania 
mogą w niewielkim stopniu wpływać na pojedyncze aspekty życia jednostek, 
mogą jednak też regulować lub tworzyć pewne wzorce np. poprzez budowanie 
systemu zabezpieczenia emerytalnego, określanie ram uzyskania uprawnień 
emerytalnych itp.20. Jednakże stałość oddziaływania państwa opiekuńczego 
na bieg całego ludzkiego życia nie jest odczuwana zawsze i przez wszystkich. 
Najsilniej odczuwają ją podmioty mające ograniczone możliwości zaspokojenia 
potrzeb, np. osoby wymagające opieki długoterminowej, osoby z niepełno-
sprawnościami, ubodzy rodzice wielodzietni.

Szczególnie w państwach o rezydualnym modelu polityki społecznej świad-
czenia państwa opiekuńczego odgrywają raczej funkcję pomocniczą, a przez 
to legitymizacja gospodarki rynkowej czy nuklearnej rodziny jako głównych 
aktorów kształtujących bieg życia jest znacznie większa. Z tego powodu w kon-
cepcji Leiseringa istotne jest także odróżnienie „negatywnej” od „pozytyw-
nej” polityki biegu życia. Gdy brakuje polityki społecznej, a na jej miejsce 
wkracza rynek, można mówić o polityce negatywnej. Polega ona na tym, że 
kształtowanie cyklu i  biegu życia celowo pozostawia się sektorowi niepań-
stwowemu (czyli zarówno gospodarce rynkowej, jak i rodzinie czy prywatnym 
organizacjom charytatywnym). Przykładem takiej negatywnej polityki biegu 
życia przywoływanym przez Leiseringa jest reforma systemu opieki społecz-
nej w Stanach Zjednoczonych z 1996 roku, która wprowadziła ograniczenie 
okresu pobierania zasiłku socjalnego do maksimum 5 lat w przeciągu całego 
życia (Leisering 2003). W związku z tym prowadzono badania dotyczące np. 
potencjalnego wpływu ograniczania możliwości pobierania zasiłków na karierę 
zawodową kolejnego pokolenia, a więc dzieci osób, którym ograniczono prawo 
do zasiłku.

Większość badań nad relacją między państwem opiekuńczym a biegiem 
życia koncentruje się na wybranych aspektach. Dlatego Leisering w opraco-
wanym przez siebie modelu zaproponował scalenie różnych ujęć i  elemen-
tów polityki biegu życia. Uwzględnił trzy główne obszary/polityki państwa 
opiekuńczego: edukację, emerytury i  system zarządzania ryzykiem oraz trzy 
tryby działania państwa opiekuńczego kształtującego bieg życia: strukturację, 

20 Najbardziej radykalnym wpływem na przebieg życia jest powszechna kontrola nad życiem 
jednostek, np. tzw. polityka jednego dziecka w Chinach (obowiązująca w  latach  1979–2015). 
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integrację i  tworzenie norm. Te dwie płaszczyzny (obszary i  tryby działania) 
nakładają się na siebie i krzyżują.

Strukturacja to tryb, który można rozumieć jako powstawanie, powielanie 
i wykorzystywanie struktur organizacyjnych. Edukacja i system zabezpieczenia 
emerytalnego w tym kontekście wpisują się w to, jak społeczeństwa definiują 
dzieciństwo, wiek młody i  starość, co sprawia, że bieg życia jest ustruktury-
zowany, dzieląc się na trzy etapy: młodość–dorosłość–starość. W  ten sposób 
powstają fazy (etapy) życiowe i momenty przejścia między nimi. Etapy te są 
powiązane z wielowymiarowymi trajektoriami życiowymi, które wyznaczają 
status życiowy, role i przynależność do określonych klas społecznych.

Za pomocą trybu integracji polityki społeczne tworzą połączenia pomię-
dzy poszczególnymi fazami i etapami, dzięki czemu integrują cały bieg życia. 
Na przykład, edukacja na wczesnym etapie życia odgrywa ogromną rolę 
w kształtowaniu życiowych szans na rynku pracy w dorosłym wieku. Z kolei 
(nie)pewność istnienia i kształt systemu emerytalnego pozwala na większe (lub 
mniejsze) poczucie bezpieczeństwa socjalnego na przyszłych etapach życia 
osób przebywających na rynku pracy. Zarządzanie przez państwo ryzykiem 
obejmuje swoim zasięgiem ubezpieczenie i pomoc społeczną, ochronę w razie 
bezrobocia, wsparcie psychologiczne, zdrowotne i inne. Łączy ono (integruje) 
wszelkie życiowe przerwy, brak ciągłości między fazami i wewnątrz nich oraz 
okresy przejściowe, niezależnie od tego, na którym etapie życia się zdarzą. 
Można powiedzieć, że zarządzanie ryzykiem to polityka i obszar naprawczy, 
którego rolą jest utrzymanie ciągłości w całym przebiegu życia.

Tryb trzeci – tworzenia norm, to ukryta lub dorozumiana część polityki 
społecznej, która kształtuje bieg życia zgodnie z modelami normatywnymi 
dotyczącymi klasy, płci, pochodzenia etnicznego i  in. czynników. Te modele 
normatywne mogą się przyczyniać do zwiększania lub zmniejszania różnic 
pomiędzy poszczególnymi grupami społecznymi. Na przykład system eme-
rytalny oparty na metodzie zdefiniowanej składki zdecydowanie premiuje 
„normalny” model biegu życia – z pełnym zatrudnieniem bez przerw. W takim 
systemie tracą kobiety, osoby z klas niższych, których ścieżka kariery zawo-
dowej może być bardziej skomplikowana i narażona na prekaryjność. Sam 
podział normalnego przebiegu życia na trzy etapy: edukacja–praca–emerytura 
może nie znaleźć zastosowania w przypadku wielu kobiet. Polityki i programy 
społeczne mogą odpowiadać na te wyzwania (Leisering 2003).

Model stworzony przez Leiseringa pokazuje, że polityka społeczna, która 
istnieje od XIX wieku, wywiera znaczny wpływ na kształtowanie biegu życia. 
Jednak badacze najczęściej analizowali najważniejsze działania państwa 
(edukacja, systemy zabezpieczenia społecznego) oddzielnie, w oderwaniu od 
siebie. Podsumowując: przebieg życia, jaki jest kształtowany przez państwo, 
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jego strukturę i podatność na zagrożenia można badać, nakładając na to model 
Leiseringa, a więc biorąc pod uwagę wszystkie obszary oraz tryby polityk biegu 
życia i analizując występujące między nimi interakcje. 

3.3.2. Zarządzanie ryzykiem a bieg życia21

Ważnym aspektem badań w perspektywie cyklu i biegu życia jest uwzględ-
nienie istotnych zmian i  umiejętności odpowiedniego zarządzania nowymi 
ryzykami. Jak zauważa Karl Ulrich Mayer, zarówno cykl, jak i  bieg życia 
znacznie zmieniają się w czasie pod wpływem różnych czynników. Bieg życia 
tradycyjnie był regulowany przez procesy ludnościowe, wysoką śmiertelność 
i wysoką dzietność, później przez ekonomię wczesnokapitalistyczną, wysoką 
podaż pracy i  słabą ochronę pracowników. Przez kilkadziesiąt powojennych 
lat w wielu krajach Zachodu udało się rozwinąć państwo dobrobytu: sku-
tecznie skoordynować kapitał i pracę, prowadzić politykę makroekonomiczną 
stabilizującą cykle koniunkturalne oraz zapewniać pełne zatrudnienie, rosnące 
pensje i  coraz lepszy standard życia. Jednak obecnie można mówić wręcz 
o zaburzeniu biegu życia (life course disorder). Coraz większe skomplikowanie 
systemu edukacji, ruchy emancypacyjne, indywidualizacja, słabość związków 
zawodowych i prekaryzacja rynku pracy wynikająca z deindustrializacji i glo-
balizacji oraz kryzys demograficzny i klimatyczny powodują wysoki poziom 
poczucia niepewności i stwarzają nowe ryzyka w biegu życia, którymi trzeba 
zarządzać (Mayer 2004). Są one definiowane jako ryzyka, którym ludzie muszą 
stawić czoła w trakcie biegu życia, w efekcie przemian ekonomicznych i socjal-
nych, które zachodzą z powodu przejścia do społeczeństwa postindustrialnego 
(Taylor-Gooby 2004).

Ryzyko można rozumieć jako prawdopodobieństwo zajścia w przyszłości 
zjawiska niepewnego, które jest niezależne od woli człowieka, a  jego skutki 
przynoszą straty. Wystąpienie takiego ryzyka najczęściej ma znaczny wpływ 
na bieg życia, a odpowiednie zabezpieczenie czy wsparcie lub ich brak może 
w znaczny sposób zmniejszyć lub zwiększyć konsekwencje ryzyka, co oznacza, 
że może ono w istotny negatywny sposób wpłynąć na dalsze życie lub pozostać 
w miarę neutralne (DiPrete 2002). Zgodnie z omawianą wcześniej koncepcją 
Leiseringa, zarządzanie ryzykiem obejmuje wszystkie możliwe środki: pomoc 
społeczną, ubezpieczenia społeczne, usługi socjalne i  in., które mają na celu 
wyeliminowanie swoistych nieciągłości i problemów związanych z zachodzą-
cymi w biegu życia momentami przejścia. Dlatego instytucje odpowiedzialne 
za zarządzanie ryzykiem reagują na konkretne wydarzenia w perspektywie 

21 Autorką podrozdziału 3.3.2 jest Janina Petelczyc.
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krótkoterminowej, są swego rodzaju programami sytuacyjnymi (Leisering 
2003). Państwa mogą różnić się sposobami reagowania na ryzyko, ale stanowią 
swoisty bufor w przypadku jego zajścia.

W koncepcji Martina Diewalda wyróżnia się dwa rodzaje polityki reago-
wania na ryzyka – w  zależności od tego, czy państwo dąży do zapobieżenia 
wystąpieniu ryzyka czy też raczej do amortyzowania i buforowania wiążącego 
się z danym ryzykiem nieszczęścia, niepowodzenia (adversity). Na przykład 
w Niemczech państwo zniechęca do wzięcia rozwodu, aby ograniczać ryzyko 
tego zdarzenia (i niedostatecznie zabezpiecza strony, gdy do niego dochodzi). 
Z kolei w Szwecji państwo nie zniechęca do rozwodów, ale prowadzi taką poli-
tykę, by – jeśli się już zdarzą – łączyły się one z jak najmniejszymi konsekwen-
cjami finansowymi (Diewald 2016). Czy ryzyko będzie miało bardzo negatywne 
konsekwencje, zależy od interwencji na każdym poziomie: indywidualnym, 
osób bliskich, sieci społecznych, wreszcie – instytucji i polityk państwa, które 
mogą łagodzić skutki ryzyka.

Diewald wskazuje, że analiza wpływu różnych ryzyk na bieg życia wymaga 
spojrzenia wieloaspektowego. Po pierwsze, znaczenie mają cechy indywidu-
alne, niezależne od człowieka, takie jak: płeć, wiek, narodowość, pochodze-
nie etniczne czy pewne cechy psychiczne. Po drugie, ważnym aspektem są 
preferencje kulturowe: sposób życia i zachowania. Po trzecie, należy mieć na 
względzie kompetencje, kwalifikacje, które w danym społeczeństwie uprawo-
mocniają określone życiowe możliwości. Po czwarte, badacz powinien brać 
pod uwagę kwestie związane z podziałem aktywności w kontekście społecz-
nego podziału pracy. Wszystkie te aspekty przyczyniają się do powstawania 
społecznych nierówności, które mają istotne znaczenie z  punktu widzenia 
występowania poszczególnych ryzyk w biegu życia i ochrony przed ich zajściem 
(Diewald 2016).

Zarządzanie ryzykiem może być użyteczną koncepcją w uchwyceniu wpływu 
państwa dobrobytu na bieg życia i na nierówności. Zdaniem Diewalda, istotne 
jest ujęcie analiz zarządzania ryzykiem z  trzech stron. Po pierwsze, należy 
odpowiedzieć na pytanie, czy państwo raczej skupia się na prewencji czy też 
na wsparciu w razie zajścia danego wydarzenia. Czy polityki i programy pań-
stwowe mają na celu wpływanie na decyzje i zachowania, które zniechęcają 
(lub przeciwnie, zachęcają) do tego, by ryzyko zaistniało? Czy obywatele są 
zachęcani czy zniechęcani do podejmowania ryzykownych decyzji? Czy może 
zamiast wpływać na decyzje, państwo wpływa już na wczesnych i kolejnych 
etapach życia na budowanie poczucia odpowiedzialności za podjęte wybory 
i  samodzielnego decydowania? Czy sprzyja rozwijaniu umiejętności, które 
pomogą zapobiec ryzyku lub wyjść obronną ręką z zaistniałego ryzyka? Czy 
ryzykowne sytuacje są neutralizowane przez państwo czy też uaktywnia się 
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ono dopiero w momencie wystąpienia zdarzenia w  celu „amortyzowania” 
upadku?

Po drugie, należy ustalić, jaki typ ryzyk jest przez państwo w ogóle dostrze-
gany i uwzględniany w działaniu. Czy państwo poprzez swoje programy i inter-
wencje dostrzega tzw. nowe ryzyka, które wynikają ze zmian społeczno-kul-
turowych i na rynku pracy? Czy państwo poprzez swoje polityki i programy 
interweniuje już na wczesnym etapie rozwoju? Czy inwestuje w  tworzenie 
osobistych zdolności (capabilities) czy raczej zakłada, że ludzie je posiadają? 
Czy tworzy warunki do wykorzystania tych zdolności i  szanse na to? Czy te 
umiejętności są nabywane na drodze edukacji zapewnianej przez instytucje 
państwowe czy też każdy musi je zdobywać na własną rękę, dzięki wsparciu 
rodziny, organizacji bądź na prywatnym rynku? Zatem w badaniach wpływu 
państwa na zarządzanie ryzykiem w przebiegu życia ogromne znaczenie ma 
analiza zarówno wpływu edukacji na pierwszym etapie, jak i kształcenia przez 
całe życie i  interwencji państwa w każdej fazie życia, w perspektywie długo-
terminowej.

I wreszcie, po trzecie, istotne jest zbadanie, która grupa uzyskuje wsparcie 
jako pierwsza. Czy istnieją jakieś np. kulturowo uprzywilejowane grupy? Czy 
ma znaczenie pozycja na rynku pracy, w drabinie społecznej, przynależność 
do określonej grupy społecznej, płeć, wiek? (Diewald 2016; DiPrete 2003). 
W  tym kontekście można kwestie wpływu zarządzania ryzykiem na bieg 
życia analizować przez pryzmat obywatelstwa społecznego. Kto ma dostęp 
do pełnego obywatelstwa, a więc wszystkich związanych z  nim praw? Kto 
korzysta z pełnego członkostwa we wspólnocie w zakresie równego dostępu do 
praw i takich samych obowiązków? (Marshall 1950; Theiss 2016). W analizie 
zarządzania ryzykiem w ramach perspektywy biegu życia niezwykle istotne jest 
podejście długoterminowe. Osoba, która jest w znacznym stopniu narażona na 
występowanie ryzyka, zazwyczaj nie jest narażona na pojedyncze negatywne 
zdarzenie, lecz raczej na występowanie częstych i różnorodnych ryzyk w życiu. 
Wynika to z dotychczasowej historii takiej osoby (grupy społecznej) i nara-
żenia na wiele sytuacji negatywnych, blokad i utrudnień na życiowej drodze 
(Schoon, Bynner 2003).

Konkludując: w literaturze przedmiotu wskazuje się, że zarządzanie ryzy-
kiem jest bardzo ważnym aspektem polityki społecznej wobec biegu życia. 
Badania powinny brać pod uwagę kluczowe umiejętności w  zapobieganiu 
ryzykom i w  radzeniu sobie z  ryzykiem. Powinny też odpowiadać na pyta-
nie, kiedy i na jakich zasadach (jeśli w ogóle) te umiejętności są nabywane 
– czy przez wszystkie grupy społeczne na podobnych zasadach, a  także jaka 
jest rola nierówności społecznych w  tym zakresie. W  sytuacji pojawiania się 
nowych, zindywidualizowanych ryzyk i bardziej „płynnego” cyklu życia, sama 
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siatka zabezpieczenia oferowana przez państwo lub inne instytucje może się 
okazać niewystarczająca. Rozwój umiejętności dostosowawczych może ode-
grać kluczową rolę w  radzeniu sobie z  ryzykiem i  łagodzić skutki zaistnie-
nia ryzyk w przebiegu życia, dlatego jest ważne, by badacze brali te aspekty 
pod uwagę.

3.3.3. Instytucjonalizacja i deinstytucjonalizacja cyklu i biegu życia 
w kontekście państwa dobrobytu – trzy nurty badań22

Z polityką społeczną i innymi politykami publicznymi bardzo silnie wiążą 
się koncepcje instytucjonalizacji i  deinstytucjonalizacji cyklu i  biegu życia, 
których autorami są przedstawiciele różnych dyscyplin naukowych: socjolo-
gii, psychologii, pedagogiki i polityki społecznej. Jak pokazano w rozdziałach 
poświęconych perspektywom badawczym cyklu życia i  biegu życia, autorzy 
piszący o  instytucjonalizacji i  standaryzacji cyklu i biegu życia koncentrują 
się na regulacyjnej i kontrolnej wobec cyklu i biegu życia roli norm społecz-
nych i prawnych23. Ponadto, społecznie uregulowany bieg życia określają jako 
społeczną instytucję24. Obserwacja rosnącej indywidualizacji biegu życia ludzi 
we współczesnych społeczeństwach, realizowania przez nich coraz częściej 
nietypowych życiowych scenariuszy skłania wielu badaczy do głoszenia tezy 
o  deinstytucjonalizacji biegu życia. Opisuje się to zjawisko jako uelastycz-
nienie, dechronologizację i  destandaryzację biegu życia (Guillemard 2003; 
Cavalli 2007). Jednak niektórzy badacze zwracają uwagę, że istnieją argumenty 
zaprzeczające hipotezie o deinstytucjonalizacji biegu życia. Na przykład, wska-
zuje się, że proces ten dotyczy w niejednakowym stopniu poszczególnych eta-
pów życia, tak więc momenty występowania tranzycji (timing of transitions) na 
jednych etapach cyklu życia są bardzo zróżnicowane, na innych zaś podlegają 
ścisłej normalizacji. W związku z tym np. Leisering (2003) mówi o instytucjo-
nalizacji elastyczności.

22 Autorką podrozdziału 3.3.3 jest Janina Petelczyc. Współautorstwo: Barbara Sza-
tur-Jaworska.

23 „Le modèle ou les modèles de curriculum qui, dans une société et un temps donnés, 
organise(nt) le déroulement de la vie des individus dans ses continuités et discontinuités. Ces 
modèles consistent, d’une part, en des systèmes de normes et d’allocation de ressources pre-
nant la forme de profi ls de carrière et de statuts d’âge, ainsi que de transitions généralement 
associées à des âges typiques; d’autre part, en un ensemble de représentations collectives et 
de références partagées. Ils constituent l’une des médiations centrales entre le système socio-
culturel et les individus” (Lalive d’Épinay i in. 2005: 201). 

24 Ten nurt teoretyczny zapoczątkował w latach 80. Martin Kohli (1986a), który w latach 
następnych kontynuował należące do tego nurtu analizy. Koncepcje Kohliego były też rozwijane 
przez wielu innych badaczy (zob. np. Cavalli 2007).
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W świetle prowadzonej dyskusji trafniejsze wydaje się mówienie o rein-
stytucjonalizacji cyklu i biegu życia. Definiujemy ją jako proces polegający 
na wypracowywaniu nowych społecznych instytucji organizujących bieg 
życia człowieka, które zastępują dawne instytucje lub funkcjonują obok nich 
(np. obok instytucji małżeństwa, którego zawarcie tradycyjnie otwiera etap 
dorosłości, instytucją także mieszczącą się w ramach społecznej normy jest 
związek partnerski).

Analiza prac poświęconych w znacznym zakresie roli polityki społecznej 
w procesach (de)instytucjonalizacji cyklu i biegu życia prowadzi do wniosku, 
że można wyróżnić w nich trzy główne nurty:

1. Polityka społeczna jest traktowana jako zmienna niezależna kształtująca 
bieg życia obywateli oraz modyfikująca typowy cykl życia (tak opisywany 
jest proces instytucjonalizacji biegu i cyklu życia).

2. Polityka społeczna jest traktowana jako zmienna zależna, co oznacza, że 
w badaniach wskazuje się na procesy społeczne (np. zmiany w modelach 
funkcjonowania rodziny, zmianę roli kobiet w społeczeństwie itp.), ale 
i demograficzne (np. starzenie się ludności), które zmieniają typowe 
modele biegu życia i stymulują dostosowawcze zmiany w polityce spo-
łecznej; zmiany te określa się jako deinstytucjonalizację, destandaryza-
cję lub reinstytucjonalizację biegu życia.

3. Polityka społeczna jest postrzegana jako swois ty „koszyk narzędzi 
i możliwości” udostępnianych ludziom, by zgodnie z  indywidualnymi 
preferencjami kształtowali swój bieg życia.

W n auce powszechnie akceptowana jest teza, że państwo dobrobytu 
(welfare state25) to jeden z głównych aktorów mających wpływ na cykl i bieg 
życia w wielu krajach w  drugiej połowie XX wieku. Stało się tak głównie 
d zięki powstawaniu uniwersalnych i jednocześnie obowiązkowych programów 
zabezpieczenia społecznego (szczególnie emerytalnego), ale także dzięki 
odpowiedziom na inne ryzyka socjalne, które w  różnych biografiach – ze 
względu na rosnącą indywidualizację i pluralizację wzorów życia zawodowego 
i prywatnego – zdarzają się w różnym czasie (Buchmann 1989; Kohli 2007): 
zarówno ryzyka w większym stopniu zależne od człowieka (np. macierzyń-
stwo), jak i zupełnie losowe (choroba, wypadek i in.). Istotn e znaczenie miało 
też powstanie – w różnych krajach w różnym czasie – ogólnego, powszechnego 
i obowiązkowego systemu edukacji, z wymogiem kształcenia do określonego 
momentu w  życiu. Można więc mówić o rosnącym wpływie różnego rodzaju 

25 Pojęcie welfare state jest obecne w polskiej literaturze naukowej w  formie oryginalnej 
bądź w różnych tłumaczeniach, m.in. jako „państwo opiekuńcze”, „państwo dobrobytu”, „pań-
stwo socjalne”. W niniejszym rozdziale używamy nazwy państwo dobrobytu.
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instytucji państwa dobrobytu na ludzkie życie. Doszło do instytucjonalizacji 
cyklu i biegu życia, czyli powstał zbiór metod i rozwiązań, za pomocą których 
państwo – dzięki prowadzonej polityce społecznej i wykorzystywanym przez 
siebie instrumentom (prawnym, ekonomicznym, informacyjnym itp.) oraz 
instytucjom (szkoły, zakłady pracy) – może strukturyzować i wpływać na cykl 
i bieg życia (Rysz-Kowalczyk 2003; Zapędowska-Kling 2017). Z tego powodu 
zaczęły się wyłaniać nowe teorie i badania dotyczące nie tylko decyzji i  losu 
samej jednostki, lecz także wpływu państwa na strukturę życia ludzi, wskazu-
jące na istotną ingerującą rolę mechanizmów instytucjonalizujących bieg życia.

Kształtujący się od wielu lat wpływ państwa dobrobytu na bieg życia stał się 
przedmiotem teorii i badań na ten temat (Mayer, Müller 1986). W tym nurcie 
analiz cyklu i biegu życia badacze koncentrują się na powiązaniu etapów i faz 
życia z  istniejącymi w danym miejscu i  czasie instytucjami i organizacjami. 
Takie podejście pozwala na przeanalizowanie związków pomiędzy makrospo-
łecznymi zmianami a indywidualnymi zjawiskami dotyczącymi ludzkiego życia 
(w skali mikro). Wielu badaczy i teoretyków należących do tego nurtu skupia 
więc swą uwagę na powiązaniu indywidualnego biegu życia jednostki z socjo-
ekonomicznym kontekstem funkcjonowania państwa dobrobytu, w którym to 
życie przebiega. W ten sposób łączy się indywidualne biografie z warunkami 
instytucjonalnymi na poziomie makro i mezo. W latach 90. wyłoniła się gałąź 
badań określonych jako life course studies, które koncentrują się na analizie 
społecznych uwarunkowań przebiegu biografii jednostek.

Od innych badań podejście instytucjonalne do cyklu i biegu życia wyróż-
nia to, że zarówno całe społeczeństwo, jak i poszczególne kohorty czy też 
jednostki podlegają tu oglądowi długookresowemu (tzw. longitudinalnemu, 
czyli wzdłużnemu), zgodnie z paradygmatem cyklu życia o długim trwaniu. 
Badania prowadzone w  tej perspektywie skupiają się na wpływie wcześniej-
szych doświadczeń i zdarzeń na obecną sytuację życiową człowieka, znacze-
niu okresów przejściowych i tranzycji, czynników historycznych, społecznych, 
kulturowych i szerszego kontekstu instytucjonalnego (Rysz-Kowalczyk 2003; 
Zapędowska-Kling 2017). Pierwsze analizy, które łączą perspektywę instytucji 
z biegiem życia, zaczęły powstawać w latach 70. i 80. XX wieku, kiedy można 
było już wskazać efekty programów polityki społecznej wprowadzanych od 
lat  40. XX wieku i wpływ czynników w  skali makro na indywidualne życie 
jednostek. W 1977 roku Larry Hirschhorn zwrócił uwagę na to, że cykl życia 
jest coraz bardziej zróżnicowany i w coraz mniejszym stopniu zależy od bio-
logii, a w  coraz większym od instytucji społecznych. Wydłużający się okres 
edukacji, zmieniający się świat zatrudnienia, kobiety wkraczające na rynek 
pracy, częste zmiany w karierze zawodowej, zmiany kulturowe, emancypacja 
różnych grup mniejszościowych powodują, że cykl życia się zmienia i poszcze-
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gólne jego fazy nie są już tak oczywiste. Hirschhorn stworzył pojęcie „płynny 
cykl życia” (fluid life cycle), wskazując rolę instytucji i  państwa: pojawiają 
się nowi beneficjenci, nowe problemy społeczne i  rolą polityki społecznej 
staje się pomaganie w  tzw. tranzycjach, czyli przejściach z  jednej fazy ku 
kolejnej (Hirschorn 1977).

Jednym z  pierwszych badaczy, który wykorzystał perspektywę instytu-
cjonalizacji w kontekście biegu życia, był René Levy. Punktem wyjścia jego 
analiz dotyczących instytucjonalizacji biegu życia jest założenie, że u różnych 
osób odpowiada on w mniejszym lub większym stopniu pewnym określonym 
schematom. Każda biografia ma swój własny, odmienny od innych kształt, 
inaczej przebiegają fazy i zindywidualizowane momenty przejścia (tranzycji) 
z jednej do drugiej, różnią się między sobą role pełnione przez poszczególne 
jednostki, odmienne jest też postrzeganie tych samych faz przez różne osoby, 
jednak fazy te odpowiadają pewnym standardowym modelom, które można 
nazwać normalnymi biografiami lub „standardowymi biegami życia”. Ważne 
jest jednak także założenie, że nie istnieje pojedyncza normalna biografia, 
mogą one tylko w większym lub mniejszym stopniu przypominać standardowy 
bieg życia. Zinstytucjonalizowane, zindustrializowane dwudziestowieczne spo-
łeczeństwa wypracowały pewne rodzaje typowych męskich i żeńskich biografii, 
najczęściej zależnych od kariery zawodowej (Levy 1977, 1996). W  związku 
z tym – zdaniem Levy’ego – założenie, że istnieją standardowe modele biegu 
życia (w mniejszym lub większym stopniu realizowane), musi też uwzględniać 
ich różne rodzaje dla różnych grup społecznych. Mogą to być różnice między 
biografiami kobiet i mężczyzn, przedstawicieli poszczególnych klas społecz-
nych, zawodów, grup etnicznych itp. Istnienie standardowych modeli biegu 
życia nie oznacza więc, że biegi życia różnych osób je całkowicie odzwier-
ciedlają. Z tego powodu Levy (odwołując się do analiz Martina Kohliego) 
posługuje się tu pojęciem sekwencji modalnych, czyli tych, które występują 
w danej grupie najczęściej.

Można więc wyróżnić dwa aspekty standaryzacji biegu życia – sekwencjo-
nowanie (przewaga określonej kolejności, porządku występowania etapów) 
i  chronologizację (powiązanie momentów przejścia i  tranzycji z  czasem, 
np.  z określonym wiekiem) (Kohli 1986b). Można też powiedzieć, że biegi 
życia są częściowo zgodne ze społecznie i  instytucjonalnie konstruowanymi 
wzorcami, nawet przy założeniu, że pozostaje znaczna swoboda podejmowa-
nia indywidualnych decyzji. Kohli za kluczowe instytucje uznawał edukację, 
produktywne zatrudnienie i organizację społeczeństwa obywatelskiego, które 
pozwalają jednostkom na racjonalne planowanie działań i ocenę wcześniej 
podjętych decyzji. Instytucjonalizacji towarzyszą następujące procesy: tem-
poralizacja (odniesienie aktualnego przeżycia do poprzednich przeżyć), 
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chronologizacja, indywidualizacja (zmniejszenie wpływu rodziny i  lokalnych 
społeczności) oraz rosnące znaczenie pracy zawodowej (ukonstytuowanie się 
faz: przygotowawczej, aktywności i odpoczynku) (Kohli 1986c, za: Grotow-
ska-Leder, Rek-Woźniak, Kudlińska 2016). Mayer rozszerzył katalog kluczo-
wych instytucji kształtujących bieg życia, które są istotne dla badacza polityki 
społecznej. Za najważniejsze uważał: edukację, prawo pracy i zabezpieczenia 
społecznego, prawo rodzinne i prawa dotyczące własności. System edukacyjny 
definiuje i reguluje kariery, jest też dostosowany do wieku i zaprogramowany 
w  czasie (kolejne etapy edukacji jako kolejne stopnie zdobywanych kwalifi-
kacji). Rodzaje szkół z  ich hierarchią, sekwencją zajęć oraz kursów i przy-
znawanych certyfikatów mają ogromny wpływ na rozwój kariery zawodowej. 
Z kolei prawo pracy określa, kto jest zatrudniony, kto jest bezrobotny, kto ma 
prawo do świadczeń itp. Struktura zawodowa wyznacza ścieżkę kariery przez 
zinstytucjonalizowaną działalność zawodową, status zatrudnienia, w zależności 
od posiadanych kwalifikacji. Prawo i  rynek pracy kształtują możliwości jed-
nostki w zakresie dostępu do rynku pracy i do określonych zawodów, zmiany 
pracy, awansu. W  podobny sposób instytucje zabezpieczenia społecznego 
ustalają status choroby, trwanie urlopu macierzyńskiego, zasady uzyskania 
uprawnień do różnych świadczeń, w  tym wieku emerytalnego i wysokości 
przyznawanych świadczeń. Prawo rodzinne ustanawia zasady zawierania 
i  rozwiązywania formalnych związków oraz rozstrzyga kwestie związane 
z  posiadaniem dzieci i  opieką nad nimi. Prawo własności reguluje formy 
własności, interakcje między rolami rodzinnymi w gospodarstwie domowym, 
zmiany w  gospodarstwach domowych, a  także pośrednio kwestie związane 
z mobilnością i migracją (Mayer 2004). Z tego powodu wielu badaczy nale-
żących do tego nurtu uważa, że to instytucje kształtują ludzkie biografie, 
wpływając na podjęte decyzje, zachowania czy postawy. To instytucje – będąc 
konstruktami społecznymi – mają wpływ na społeczny system przekonań 
i norm tworzących rzeczywistość, w której funkcjonują jednostki (Kohli 2007; 
Zapędowska-Kling 2017).

Badania nad instytucjonalizacją cyklu i biegu życia najczęściej odpowiadają 
na następujące pytania: W jakim stopniu instytucje wpływają na kształt ocze-
kiwań, przejść, wyborów, trajektorii życiowych osób w poszczególnych momen-
tach życia? Jak instytucje kształtują poszczególne fazy/etapy życia i momenty 
tranzycji (Angel, Settersten 2013; Held 1986; Binstock, George 2011; Rysz-Ko-
walczyk, Szatur-Jaworska 2013)? Jak różne polityki społeczne, w tym polityka 
rynku pracy, zinstytucjonalizowały życie według wieku (Kohli 2007; Mortimer, 
Shanahan 2003)? Ponadto badania prowadzone w nurcie ekonomii krytycz-
nej i  feministycznej skupiają się na analizie tego, jak pewne instytucjonalne 
założenia (normy, polityki, praktyki) są wypracowywane i wdrażane przez 
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osoby mające władzę w  celu utrzymania swojej przewagi, co powoduje nie-
równości w dostępie do zasobów oraz w  ich podziale i odbywa się kosztem 
mniejszości lub grup słabszych (ze względu na płeć, pochodzenie etniczne, 
klasę), a  tym samym przyczynia się do obrania przez te grupy innej ścieżki 
życiowej. Nasuwają się kolejne pytania. Jak bardzo – i dlaczego – różnią się 
biegi życia, jak wyglądają cykle życia tych grup (Estes 2004; Harrington Meyer, 
Herd 2007)? W jakim stopniu wybory społeczne są kształtowane i kierowane 
przez instytucje, co wskazuje na osadzenie jednostek w kontekstach instytu-
cjonalno-społecznych (Wooten, Hoffman 2008)? Stoi to zresztą w sprzeczno-
ści z  tradycyjnymi teoriami ekonomicznymi kładącymi nacisk na racjonalne 
i niezależne wybory jednostek (Moen 2013).

Obok licznych badań dotyczących instytucjonalizacji cyklu i biegu życia, 
w  literaturze przedmiotu wyodrębnia się podejście wskazujące, że ludzka 
natura i  podejmowane wybory nie zawsze są zgodne z  instytucjonalnym 
ładem społecznym. Zmiany zachodzące w  ludzkich biografiach sprawiają, że 
coraz trudniej uchwycić cykl i bieg życia w kategoriach instytucjonalizacji. Ze 
względu na wydłużanie się życia zamazuje się ów trójdzielny podział biografii 
zogniskowany wokół pracy (okresy: nabywania umiejętności – pracy – odpo-
czynku). W XXI wieku dochodzi do równoległego procesu coraz większej 
destandaryzacji i deinstytucjonalizacji cyklu i biegu życia. Różne stany życiowe, 
zdarzenia i  ich kolejność stają się doświadczeniami charakterystycznymi dla 
coraz mniejszej części populacji, są coraz bardziej rozproszone i zdarzają się 
w różnych momentach życia (Brückner, Mayer 2005). Zinstytucjonalizowane 
ścieżki prowadzące do rozwoju jednostek zgodnie z wzorcami określonymi 
przez instytucje przestają mieć takie znaczenie, jakie miały dawniej. Jednak 
ludzie nieraz przyjmują ambiwalentną postawę: z  jednej strony chcą zmienić 
pewne wzorce, a  z  drugiej, aby osiągnąć sukces, muszą dostosowywać się 
do możliwości oferowanych im przez państwo dobrobytu i  rynek wciąż na 
zasadach tych instytucji. Mimo to coraz częściej odchodzą od standardowych 
ścieżek wyznaczonych przez instytucje państwa dobrobytu, system edukacji czy 
rynek pracy. Rośnie więc potrzeba zwiększenia instytucjonalnej elastyczności 
uwzględniającej autonomię jednostek w kontekście biegu ich życia (Elzinga, 
Liefbroer 2007; Huinink 2013).

Destandaryzację w poszczególnych wymiarach ludzkiego życia można opi-
sać i zmierzyć za pomocą wskaźników ilościowych. Johannes Huinink (2013) 
wymienia ich siedem w podziale na trzy grupy. Pierwsza grupa jest powiązana 
ze zdarzeniami, które zachodzą w  życiu, i momentami przejścia (tranzycji). 
Grupa ta obejmuje: występowanie zdarzenia i  przejścia danego rodzaju 
w życiu (wskaźnik zasięgu podmiotowego w społeczeństwie), wiek, w którym to 
zdarzenie zachodzi (średnia, wariancja, odchylenie standardowe), oraz zależ-
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ność pomiędzy różnego rodzaju zdarzeniami i momentami przejścia (ile czasu 
mija pomiędzy jednym a drugim, jaka jest zależność występowania zdarzeń po 
sobie). Drugą grupę tworzą stany życiowe, w  jakich się znajdujemy. W  tym 
wypadku nasuwa się pytanie, czy można mówić o skomplikowaniu i entropii, 
coraz większym rozproszeniu ich występowania oraz różnorodności ról spo-
łecznych, a  także – jakie są zależności pomiędzy rolami/stanami życiowymi 
(korelacja). Trzecią grupę stanowią alternatywne, nietypowe ścieżki w biegu 
życia. Pierwszym wymiarem „nietypowości” jest odwracalność wydarzeń życio-
wych oraz stabilność i  liczba stanów biograficznych w  czasie, które można 
mierzyć liczbą powtarzających się zdarzeń życiowych, wskaźnikami wyjścia 
i ponownego wejścia w określoną fazę (etap). Drugim zaś jest odmienność tra-
jektorii, wielość nietypowych ścieżek biograficznych, które to zjawiska można 
mierzyć, badając poziom entropii rozkładu trajektorii, analizując porządek 
i różnorodność zdarzeń biograficznych.

Można mówić o dwóch trybach destandaryzacji. Pierwszy z nich to „przy-
padek przejściowy”, kiedy zmiana wzorca następuje tylko częściowo, rosnąca 
część populacji śledzi nowy wzorzec, ale druga jej część wciąż podąża za 
starym. Po początkowej fazie zmniejsza się liczba osób śledzących nowy 
wzorzec i  stary wzór jednak przetrwa. Taka sytuacja zdarza się najczęściej 
w okresach istotnych wydarzeń historycznych mających wpływ na wiek i fazy 
w cyklu/biegu życia (np. wojny czy kryzysy gospodarcze). Drugi z nich to tryb 
„nieodwracalny” – pewne wzorce biegu/cyklu życia rozpadają się, stają się 
coraz rzadsze i są zastępowane przez inne. Przykładowo, najczęstszy moment 
czasowy występowania danego zdarzenia w życiu człowieka jest zastępowany 
innym. Dochodzi wówczas do „standaryzacji” i (re)instytucjonalizacji nowych 
wzorów biegu życia, które są charakterystyczne dla coraz większej części popu-
lacji (Huinink 2013).

Co ważne, Hannah Brückner i Karl Ulrich Mayer zwracają uwagę na fakt, 
że procesy instytucjonalizacji i deinstytucjonalizacji mogą przebiegać równo-
legle. Chociaż nie można wskazać generalnego trendu, to dostrzega się coraz 
większą elastyczność, de- i  reinstytucjonalizację we wszystkich dziedzinach 
życia, a to wymaga elastycznego dostosowywania się państwa, jako głównego 
podmiotu odpowiedzialnego za kształtowanie cyklu i biegu życia (Brückner, 
Mayer 2005). Dochodzi do coraz większego zróżnicowania i heterogeniczności 
wewnątrz społeczeństw. Okres edukacji wydłuża się, coraz więcej osób kształci 
się przez całe życie i wraca do nauki na kolejnych etapach życia (kształcenie 
ustawiczne, zawodowe). Szereg przemian życiowych się opóźnia, przedłuża, 
zwiększa się zróżnicowanie wiekowe wchodzenia w momenty tranzycji. Wej-
ście na rynek pracy nie jest już w prosty sposób regulowane przez instytucje 
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prawa i rynku pracy, w bardzo wielu przypadkach zatrudnienie ma charakter 
prekaryjny, pierwsze umowy zawierane z pracodawcą to umowy o pracę tym-
czasową, w niepełnym wymiarze, często są przerywane z powodu powrotu do 
nauki lub innych zajęć. Znacznie częściej ludzie też zmieniają pracę, a nawet 
całą ścieżkę kariery i profesję (zmuszają ich do tego okoliczności, jeśli np. 
dana firma lub nawet cała branża przestaje istnieć, bądź robią to z powodów 
osobistych). Mobilność zwiększa możliwości zawodowe. Faza pracy najpierw 
zaczęła się skracać, ponieważ coraz więcej osób wkraczało na rynek pracy póź-
niej ze względu na wydłużanie się fazy pierwszej edukacji, ludzie też korzystają 
z możliwości oferowanych im przez system zabezpieczenia społecznego, takich 
jak wcześniejsza emerytura. Następnie tendencja do wcześniejszego odejścia 
na emeryturę w większości państw uległa/ulega odwróceniu, dąży się do coraz 
dłuższego trwania życia zawodowego, z uwagi na sytuację ekonomiczną i kon-
strukcję systemów zabezpieczenia emerytalnego. Cykl i bieg życia jest wciąż 
zróżnicowany ze względu na przynależność do określonej grupy. Bezrobotne 
są częściej kobiety, to one mają niższe świadczenia socjalne, mimo że poziom 
edukacji jest wśród nich średnio wyższy. Częściej na prekaryjne warunki pracy 
są narażone osoby z niższych klas społecznych, do których w dużym stopniu 
zaliczają się migranci. Znacznie zmieniają się także zasady związane z życiem 
rodzinnym, wiekiem zawierania związków, także formalnych, częstotliwością 
ich rozpadu, wiekiem, w którym przychodzi na świat pierwsze dziecko (wiele 
par nie decyduje się na urodzenie kolejnych dzieci, niektóre pary w ogóle 
rezygnują z posiadania potomstwa). Ze względu na wzrost liczby rozwodów 
coraz więcej dzieci wychowuje się w  gospodarstwach domowych z  jednym 
rodzicem lub w  rodzinach zrekonstruowanych, zwanych także wielorodzin-
nymi lub patchworkowymi (blended family). W  tej sytuacji niezbędna jest 
rosnąca elastyczność rozwiązań polityki społecznej, należy stwarzać ludziom 
możliwości dobierania z  jej oferty tych usług i  świadczeń, które są najlepiej 
dostosowane do ich życiowej ścieżki.

Biorąc pod uwagę zaproponowaną wcześniej konceptualizację pojęć 
„polityka społeczna wobec cyklu życia” i  „polityka społeczna wobec biegu 
życia” oraz przegląd literatury przedmiotu, należałoby przytoczyć pytania 
badawcze charakterystyczne dla perspektywy cyklu i biegu życia w polityce 
społecznej. Jak już wspomniano, dotyczą one nie tylko współczesnej sytu-
acji jednostki, ale także tego, czy i w  jakim stopniu ta sytuacja jest efektem 
warunków instytucjonalnych, osobistych, kontekstowych, a także doświadczeń 
zdobytych na wcześniejszych etapach życia, w momentach tranzycji, w prze-
biegu kariery zawodowej, w okresach zatrudnienia i bezrobocia, w  rozwoju 
kariery edukacyjnej czy też w  ramach możliwości korzystania z kształcenia 
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ustawicznego i innych instytucji państwa dobrobytu wywierających formujący 
wpływ na życie jednostek i  całych kohort (Mayer 2004)26. Badacza polityki 
społecznej w nurcie instytucjonalnym biegu życia interesują też nierówności 
i niesprawiedliwość (unfairness) społeczna (Deaton 2003). Nasuwają się tu 
istotne pytania: Jak kształtują się możliwości jednostek i  grup społecznych 
w dostępie do różnych instytucji, zgodnie z określonymi wzorcami życia? Czy 
i  jakie pojawiają się blokady, które zmuszają do zmiany ścieżki życiowej na 
inną niż obrany wzór życia i podążania inną, już nie wybraną samorzutnie 
przez siebie drogą (Rysz-Kowalczyk, Szatur-Jaworska 2004)? W  jakim stop-
niu państwo tworzy takie warunki, w których każdy samodzielnie i  zgodnie 
z własnymi potrzebami może snuć plany i podejmować decyzje co do biegu 
życia? W tym nurcie pojawia się także koncepcja capability approach, a więc 
„podejścia opartego na możliwościach”, stworzona i rozwijana przez Amartyę 
Sena (1984, 1985, 1999). Badacz polityki społecznej analizuje oddziaływa-
nie polityki społecznej państwa na poszerzanie ludziom realnych możliwo-
ści wolnego wyboru takich sposobów funkcjonowania, jakie są przez nich 
cenione (Kurowska, Yerkes 2019). Jak zauważa Stanisława Golinowska, jest 
to podejście bliskie koncepcji inwestycji społecznych promowanej przez Unię 
Europejską, nakierowanej w  większym stopniu na stworzenie możliwości 
rozwoju dzięki programom edukacyjnym, profilaktyce zdrowia itp. niż na 
doraźne wspomaganie (Golinowska 2015). Z kolei w perspektywie cyklu życia 
badacze analizują pożądane wzorce i cykle życia oraz poszczególne jego fazy 
i wpływ instytucji na ich przebieg, co pozwala np. wyodrębnić instrumenty 
proaktywne, adaptacyjne i prewencyjne (Bovenberg 2007; Szatur-Jaworska 
2016b). Co istotne, w analizach przeprowadzanych w perspektywie cyklu życia 
wskazuje się, że instytucje nie regulują i nie tworzą wzorów cyklu i faz życia dla 
pojedynczych jednostek, ale dla całej populacji, w tym poszczególnych kohort. 
Dlatego znaczenie ma także liczebność danej kohorty oraz kohorty poprze-
dzającej i następującej. Dotyczy to np. dostępu i podziału zasobów w danym 
społeczeństwie – w kontekście między- i wewnątrzgeneracyjnym (Mayer 2004; 
Szarfenberg 2008).
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R O Z D Z I A Ł  4

Aktywność zawodowa w Polsce 
w perspektywie cyklu i biegu życia – przykłady analiz1 

Wprowadzenie 

Miejsce i  znaczenie aktywności zawodowej w  trwaniu życia człowieka 
i warunki jej realizacji mogą być w polityce społecznej rozpatrywane zarówno 
z perspektywy stałej sekwencji faz życia, wiodących od dzieciństwa do starości 
(cyklu życia), jak i z perspektywy biegu życia, tj. wiązki określonego typu bio-
grafii (edukacyjnej, zawodowej, rodzicielskiej, małżeńskiej itp.), nazywanych 
też trajektoriami, karierami lub drogami. Ponieważ przejawy indywidualnej 
aktywności i kreatywności jednostek w  sferze aktywności zawodowej są nie-
ustannie konfrontowane ze zinstytucjonalizowaną ingerencją sfery publicznej 
w warunki jej realizacji, jest rzeczą oczywistą, że polityka społeczna ma w kon-
struowaniu wzorów cyklu i  biegu życia istotny udział – bądź przez celowo 
podejmowane działania, bądź przez ich brak (zaniechania).

Przykładem tego, jak polityka rynku pracy, wraz z polityką edukacyjną 
i zabezpieczenia społecznego, przełożyła się w Polsce na życiorysy jednostek 
jest – powszechny w drugiej połowie dwudziestego stulecia – wzór cyklu życia, 
w którym sekwencji trzech faz (dzieciństwo–dorosłość–starość) odpowiadała 
sekwencja: nauka–praca–emerytura2. Silne zinstytucjonalizowanie (w ramach 
systemu szkolnego) i upowszechnienie edukacji (z wprowadzeniem prawa do 
nauki i obowiązku szkolnego) spowodowało skoncentrowanie procesu nauki 

1 Autorką rozdziału 4 jest Barbara Rysz-Kowalczyk.
2 Pojęcie „emerytura” zostało tu użyte jako – powszechnie stosowany – synonim życia 

po defi nitywnym zakończeniu aktywności zawodowej, a nie tylko jako nazwa świadczenia spo-
łecznego.
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i jego „zamknięcie” w pierwszej fazie życia. Aktywność zarobkowa, podejmo-
wana dopiero po zakończeniu edukacji formalnej, została z kolei ograniczona 
do fazy dorosłości, nie tylko przez upowszechnienie dostępu do emerytury, 
lecz także przez prawne ustalenie tzw. wieku emerytalnego – który następnie 
został utożsamiony z progiem starości. Nieodwracalności faz życia człowieka 
towarzyszyła więc zasadniczo nieodwracalność występujących w nich podsta-
wowych rodzajów życiowych aktywności i  statusu ekonomicznego: zależność 
od rodziców w fazie edukacji, niezależność w fazie dorosłości i ponowna zależ-
ność w starości – od publicznych systemów emerytalnych.

Nauka, praca i  emerytura już przestały lub obecnie przestają być tak 
wyraźnie odseparowanymi sferami, przypisanymi do konkretnych faz życia. 
Nauka w systemie szkolnym wprawdzie nadal wypełnia głównie pierwszą fazę 
życia, ale trwa przeciętnie dłużej. Lata nauki na poziomie szkoły średniej 
i wyższej są często łączone z  podejmowaniem różnych form pracy płatnej 
(umowy o pracę, staże, szara strefa) lub nieodpłatnej (wolontariat, praktyki). 
Formalne kształcenie nie zawsze kończy się wraz z  edukacją szkolną, bywa 
kontynuowane w  fazie dorosłości w  ramach kształcenia podyplomowego 
i w  innych formalnych strukturach edukacyjnych. Osiągnięcie powszechnego 
wieku emerytalnego także nie jest dziś równoznaczne z  zakończeniem for-
malnej aktywności edukacyjnej (np. dzięki uczestnictwu w zajęciach na uni-
wersytetach trzeciego wieku) czy aktywności zawodowej. Część pracowników 
korzysta bowiem z przywilejów tzw. wcześniejszych emerytur, inni kontynuują 
pracę mimo przekroczenia wieku emerytalnego, jeszcze inni łączą emeryturę 
z pracą w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu. Związki pomiędzy pojęciem 
emerytury a pojęciem starości są bardziej złożone, niż z pozoru mogłoby się 
wydawać.

Podłożem tych zmian są przekształcenia struktur i stosunków pracy, wywo-
łane wprawdzie tym, co dzieje się w ogóle w gospodarce w związku z osiąg-
nięciami technologicznymi, procesami globalizacji i  integracji europejskiej, 
kryzysami i  załamaniami, ale wzmacniane jest również przez wprowadzanie 
określonych koncepcji przebudowy systemu instytucjonalnego w  obszarze 
polityki rynku pracy, edukacji i zabezpieczenia społecznego. Ze względu na 
konsekwencje dla jednostkowych biografii edukacyjnych i zawodowych szcze-
gólne znaczenie mają: 

• zmiany dotyczące płatnego czasu pracy i  jego relacji z  czasem poza 
pracą. Chodzi tu o  upowszechnianie elastycznych form organizacji 
czasu pracy oraz „przenikanie pracy” do czasu wolnego wskutek wzro-
stu liczby samozatrudnionych, a przede wszystkim wskutek zmian w jej 
„lokalizacji” (upowszechnienia technologii komunikacyjnych wymusza-
jących dyspozycyjność pracownika i umożliwiających oddzielenie czyn-
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ności pracy od stanowiska pracy ulokowanego w siedzibie pracodawcy: 
praca „w drodze”, telepraca, praca w wirtualnie powiązanych zespołach 
projektowych dla firm bez siedziby). Dodać trzeba – jeszcze nieroz-
poznane – konsekwencje związane z upowszechnieniem pracy zdalnej 
wskutek pandemii COVID-19; 

• zmiany dotyczące dostępności pracy (istotnie zróżnicowanej wg płci, 
wieku, miejsca zamieszkania czy zawodów), jej ciągłości (wypieranie 
pracy pełnoetatowej przez zatrudnienie na podstawie umów termino-
wych i cywilnoprawnych) i powiązane z tym zmiany dotyczące stabilno-
ści zatrudnienia przez zmniejszanie ochrony trwałości stosunku pracy, 
z konsekwencjami dla bezpieczeństwa socjalnego pracujących (dostępu 
do ubezpieczeń i przywilejów pracowniczych);

• zmiany dotyczące podstawowego wzoru kariery zawodowej, tj. zastę-
powanie wznoszącej się linii awansu z uporządkowaną i przewidywalną 
sekwencją zmian – ciągiem nierównej rangi epizodów, a także zmiany 
wzoru kariery wynikające z zanikania zawodów;

• zmiany stopnia złożoności pracy wymagające ciągłego uaktualniania 
kwalifikacji zawodowych bądź nabywania zupełnie nowych, co skutkuje 
zwiększonym psychicznym obciążeniem pracą;

• zmiany w systemach emerytalnych (w reakcji na procesy starzenia się), 
tj. podnoszenie i „uelastycznianie” wieku przechodzenia na emeryturę, 
wprowadzanie rozwiązań premiujących dłuższą aktywność, nowe formy 
transferu oszczędności pomiędzy fazami; 

• zmiany w systemie edukacji szkolnej. Pod koniec XX wieku pootwie-
rano wiele, zamkniętych wcześniej, formalnych ścieżek edukacyjnych 
(np. zlikwidowane egzaminy wstępne nie eliminowały już z  systemu 
słabszych uczniów, matura mogła być zdawana powtórnie, możliwe 
stało się studiowanie więcej niż jednego kierunku równocześnie itp.); 
dokonywane wybory edukacyjne są więc mniej ostateczne (możliwe są 
przerwy i powroty do systemu szkolnego w późniejszych fazach życia). 
Kształcenie nie jest już tak mocno powiązane z przygotowaniem do 
konkretnego zawodu, a zatrudnienie nie jest jednoznacznie uzależnione 
od zawodu wyuczonego.

Jak widać, zmiany w sferze indywidualnej aktywności zawodowej Polaków 
są istotnie powiązane z  innymi zmianami – mającymi także wpływ na prze-
obrażenia całościowych wzorów cyklu życia i biegu życia, np. ze zmianami 
w  dystrybucji czasu przeznaczanego na różne formy aktywności życiowej 
(edukację, życie rodzinne, czas wolny) czy zmianami w dystrybucji dochodów 
i  bezpieczeństwa socjalnego w  całym trwaniu życia. Każdy obszar polityki 
społecznej podlegający reformom ma nieustannie jakiś udział w dekonstru-
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owaniu dotychczasowych wzorów cyklu i biegu życia i nadawaniu im nowego 
kształtu, inaczej: ich instytucjonalizacji w nowym kształcie3. Choć zmienia 
się rzeczywistość, to pytania, które już wcześniej były stawiane z perspektywy 
obu tych kategorii – wcale nie tracą aktualności. Otrzymujemy po prostu nowe 
odpowiedzi, a także nowe przesłanki, zarówno do oceny dotychczasowych, jak 
i do projektowania nowych rozwiązań instytucjonalno-prawnych.

4.1. Aktywność zawodowa w perspektywie cyklu życia

Podstawowe pytania, do których inspiruje ta perspektywa, dotyczą:
• po pierwsze, identyfikacji normatywnego wzoru cyklu życia, tj. tego, 

który faktycznie wspiera/promuje obecnie polityka rynku pracy. I oceny, 
jak ten obecny normatywny wzór przekłada się na życiorysy. W  grę 
wchodzi nie tylko ocena zaprojektowanych rozwiązań (prawa pracy, 
systemu zabezpieczenia społecznego, usług i  świadczeń oferowanych 
przez instytucje rynku pracy, instrumentów edukacyjnych i informacyj-
nych rynku pracy), lecz także ocena sposobu wprowadzania ich w życie 
(skutki błędów, zaniechań, patologii); 

• po drugie, oceny założeń aksjologicznych, które stoją za celowo wpro-
wadzanymi rozwiązaniami, które przecież narzucają ostatecznie lub 
sugerują ludziom w związku z  ich aktywnością zawodową, co w danej 
fazie życia „powinni”, co jest „w ich interesie”, co jest „dla ich dobra” itp.

W odniesieniu do sfery aktywności zawodowej, wagę tych pytań wzmac-
niają ostre różnice w ocenie reform wprowadzanych w Polsce od przełomu 
XX i XXI wieku. Nasuwają się bowiem wątpliwości dotyczące tego, w  jakim 
stopniu owe reformy – uzasadniane ogólnymi trendami – same przyczyniały 
się do wzmacniania problemów, które w założeniu miały rozwiązywać, i czy ich 
cena, w przełożeniu na życiorysy różnych grup pracowniczych, była nieunik-

3 Spotykane w literaturze w odniesieniu do tego procesu określenie „dezinstytucjonaliza-
cja cyklu (biegu) życia” nie wydaje się trafne. Wpływ instytucji publicznych na życiorysy nie 
zmniejsza się, zmieniają się tylko rodzaje instytucji lub ich instrumenty oraz zakres i opcje 
wyborów indywidualnych. Instytucjonalizacja trwa nieustannie, a w  jej efekcie wyłaniają się 
nowe wzory cyklu życia i biegu życia. Zmiany wzoru cyklu życia mogą dotyczyć: czasu trwania 
całego cyklu i poszczególnych faz; struktury zadań rozwojowych każdej fazy i  sposobów ich 
realizacji; sposobów przezwyciężania kryzysów rozwojowych; sposobów i czasu przechodzenia 
z  fazy do fazy; rangi każdej fazy w  całym cyklu życia. Zaś zmiany wzorów biegu życia obej-
mują: strukturę biografi i (trajektorii); kolejność ich występowania; czas trwania każdej z nich; 
strukturę, natężenie oraz sekwencję zdarzeń i momentów zwrotnych, charakterystycznych dla 
każdej z biografi i.
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niona4. Reformy w obszarze polityki zatrudnienia i rynku pracy akcentowały 
bowiem przede wszystkim: elastyczność, aktywizację, mobilność, adaptatyw-
ność, przedsiębiorczość itp. W rzeczywistości, elastyczne formy zatrudnienia 
czy organizacji czasu pracy są atrakcyjne i kuszące dla jednych pracowników, 
a dla innych są złem koniecznym, zaś korzyści z nich okazują się iluzoryczne. 
Konsekwencje przekładania zasobów (m.in. kapitału kariery5), jakimi dyspo-
nują różne grupy pracowników, na możliwości funkcjonowania (capabilities) 
w tych samych warunkach nie są bowiem takie same. Warto więc przytoczyć 
następującą konstatację Kazimierza W. Frieskego:

Cokolwiek powie się o  kłopotach, jakie nastręcza rozchodzenie się zmian 
dokonujących się na rynku pracy i wydolności systemów ubezpieczeniowych 
finansujących dobro opisywane ogólnie jako „bezpieczeństwo socjalne”, nie 
ma jakichkolwiek wątpliwości co do tego, że sami sobie te kłopoty sprokurowa-
liśmy. Nie ma w nich niczego „naturalnego” – to nie wyroki losu i nie uniwer-
salne prawa postępu ani prawa technologicznego determinizmu uruchomiły 
zmiany w strukturze rynku pracy. […] Elastyczne, oparte w dużej mierze na 
usługach i wielce zderegulowane „gospodarki po-przemysłowe” – podobnie, 
jak niegdyś gospodarki industrialne – pojawiły się jako konsekwencja decyzji 
politycznych, które przecież ktoś kiedyś podejmował […]. (Frieske 2017: 13) 

Choć fazy w  obecnym wzorze cyklu życia nie są już tak wyraźnie roz-
dzielone jak poprzednio ani tak homogeniczne z punktu widzenia sposobów 
ich przeżywania, to w świetle założenia nieodwracalności sekwencji faz życia, 
pomyślność każdej kolejnej fazy nadal jest budowana, w  jakimś stopniu, na 
pomyślności faz poprzednich. Z kolei, ze względu na założenie nieuchronno-
ści następstwa faz (zawsze zmierzamy od dzieciństwa ku starości), sekwencja 
zadań życiowych, ról do podjęcia, kryzysów rozwojowych i, w konsekwencji, 
potrzeb wymagających zaspokojenia – wciąż pozostaje zakotwiczona w pra-
widłowościach biologicznego rozwoju organizmu i prawidłowościach rozwoju 
psychiki. Nadal więc możemy stawiać pytania o potrzeby, których zaspokojenie 
we wcześniejszej fazie życia jest warunkiem osiągania przez jednostkę opti-
mum rozwoju w kolejnej fazie życia. Chodzi o sytuacje, kiedy konsekwencje 
braków, zaniedbań czy wadliwych sposobów zaspokojenia tych potrzeb są już 
niemożliwe lub bardzo trudne do naprawienia w przyszłości. Dlatego nie tracą 
na znaczeniu na przykład pytania o wpływ edukacji z okresu dzieciństwa na 

4 Zob. np.: Anioł (2018); Męcina (2018); Pańków (2014); Szylko-Skoczny (2014); Bednar-
ski, Frieske (2012); „Polityka Społeczna” 9/2012 (numer w całości poświęcony kwestii preka-
riatu); Szarfenberg (2008); Frieske (2003).

5 Pojęcie to wydaje się szczególnie obiecujące dla analiz prowadzonych z  perspek-
tywy całego życia. Zostało wprowadzone do psychologii doradztwa przez Augustyna Bańkę 
(zob. Bańka 2006).
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karierę zawodową w dorosłym życiu. Zmieniają się natomiast odpowiedzi. 
W  rozważaniach na temat obecnej sytuacji i  tendencji zmian zachodzących 
na rynku pracy akcentuje się szczególne znaczenie, jakie dla sfery aktywności 
zawodowej (i nie tylko dla niej) ma współczesny ogólny cywilizacyjny kontekst 
nazywany późną nowoczesnością. Według najczęściej przywoływanych autorów 
(Giddens 2001; Beck 2002; Bauman 2000, 2006; Harrari 2019), kontekst ten 
cechuje m.in. szybkie tempo zmian, niepewność, nieprzewidywalność, lawi-
nowy przyrost informacji, natężenie życiowych zagrożeń wymagających indy-
widualnych wyborów i reakcji, przy znacznym poszerzeniu swobody wyboru, 
ale i  braku możliwości odwołania się do tradycyjnych wzorów zachowania 
swojego środowiska społecznego itp. A zatem, oczywistą zdaje się sugestia, 
że w  tej „płynnej rzeczywistości”, w której warunki działania zmieniają się, 
zanim sposoby działania zdołają się utrwalić – kompetencje potrzebne do 
funkcjonowania w życiu zawodowym (i w życiu w ogóle!) też muszą być inne. 
Co więcej, muszą być nieustannie nabywane i rozwijane.

Nie podejmując się próby udzielenia odpowiedzi na pytanie, w  jakim 
stopniu funkcjonowanie w owej „ponowoczesnej” rzeczywistości jest już dzi-
siaj powszechnym doświadczeniem Polaków, można niewątpliwie zgodzić się 
z  tezą, że edukacyjna rola fazy dzieciństwa wobec całego cyklu życia – tak 
czy inaczej – ulega zmianie. Czy umniejsza to jej wagę jako fundamentu pod 
przyszłość zawodową? Zdaniem wielu, raczej ugruntowuje przekonanie, że to, 
czy ludzie podejmują kształcenie przez całe życie, by rozwijać lub zmieniać 
kwalifikacje, czy robią to wystarczająco intensywnie i skutecznie, w znacznym 
stopniu zależy od jakości pierwotnego kształcenia szkolnego i tego, jak rozwija 
ono podstawowe umiejętności6. „Dzieci uczęszczające obecnie do przedszkoli 
lub rozpoczynające naukę w  szkołach, dopiero za kilkanaście lat podejmą 
pracę zawodową i inne formy działalności dojrzałych ludzi. Ich edukacja – jak 
to ujmuje Mirosław J. Szymański (2013: 8) – musi więc uwzględniać nie tylko 
to, co jest aktualne obecnie, ale też wybiegać w przyszłość”. Ponieważ jednak 
nie wiemy, jakich konkretnie kompetencji w pracy (i poza nią) będą potrze-
bowały dzisiejsze dzieci za 20–30 lat, a nawet później, zważywszy na dłuższe 
trwanie życia, tym istotniejsza jest odpowiedź na pytanie, jakie powinny być 
owe podstawowe umiejętności (wybiegające w  przyszłość), dzięki którym 
ludzie będą mogli w każdej fazie życia nabyć nowe, potrzebne im kompeten-
cje. Na przykład według Bogusława Śliwerskiego (2015: 606) „istnieją przy 
tym przeciwstawne orientacje co do celów edukacji szkolnej, ponieważ część 
obywateli opowiada się za przystosowaniem przez szkoły dzieci i młodzieży 
do akceptacji świata z jego wszystkimi regułami i przymusami, ograniczeniami 

6 Zależność tę potwierdzają badania empiryczne. Zob. np. Sztanderska, Wojciechowski (2008).
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i przesądami na temat istniejącej kultury, druga część natomiast oczekuje od 
szkół, by kształciły krytyczne umysły, wychowywały uczniów do niezależności 
i samodzielności z dala od konwencjonalnych klisz ich epoki i z wystarczającą 
mocą do społecznych przemian”.

Konstatacja, że dzieci powinny się uczyć czegoś innego i inaczej niż dziś, 
odsyła więc do różnych wizji ścierających się ze sobą w dyskursie na temat 
treści i fundamentalnych założeń edukacji w okresie dzieciństwa. Niemniej na 
podstawie przeglądu literatury daje się wyodrębnić zestaw najczęściej wska-
zywanych umiejętności, które powinny być nabywane i  rozwijane we współ-
czesnej szkole, takich jak: umiejętność uczenia się nowych rzeczy, zachowania 
i rozwijania elastyczności umysłowej oraz ciekawości poznawczej i krytycyzmu, 
umiejętność samodzielnego pozyskiwania informacji, korzystania z  nowo-
czesnych narzędzi komunikowania się, umiejętność współpracy zespołowej, 
radzenia sobie z niepewnością itd. W  sumie, można powiedzieć, że chodzi 
o  umiejętności, które służą zarówno rozwijaniu potencjału edukacyjnego, 
pozwalającego na samodzielne kierowanie w przyszłości własnym rozwojem 
(w tym rozwojem zawodowym), jak i  osiąganiu emocjonalnej dojrzałości 
i stabilności psychicznej, ułatwiającej funkcjonowanie w nieprzewidywalnych 
warunkach, zarazem zaś nie tłumiącej – naturalnej dla tej fazy życia – cie-
kawości i  spontaniczności7. Akcentuje się przy tym, że kształtowanie takich 
umiejętności wymaga zupełnie innych programów kształcenia niż te, które 
dziś są realizowane, a  także całkiem nowego kształtu szkoły – uspołecznio-
nej i respektującej podmiotowość ucznia, pozwalającej na swobodę ekspresji 
i  rozwijanie uzdolnień indywidualnych. Zaletą perspektywy cyklu życia jest 
więc przede wszystkim to, że w  jej ujęciu nie da się zignorować szerokiego 
interdyscyplinarnego kontekstu, w  którym powinny być lokowane zarówno 
oceny obecnej sytuacji, jak i cele reformatorskich przedsięwzięć polityki spo-
łecznej w obszarze edukacji. Mowa tu o dorobku badawczym z zakresu relacji 
pomiędzy edukacją szkolną a przyszłą aktywnością zawodową oraz dyskursu 

7 Koresponduje to np. z załącznikiem do zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady zaty-
tułowanym „Kompetencje kluczowe w uczeniu się przez całe życie – europejskie ramy odnie-
sienia”, z dnia 18 grudnia 2006 r. Kompetencje kluczowe są ujmowane jako połączenie wiedzy, 
umiejętności i postaw. Wyróżniono osiem grup tych kompetencji, niezbędnych do samorealizacji 
i  rozwoju osobistego, do kształtowania aktywnej postawy obywatelskiej, ważnych w procesie 
integracji społecznej oraz zwiększających szanse zatrudnienia, tj.: porozumiewanie się w języku 
ojczystym; porozumiewanie się w  językach obcych; kompetencje matematyczne i podstawowe 
kompetencje naukowo-techniczne; kompetencje informatyczne; umiejętność uczenia się; kom-
petencje społeczne i obywatelskie; inicjatywność i przedsiębiorczość; świadomość i ekspresja 
kulturalna. Zob. Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie kompetencji kluczowych 
w procesie uczenia się przez całe życie (2006).
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prowadzonego na ten temat w  ramach innych dyscyplin naukowych: nauk 
pedagogicznych, psychologii rozwojowej czy socjologii pracy8.

W perspektywie cyklu życia zastosowanej do oglądu współczesnych rela-
cji pomiędzy edukacją szkolną w  fazie dzieciństwa a przyszłością zawodową 
nadal aktualne pozostaje pytanie o te strukturalne nierówności edukacyjne, 
doświadczane w  fazie dzieciństwa, które będą trudne lub niemożliwe do 
odrobienia w  fazie dorosłości. Właśnie w  tej perspektywie widać, po pierw-
sze, że nierówności edukacyjne także się zmieniają, że wymagają nie tylko 
ciągłego monitorowania, lecz także ciągłej interpretacji aksjologicznej. 
Po drugie zaś – że w  analizie sytuacji edukacyjnej ucznia trzeba uwzględ-
niać, poza uwarunkowaniami społecznymi, również różnice indywidualne, 
wynikające z  jego biologicznego i  psychologicznego rozwoju. Dopiero to 
wszystko łącznie pozwala dostrzec, że nie wszystkie nierówności edukacyjne 
są nierównościami społecznymi, a ponadto, że działania praktyczne oparte 
na źle interpretowanym postulacie wyrównywania szans same mogą prowa-
dzić do nierówności społecznych. O potrzebie ciągłego stawiania pytań na 
ten temat (i błędach w  formułowaniu wniosków praktycznych) przypomina 
m.in. Bogusław Śliwerski (2015: 225–308), odwołując się do tekstu Mikołaja 
Kozakiewicza, który w  1976  roku sugerował, iż wszystkie debaty na temat 
równości szans na wykształcenie muszą się zacząć od udzielenia odpowiedzi 
na pytanie, o jaką równość chodzi lub przeciwko jak rozumianej nierówności 
się oponuje9.

W związku ze zmieniającym się wzorem cyklu życia, „konstruowanym” 
na nowo na skutek instytucjonalnych interwencji w  obszarze rynku pracy, 
możemy pytać o napięcia i konflikty jakie powstają, kiedy ten normatywny 
wzór jest konfrontowany z aktywnością jednostek, uwarunkowaną posiada-
nymi zasobami i motywowaną subiektywnymi wizjami i pragnieniami. Zacho-
dzące obecnie zmiany w  sferze aktywności zawodowej powodują, iż pytanie 
o napięcia i konflikty powinno kierować uwagę – skoncentrowaną dotąd na 
fazie dorosłości10 – raczej na okresy przejścia pomiędzy nią a fazą wcześniejszą 
i późniejszą. Materiały diagnostyczne sugerują bowiem, że obecnie przejścia te 
trwają dłużej, a ponadto procesy rozwoju biologicznego i psychicznego czło-

 8 Więcej zob. m.in.: Mikiewicz (2019); Jakubowski, Gajderowicz, Wiśniewski (2019); Śli-
werski (2007, 2015); Łopatkowa (2006); Kwieciński (2011); Giroux, Witkowski (2010); Szom-
burg, Zbieranek (2010); Klaus-Stańska (2000).

 9 Zob. też: Domański i in. (2016); Gromkowska-Melosik, Szymański (2015); Blumsztajn 
(2019); Biernat, Malinowski (2013); Kwieciński (2002).

10 Co nie znaczy, że traci na znaczeniu dotychczas eksplorowany obszar badań skupionych 
na napięciach i konfl iktach doświadczanych w fazie dorosłości, tj. w czasie „pomiędzy” wspo-
mnianymi przejściami. Więcej o tym w dalszej części rozdziału. 
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wieka oraz strukturalne uwarunkowania jego życia są w nich tak splątane, że 
mamy tu do czynienia ze szczególnym spiętrzeniem problemów.

Warto przypomnieć, że okresy przejścia (transitional periods) są w kon-
cepcjach cyklu życia ujmowane jako odcinki czasu, po którym dotychcza-
sowa struktura życia jest przekształcana w  nową strukturę, co wymaga 
przygotowania się do podjęcia nowych zadań rozwojowych, zaakceptowania 
ich i uporania się z kryzysami rozwojowymi. Wzory przejścia (ich charakter 
i czas trwania) są historycznie zmienne: mogą to być przejścia burzliwe albo 
łagodne, dynamiczne i krótkotrwałe lub ewolucyjne i trwające kilka lat; mogły 
one być też utożsamiane z  tzw. rytuałami przejścia. Z wiedzy o  cyklu życia 
wynika ponadto, że pomyślność w opanowywaniu nowych zadań rozwojowych 
i rozwiązywaniu kryzysów rozwojowych jest uzależniona od stanu organizmu 
(soma); od kompetencji, z jakimi jednostka opuściła poprzednią fazę, a także 
właściwości intelektualnych i emocjonalnych potrzebnych do radzenia sobie 
w nowej sytuacji i świadomości ich posiadania (psyche); wreszcie, od aktualnie 
formułowanych oczekiwań i wsparcia otrzymywanego ze strony środowiska 
społecznego (polis)11. Te trzy obszary (biologiczny, psychiczny i  społeczny) 
pozostają ze sobą w  dynamicznym związku, a  napięcia powstające między 
nimi – jeśli nie zostaną pomyślnie rozwiązane – mogą być źródłem zaburzeń 
(deformacji cyklu życia). Odwołanie się do powyższej wiedzy (tj. dorobku 
różnych dyscyplin badających cykl życia) jest więc niezbędne zarówno dla 
ukierunkowania przedsięwzięć badawczych, jak i dla praktyki polityki spo-
łecznej – o  ile jej udział w  procesie zaspokajania potrzeb ma faktycznie 
„umożliwiać jednostce osiąganie optimum możliwości rozwoju w  każdej 
fazie życia”12.

Trzeba przyznać, że zarówno w  badaniach, jak i w praktyce dotyczącej 
rynku pracy w Polsce, najwcześniej zostały dostrzeżone problemy towarzyszące 
kształtowaniu się nowych wzorów przejścia pomiędzy fazą dorosłości a fazą sta-
rości, a zarazem pomiędzy czasem pracy a czasem emerytury. W perspektywie 
cyklu życia można to ująć jako nowe relacje pomiędzy zasobami pozostającymi 
aktualnie w dyspozycji starszych pracowników a możliwościami przełożenia 
tych zasobów na cenione sposoby i formy funkcjonowania (w tej i następnej 
fazie życia). Kontekst tworzą, z jednej strony, dynamiczne zmiany zachodzące 
współcześnie na rynku pracy, z drugiej – proces wydłużania się przeciętnego 

11 Por. np.: Brzezińska (2004: 227–237); Harwas-Napierała, Trempała (2019).
12 Więcej zob. w rozdziale 1. Przypomnijmy, że na potrzeby polityki społecznej defi niujemy 

cykl życia jako „normatywną konstrukcję zakotwiczoną w  rozwoju biologicznym organizmu, 
opisującą trwający od urodzenia do śmierci proces zaspokajania przez jednostkę różnorodnych 
potrzeb, warunkujący osiąganie przez nią optimum możliwości rozwoju (capabilities) w każdej 
fazie: od dzieciństwa do starości”.



116 ROZDZIAŁ 4

trwania życia, przy coraz dłużej zachowywanej dobrej kondycji intelektualnej, 
psychicznej i zdrowotnej. Emerytura i tzw. wiek emerytalny nie wyznaczają już 
dziś progu starości. Przejście na emeryturę bywa bowiem oderwane od stanu 
zdrowia i sprawności niezbędnych do kontynuowania pracy (wczesna dezakty-
wizacja może nastąpić zarówno ze względu na osobistą pozycję danej osoby na 
rynku pracy, jak i dzięki specjalnym uprawnieniom), zaś praca zawodowa może 
być kontynuowana mimo faktu pobierania świadczenia emerytalnego13. „Bycie 
pomiędzy” czasem aktywności zawodowej a definitywną dezaktywizacją jest 
efektem nowego rodzaju napięć powstających wewnątrz wspomnianej triady: 
soma – psyche – polis, a także sposobów ich przezwyciężania.

Z materiałów diagnostycznych wynika, że obecnie – wśród problemów, 
trudności i blokad w zaspokajaniu potrzeb starszych pracowników oraz wśród 
rozwiązań proponowanych przez politykę społeczną – uwagę badaczy i prak-
tyków przykuwają w  szczególności14: uwarunkowania i  skutki przedwczesnej 
dezaktywizacji; formy „aktywizowania” i  podtrzymywania tzw. zdolności 
zatrudnieniowej (kwalifikacji i  zdrowia); kwestie marnotrawstwa specyficz-
nego potencjału zawodowego jakim dysponuje wielu starszych pracowników 
(specjalistów i kadry kierowniczej); formy godzenia pracy ze specyficznymi 
obowiązkami opiekuńczymi w  rodzinie (wobec wnuków, niesamodzielnych/
starzejących się partnerów, a zwłaszcza wobec coraz dłużej żyjącego najstar-
szego pokolenia); przyczyny i przejawy ageizmu w zatrudnieniu itp.

Szczególną dynamikę zmian obserwuje się obecnie w  innym przejściu: 
pomiędzy dzieciństwem a dorosłością, a więc w czasie, kiedy osiągana jest pełnia 
sił fizycznych i poziom sprawności intelektualnej umożliwiający podejmowanie 
i samodzielne wypełnianie ról człowieka dorosłego, kształtowane są aspiracje 
i orientacje życiowe. Z porównania różnych periodyzacji cyklu życia wynika, 
że zadania rozwojowe przypisywane przejściu do dorosłości są zasadniczo 
podobne. Na przykład, zdaniem Roberta J. Havighursta do zadań tych należy: 
wybór partnera życiowego i uczenie się życia z nim, start w rolach rodzinnych, 
opieka nad dziećmi, zarządzanie domem, start w karierze zawodowej, wzięcie 
na siebie odpowiedzialności obywatelskiej i  znalezienie odpowiedniej grupy 
towarzyskiej. Z kolei według Barbary M. Newman i Philipa R. Newmana, 
w przejściu do dorosłości zadania rozwojowe obejmują: gotowość do zawar-
cia małżeństwa i wybór partnera, urodzenie dzieci, opanowanie umiejętności 
niezbędnych do wykonywania pracy i orientację w zagrożeniach w środowisku 

13 Por. Szukalski (2016).
14 Zob. np.: Urbaniak (2016); Turek, Worek (2016); Błaszczyk (2016); Stypińska (2015); 

SHARE (2014); Szukalski (2009, 2014); Kryńska (2013); Kryńska, Krzyszkowski, Urbaniak, 
Wiktorowicz (2013); Spytek-Bandurska (2012); Liwiński, Giza-Poleszczuk, Góra, Sztanderska 
(2008); GUS (2007).
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pracy, kształtowanie stylu życia, harmonizującego życie rodzinne, zawodowe 
i czas wolny15. Zaś Daniel J. Levinson (1990) do zadań tych zalicza: podjęcie 
roli zawodowej, założenie rodziny, sformułowanie wyraźnych celów i ocze-
kiwań odnośnie do przyszłości, uczestniczenie w relacji mistrz–uczeń. Autor 
ten zwraca jednocześnie uwagę na towarzyszące im następujące dylematy/
kryzysy związane: z wyborem zawodu (wartości ekonomiczne a  satysfakcja), 
z funkcjonowaniem w środowisku społecznym (oczekiwania grupy społecznej 
a własne dążenia i ambicje), z nowymi rolami społecznymi (praca zawodowa 
a obowiązki rodzinne)16.

Nietrudno więc zauważyć, że w koncepcjach cyklu życia start zawodowy 
(a wraz z nim uzyskanie samodzielności ekonomicznej) jest ujmowany zawsze 
jako temporalnie uwikłany w  strukturę innych nowych zadań rozwojowych, 
wprowadzających jednostkę w dorosłość. I zawsze wiąże się z  jakimiś napię-
ciami i  konfliktami. Rzecz polega na tym, że okres ten jest obecnie coraz 
dłuższy i zdaje się zyskiwać status odrębnej fazy życia, wręcz status swoistych 
„godzin szczytu” w całym cyklu życia jednostki (ze względu na niebywałe spię-
trzenie – biologicznie i psychologicznie uwarunkowanych – możliwości i zadań 
życiowych oraz – społecznie uwarunkowanych – szans i  zagrożeń rozwojo-
wych). Kłopot sprawia więc nie tylko znalezienie adekwatnej nazwy, zwłaszcza 
w relacji do równie „kłopotliwych” pojęć młodości czy wczesnej dorosłości17, 
lecz także określenie granic wieku kalendarzowego, bowiem długie przejście 
nie dotyczy w takim samym stopniu całej populacji. Decyduje o tym w istotnej 
mierze czas trwania edukacji formalnej oraz czas potrzebny danej osobie do 
uzyskania względnej stabilizacji zawodowej i  ekonomicznej. Z materiałów 
diagnostycznych wynika, że praca zawodowa – jako swego rodzaju brama do 
dorosłości – stała się dobrem trudno dostępnym i niepewnym, a przyszłości 
zawodowej nie daje się łatwo przewidzieć i zaplanować18. Rynek pracy wydaje 

15 Pełne zestawienie zadań rozwojowych z obu koncepcji zob. Brzezińska (2004: 231–235, 
tab. 7.2). 

16 Warto dodać, że to D.J. Levinson wyeksponował okresy przejść. Jego koncepcja cyklu 
życia zakłada, że fazy życia (ery) zachodzą na siebie, więc pewna część życia toczy się w dwóch 
erach naraz. Każde przejście (autor używa terminu transition) jest okresem zwrotnym w cyklu 
życia, zostaje w nim bowiem zapoczątkowana nowa struktura życia, która potem będzie wzmac-
niana, by z  czasem ulec przekształceniu w nową – w  kolejnym okresie przejściowym. Zob. 
Levinson i in. (1978). 

17 Nowe propozycje to np. „odroczona dorosłość”, „późna młodość” czy „wyłaniająca 
się dorosłość” (termin zapożyczony z  literatury amerykańskiej; emerging adulthood). Więcej 
zob.: Brzezińska, Kaczan, Piotrowski, Rękosiewicz (2011: 70); Grotowska-Leder, Rek-Woźniak, 
Kudlińska (2016).

18 Zob. m.in.: Sawulski (2019); Grotowska-Leder (2017); Marianowska (2017); Kargul 
(2017); Kałużny (2016); Arak (2013); Pańków (2012); Młodzi 2011 (2011); Leppert, Melosik, 
Wojtasik (2005).
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się wprawdzie preferować młodych pracowników, ale stawia im większe niż 
kiedyś wymagania dotyczące dyspozycyjności, mobilności przestrzennej, ela-
styczności zawodowej, aktywności edukacyjnej, nie gwarantując przy tym trwa-
łości zatrudnienia (oferując umowy terminowe), zadowalającego wynagrodze-
nia oraz wyraźnych perspektyw na stabilizację zatrudnienia i rozwój zawodowy. 
Struktura popytu na pracę z punktu widzenia zawodów/rodzajów działalności 
i oczekiwania pracodawców dotyczące kwalifikacji osób na starcie zawodowym 
rozmijają się z kompetencjami ukształtowanymi w procesie edukacji (struk-
tura szkolnictwa) oraz postawami i oczekiwaniami (subiektywnymi wizjami 
pożądanych wzorów przejścia)19. Nauka szkolna trwa wprawdzie coraz dłużej, 
bo dyplom szkoły wyższej uzyskuje coraz więcej osób, ale przestał on być pew-
nym kluczem do sukcesu20. Wreszcie, poszukiwania pracy (włączając okresy 
prób i przerw), a następnie wysiłki idące w kierunku utrzymania zatrudnienia 
przypadają na czas najlepszy do rozwinięcia aktywności w  życiu publicznym 
i towarzyskim oraz do realizacji ról rodzinnych (małżeńskich i rodzicielskich). 
Trudności w pogodzeniu wymagań i okoliczności startu zawodowego z planami 
osobistymi skutkują m.in. późniejszym zawieraniem małżeństw, późniejszym 
rodzicielstwem, mniejszą dzietnością w cyklu życia, wzrostem liczby tzw. singli 
oraz osób w nietypowych formach życia rodzinnego, np.: friends with benefits; 
double income, no kids; living apart together.

Zidentyfikowanie – w perspektywie cyklu życia – rzeczywistych wzorów 
przejść pomiędzy edukacją a pracą oraz pomiędzy pracą a definitywną dezak-
tywizacją ma ten walor, że każde z powstających tu napięć pozwala ulokować 
w relacji przeszłość–przyszłość, z uwzględnieniem założenia o nieodwracalności 
i nieuchronności sekwencji faz cyklu życia21. Tak więc, po pierwsze, wydobywa 
różnice w wielkości i jakości zasobów, z jakimi różne grupy społeczne wcho-
dzą na rynek pracy (tj. różnice dotyczące „startowego kapitału  kariery”22), 

19 Różnice pod tym względem pomiędzy kohortami liczącymi tylko kilka roczników są na 
tyle istotne i dynamiczne, że skłaniają do wyróżniania odrębnych generacji: X, Y, Z. Zob. np.: 
Deloitte (2019); PwC (2020).

20 Sytuację tę trafnie określa termin „pułapka stadialnej edukacji”. Wyjaśnia ona, jak rów-
ność może zrodzić nierówność, i  jest ujmowana jako jeden z  interesujących przypadków tzw. 
efektów odwrócenia. Zob. Boudon (2008: 32–49).

21 Więcej zob. rozdział 1 niniejszej publikacji.
22 Termin ten zaproponowała Elżbieta Turska, nawiązując do – wspomnianego wcze-

śniej – terminu „kapitał kariery” wprowadzonego przez Augustyna Bańkę. Przykładowo, na 
potrzeby badania studentów kończących edukację autorka wyróżniła cztery rodzaje kapitału 
startowego: edukacji, doświadczenia zawodowego, przedsiębiorczości i  językowy. A badania 
posłużyły do identyfi kacji czynników różnicujących grupy studentów o niskim i wysokim kapi-
tale oraz do określenia regulacyjnej funkcji tegoż kapitału wobec dalszych planów i zamierzeń 
zawodowych. Zob. Turska (2014: 127 i 48–74).
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i różnice w kapitale kariery, z jakim kończą aktywność zawodową23. Po drugie, 
prowokuje pytanie o ocenę tych różnic w  zasobach z punktu widzenia kry-
terium nierówności społecznych (podobnie jak w przypadku wspomnianych 
wyżej nierówności edukacyjnych), a  także pytanie o  to, czy zakres i  formy 
wsparcia (należy tu uwzględnić również brak takiego wsparcia) oferowanego 
jednostkom przez instytucje publiczne sprzyjają łagodzeniu tych nierówności 
w chwili, kiedy jednostka podejmuje wysiłek przekształcania swoich zasobów 
w satysfakcjonujące sposoby funkcjonowania, ważne dla następnej fazy życia, 
ku której (nieuchronnie) zmierza.

Perspektywa cyklu życia kieruje tym samym uwagę badaczy na różne rodzaje 
strategii przyjmowanych przez ludzi wobec napotykanych napięć i  blokad 
w zaspokojeniu potrzeb. Zwłaszcza na te strategie, których skutki będą trudne 
lub niemożliwe do naprawienia w kolejnych fazach życia. Można w  związku 
z  tym pytać, która ze strategii powiązanych z obecnymi trudnościami startu 
zawodowego, takich jak: „gniazdowanie” (inaczej: „pasożytniczy single”, „poko-
lenie bumerang”)24, późniejsze małżeństwo i  rodzicielstwo, nietypowe formy 
życia rodzinnego czy NEET25, jest tylko przejawem historycznie uwarunkowanej 
ewolucji wzoru cyklu życia, a którą należy uznać za jego deformację. Odpowiedź 
na to pytanie i ewentualne wnioski dla praktyki polityki społecznej nie są oczy-
wiście możliwe bez odwołania się do jakiegoś konkretnego systemu wartości.

Ponieważ polityka rynku pracy uczestniczy w społecznym konstruowaniu 
cyklu życia, przez udział w tworzeniu zarówno kapitału kariery, jak i warunków 
instytucjonalnych, w których jednostki (według własnych strategii) przekładają 
zasoby na sposoby funkcjonowania na rynku pracy26 – można wzbogacić ocenę 

23 Zasoby, które kryją się pod pojęciem kapitału kariery, są istotne nie tylko w  trak-
cie aktywności zawodowej. Jego niską jakość np. pod koniec aktywności zawodowej można 
postrzegać bowiem nie tylko jako częstą przyczynę przedwczesnej dezaktywizacji (z negatyw-
nymi konsekwencjami dla sytuacji materialnej w starości), lecz także jako możliwe zagrożenie 
dla ogólnego procesu tzw. pomyślnego starzenia się. Jak zauważa B. Szatur-Jaworska (2016: 
431), „tylko nieliczni przedstawiciele baby boom będą w nieodległej przeszłości realizowali […] 
model «starości zwaloryzowanej» charakteryzujący się: dłuższą aktywnością na rynku pracy, 
zaangażowaniem w  sprawy społeczności lokalnej i kraju, względnym bezpieczeństwem fi nan-
sowym, budowaniem nieformalnych sieci społecznych, dbałością o zdrowie funkcjonalne […]. 
A to oznacza, że papy boom (czyli baby boom na emeryturze) może stać się pierwszą ofi arą 
nieprzygotowania naszego społeczeństwa i państwa do procesu starzenia się ludności”. 

24 Zob. np.: Piszczatowska-Oleksiewicz (2014); Wrzesień (2011); Czernecka (2011).
25 Skrót od: neither in employment nor in education and training. Zob. więcej: Smoter (2019); 

Tomczyk i in. (2018); Balcerowicz-Szkutnik, Wąsowicz (2017); Serafi n-Juszczak (2014); Wsparcie 
młodych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na mazowieckim rynku pracy (2014).

26 Trafnie ujmują to Karl U. Mayer i Wolfgang C. Müller: „Kiedy ludzie idą przez życie, 
mają wrażenie, że państwo defi niuje prawie wszystkie wejścia i wyjścia: przejście do aktywności 
zawodowej oraz zakończenie aktywności zawodowej, podczas zawierania związku małżeńskiego 
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reform w polityce rynku pracy z ostatnich lat, stawiając kolejne pytania. Przede 
wszystkim pytania o to: jakie wzory obu omawianych „przejść” są faktycznie 
instytucjonalizowane przez politykę rynku pracy (przez oferowane obecnie 
usługi, świadczenia pieniężne i regulacje prawne); w  jakim stopniu wprowa-
dzane zmiany są tylko/głównie łagodzeniem skutków, a w  jakim realizacją 
projektu o wyraźnych – i w praktyce zgodnych z deklarowanymi – założeniach 
aksjologicznych27; w  jakiej mierze normatywne wzory „przejść” kreowane 
przez politykę rynku pracy są spójne w warstwie aksjologicznej i  instrumen-
talnej z rozwiązaniami innych polityk (edukacyjnej, ubezpieczeń społecznych, 
podatkowej, rodzinnej), także biorących udział w instytucjonalizowaniu wzo-
rów każdego z tych przejść. 

4.2. Aktywność zawodowa w perspektywie biegu życia

Jak wcześniej wspomniano, trwanie życia może być rozpatrywane jako 
wiązka biografii (lub – zamiennie – „trajektorii”), przeżywanych równolegle 
bądź występujących po kolei. Jedną z tych biografii jest biografia zawodowa28. 
Spojrzenie na problemy aktywności zawodowej z  perspektywy biegu życia 
człowieka ma ugruntowaną pozycję wśród podejść badawczych we wszystkich 
dyscyplinach podejmujących tę tematykę. Polityka społeczna czerpie z  ich 
dorobku, ale ma własny dorobek i pytania dotyczące m.in. struktury i  spo-

oraz podczas rozwodu, podczas choroby i inwalidztwa, rozpoczęcie kształcenia oraz jego zakoń-
czenie, rozpoczęcie szkolenia zawodowego oraz jego fi nał. Państwo reguluje i defi niuje przejścia, 
czyniąc je wydarzeniami publicznymi. W  tym sensie państwo zachowuje się jak ‘gate keeper’, 
jak dystrybutor szans. To właśnie państwo integruje i łączy funkcjonalnie oraz instytucjonalnie 
zróżnicowane odcinki, na których przesuwają się ludzie w ciągu swego życia” (za: Krzychała 
2007: 109).

27 Mamy na myśli strategie i hasła, do których deklaratywnie odwoływano się w uzasadnie-
niach rozwiązań prawnych wprowadzanych w Polsce. Chodzi przede wszystkim o idee i wartości 
zawarte w  strategiach promowanych w UE, takie jak: „elastyczne bezpieczeństwo” (fl exicu-
rity), „zarządzanie wiekiem” (age management), „równowaga między pracą a  życiem” (work-
-life balance), „Gwarancje dla młodych” (Youth Guarantee), a  także w polskich programach: 
„Solidarność Pokoleń. Działania dla zwiększenia aktywności zawodowej osób w wieku 50+” 
(z 2008 r.) i „Młodzi na rynku pracy” (z 2014 r.).

28 Wobec aktywności zawodowej w biegu życia stosowane są także określenia „kariera 
zawodowa” lub „droga zawodowa”, ale nie zawsze są rozumiane tak samo. Są np. kojarzone 
głównie ze zdarzeniami mającymi miejsce w  okresie aktywności zawodowej, zaś określenie 
„kariera” bywa utożsamiane ze zdarzeniami lub sekwencją pozycji o wyłącznie pozytywnej 
konotacji. Przyjmujemy tu termin „biografi a”, aby podkreślić, że chodzi nie tylko o historię 
zdarzeń, lecz także o „właściwość” jednostki, w której odzwierciedlają się wszelkie – zachodzące 
w jej życiu – zmiany rozwojowe mające związek z pracą zawodową. (Por. Bańka 2016: 13–15).
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sobów zaspokajania potrzeb, oferowanych w  ramach systemu instytucjonal-
nego polityki społecznej, ocenianych z punktu widzenia równego/nierównego 
„dostępu” różnych jednostek i  grup do społecznie akceptowanych i  pożą-
danych wzorów biografii zawodowych bądź z punktu widzenia tych blokad, 
które powodują załamanie się już obranego wzoru aktywności zawodowej 
i zmuszają do podążania inną drogą. Wielość wyborów (akcentowana obecnie 
w opisach zmian zachodzących w obszarze pracy i ich cywilizacyjnym kontek-
ście) nie oznacza, że wszystkie opcje są dostępne każdemu lub że w  chwili 
wyboru ludzie są świadomi wszystkich możliwości. Badanie sekwencji zdarzeń 
wyznaczających kolejne etapy, ich dynamiki, a także zdarzeń mających moc 
zmiany dotychczasowej drogi29, poza identyfikacją różnych typów (wzorów) 
biografii zawodowej w odniesieniu do różnych grup społecznych, dostarcza 
także informacji o  strukturze i dynamice tych momentów zwrotnych, które 
z perspektywy polityki społecznej są ujmowane jako ryzyka socjalne (czasem 
dzielone na „stare” i „nowe”). W polityce rynku pracy wiedza ta daje asumpt 
do poszukiwania rozwiązań na przykład w  ramach strategii „elastycznego 
bezpieczeństwa” (flexicurity).

Jednym z kierunków badań ważnych dla polityki rynku pracy jest badanie 
biografii zawodowej jako procesu rozwojowego i poszukiwanie prawidłowo-
ści tego procesu dotyczących jego dynamiki. Dorobek, jaki w  tym zakresie 
wypracowują pedagogika pracy, psychologia, socjologia pracy czy nauki 
o zarządzaniu, stanowi podstawę koncepcyjną systemu poradnictwa zawodo-
wego – jednego z  instrumentów polityki rynku pracy. Od połowy ubiegłego 
wieku szczególną rolę w tworzeniu tego dorobku odgrywał Donald E. Super, 
który zdefiniował rozwój zawodowy (vocational development) jako proces 
zmian obejmujący wszelkie aspekty rozwojowe mające odniesienia do pracy. 
Umiejscowił też rozwój zawodowy w biegu życia, poprzez wyodrębnienie pię-
ciu jego podstawowych etapów i powiązanie ich z wiekiem kalendarzowym30. 
Koncepcja ta była punktem odniesienia dla wielu późniejszych teorii – wzbo-
gacana i  aktualizowana również przez polskich autorów31. Zasadniczo, od 
lat 50. ubiegłego wieku wspólną cechą rozważań nad rozwojem zawodowym 

29 Dotyczy to np.: utraty pracy i podjęcia nowej; zmiany zawodu albo miejsca pracy po 
zmianie miejsca zamieszkania; awansu lub degradacji w hierarchii stanowisk; utraty zdolności 
wykonywania danej pracy z powodu utraty zdrowia lub umiejętności zawodowych; nabywania 
nowych umiejętności (przekwalifi kowanie); przejścia na emeryturę itp. Na bazie tego rodzaju 
wiedzy została sformułowana jedna z europejskich strategii rynku pracy określana jako „przej-
ściowe rynki pracy” (transitional labour markets). Zob. m.in. Wiśniewski, Zawadzki (2005).

30 Są to etapy: wzrostu (do 14. roku życia), eksploracji (15–24 lata), stabilizacji (25–44 lata), 
zachowania status quo (45–65 lat), schyłkowy (po 65. roku życia). Zob. Super (1953).

31 Zob. np.: Wiatrowski (2009); Aleksander (2001); Bańka (1995: 121–150); Czarnecki 
(1985); Olędzki (1973: 259); Budkiewicz (1965, 1969).
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było ujmowanie go jako ciągu zmian progresywnych, często ukierunkowanych, 
tj. prowadzących do najwyższego punktu rozwoju (apogeum, mistrzostwa), 
w  ramach jednego rodzaju aktywności zawodowej (zawodu) na całe życie. 
W konsekwencji, w centrum uwagi w poradnictwie zawodowym znalazły się 
kwestie „właściwego wyboru”, „zgodności” czy wzajemnego „dopasowania” 
(zawodu, kierunku kształcenia, miejsca pracy).

W świetle wskazanych na początku tego rozdziału zmian w warunkach 
technologicznych i organizacyjnych wykonywania pracy zawodowej, rozumie-
nie zawodu jako wyboru dokonanego na zawsze i awansu jako linii wznoszą-
cej zdaje się odchodzić w przeszłość, zaś rozwój zawodowy przybiera postać 
nieciągłą i nie zawiera już wizji przyszłości. W nowszych teoriach dotyczących 
rozwoju zawodowego akcentuje się zmienność, nieciągłość, niepewność, rolę 
zbiegów okoliczności i przypadków, a w konsekwencji wielość modeli rozwoju. 
Radykalnie zmienia się też koncepcyjne podejście (paradygmat) do poradnic-
twa zawodowego, które staje się integralną częścią poradnictwa całożyciowego 
(poradnictwo w projektowaniu życia – life design counselling), a  jego celem 
jest wspieranie jednostki w „kierowaniu własnym rozwojem”32. Umiejętność 
kierowania własnym rozwojem jest więc podstawą optymalizacji własnego roz-
woju zawodowego przy wsparciu „poradnictwa kariery” (career counselling)33. 
Augustyn Bańka (2016: 25) używa terminu „doradztwo karier” i wyjaśnia, że

[…] różnice pomiędzy dotychczasowym poradnictwem zawodowym a doradz-
twem karier dotyczą zarówno osób, które są adresatami porad, jak i instytu-
cji. O ile doradztwo zawodowe koncentrowało się na rozwoju do dorosłości, 
którego momentem przełomowym był wybór zawodu, o  tyle doradztwo 
karier koncentruje się, z  jednej strony, na całożyciowym rozwoju jednostki, 
a z drugiej strony – na pomaganiu ludziom na różnych etapach życia w rozwią-
zywaniu problemów osobowości. Doradztwo karier wyraźnie ewoluuje w kie-
runku pomagania ludziom w dywersyfikowaniu portfela inwestycji w karierę 
i w radzeniu sobie z negatywnymi skutkami zmian w strukturze osobowości. 

Do tego, co już powiedziano w  tym rozdziale o  relacjach pomiędzy bio-
grafią edukacyjną a  zawodową (w perspektywie zarówno cyklu życia, jak 
i biegu życia), trzeba jeszcze dodać sprawę kształcenia ustawicznego. Sposób, 
w  jaki idea kształcenia ustawicznego łączy biografię edukacyjną i zawodową 
w dotychczasowych i nowych wzorach biegu życia, również ulega zmianom. 
W sytuacji, gdy uwagę przyciągały głównie zagadnienia trafności wyboru kie-
runku kształcenia i tzw. zawodu wyuczonego oraz ich zgodności z potrzebami 

32 Zob. np.: Guichard (2018); Wojtasik (2003, 2010); Piorunek (2009).
33 Zob. np.: Drabik-Podgórna, Podgórny (2016); Plewka (2015); Minta (2012); Wojta-

sik (2011).
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rynku pracy, kształcenie ustawiczne było z jednej strony nastawione na pomoc 
w  uzupełnieniu braków w  edukacji szkolnej (szkoły dla dorosłych), z  dru-
giej – na aktualizację i doskonalenie wiedzy w  już wykonywanym zawodzie 
lub na pomoc w przekwalifikowaniu. Natomiast w sytuacji, gdy zmieniają się 
oczekiwania co do roli edukacji szkolnej w przygotowaniu do roli zawodowej, 
a także zmienia się rozumienie pojęcia rozwoju zawodowego, rzeczą oczywistą 
wydaje się dostrzeganie w  kształceniu ustawicznym przede wszystkim jego 
funkcji polegającej na stymulowaniu rozwoju. I to rozwoju nie tylko zawodo-
wego. Podobnie jak poradnictwo zawodowe, również kształcenie ustawiczne 
przestaje być wąsko ujmowanym instrumentem rynku pracy, kierowanym 
głównie do aktywnych zawodowo dorosłych. Od kilku lat, zarówno porad-
nictwo zawodowe, jak i kształcenie ustawiczne są w  literaturze definiowane 
jako działania o  „całożyciowej” perspektywie. Tak rozumiane kształcenie 
ustawiczne wskazuje wspólny kierunek dla wszystkich szczebli edukacji przed-
szkolnej i szkolnej, edukacji formalnej poza szkołami oraz wszystkich rodzajów 
kształcenia nieformalnego34. Jest to kierunek tworzenia integralnego systemu 
dla realizacji idei określanej dziś częściej jako „uczenie się przez całe życie” 
(lifelong learning, LLL).

Spojrzenie na rozwój zawodowy z perspektywy biegu życia skłania – naszym 
zdaniem – przede wszystkim do postawienia poniższych pytań. Jak bardzo 
w swej warstwie organizacyjnej i w praktycznych działaniach – w zakresie, za 
który odpowiada polityka rynku pracy – poradnictwo zawodowe i kształcenie 
ustawiczne w Polsce tkwią jeszcze w przeszłości? Czy w obecnym kształcie 
instytucjonalnym możliwe jest podążanie za nowymi paradygmatami? Czy 
mamy raczej do czynienia z utrwalaniem – nieaktualnych już – wzorów rela-
cji pomiędzy biografiami (edukacyjną i zawodową), a  tym samym z brakiem 
możliwości zaspokojenia istotnych nowych potrzeb w nowy sposób? W jakim 
stopniu wprowadzane zmiany w poszczególnych segmentach systemu eduka-
cji są rzeczywiście zgodne z celami i wartościami deklarowanymi w  różnych 
dokumentach strategicznych?35.

Dla polityki rynku pracy ważnym obszarem badań są również relacje 
pomiędzy innymi biografiami tworzącymi wiązkę w biegu życia, np. pomiędzy 
biografią zawodową a rodzinną. W tym obszarze nauka o polityce społecznej 
ma własny znaczny dorobek badawczy, korzysta też z dorobku przedstawicieli 
innych dyscyplin, zwłaszcza socjologii. Z punktu widzenia polityki rynku pracy 

34 Więcej zob. Solarczyk-Ambrozik (2013).
35 Zob. np. założenia strategii LLL dla Polski (z uwzględnieniem 7 zasad polityki LLL 

uzgodnionych w UE) zawarte w dokumencie pt. Perspektywa uczenia się przez całe życie – załącz-
niku do uchwały nr 160/2013 Rady Ministrów z 10 września 2013.
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relacje te są ujmowane w formule równowagi między pracą a życiem pozaza-
wodowym (work-life balance), zaś zainteresowania badawcze tymi zagadnie-
niami obejmują w szczególności36: 

• czasowe uwikłanie zdarzeń z  biografii (trajektorii) zawodowej i  ro -
dzinnej; 

• identyfikację blokad utrudniających łączenie obu ról, związanych z jed-
nej strony z  sytuacją w  zatrudnieniu (przemianami struktur pracy), 
z drugiej – z sytuacją rodzinną (formami życia rodzinnego i modelem 
podziału obowiązków); 

• ocenę instrumentów prawnych i finansowych, kierowanych zarówno do 
pracowników, jak i do pracodawców (głównie: organizacji czasu pracy 
i urlopów związanych z rodzicielstwem); 

• identyfikację skutków braku harmonii pomiędzy biografią zawodową 
i rodzinną, ocenianych z punktu widzenia jednostki, rodziny czy społe-
czeństwa.

Ocena rozwiązań służących harmonizacji biografii rodzinnej i zawodowej, 
stosowanych w ramach polityki rynku pracy, dokonywana z perspektywy biegu 
życia może dać odpowiedź m.in. na pytanie, czy rozwiązania kierowane do 
pracowników – ojców wpływają na zmianę sytuacji, która dotychczas charakte-
ryzowała się tym, że ojcostwo (inaczej niż macierzyństwo) nie miało zasadniczo 
przełożenia na przebieg biografii zawodowej pracujących mężczyzn37. Albo 
na inne pytania: czy ceną za rozwiązania nastawione na zachowanie ciągłości 
zatrudnienia matek, przy mniejszym obciążeniu pracą (np. urlopy, mniejszy 
wymiar czasu pracy) musi być deprecjacja ich kwalifikacji zawodowych i słab-
nięcie tempa rozwoju zawodowego? Czy uelastycznienie – z wykorzystaniem 
nowych technologii – form zatrudnienia i organizacji czasu pracy matek, zama-
zujące granice pomiędzy czasem pracy i miejscem pracy a czasem poza pracą 
i domem, jest przejawem udanej harmonizacji biografii zawodowej i macie-
rzyńskiej czy raczej stanowi swego rodzaju pułapkę, gdyż pogłębia problem 
ich podwójnego obciążenia?38. 

***

36 Jako przykłady prac podejmujących te zagadnienia należy wskazać przede wszystkim: 
publikacje będące efektem badań prowadzonych od lat w Instytucie Pracy i Spraw Socjalnych 
(np. Borkowska 2011); serię kilku książek z 2008 roku zbierających wyniki projektu badawczego 
pn. „Elastyczny pracownik – partnerska rodzina” kierowanego przez C. Sadowską-Snarską, 
fi nansowanego w ramach programu EQUAL. Zob. też: Tomaszewska-Lipiec (2014). 

37 Zob. np. Bierca (2014).
38 Zob. np. Domański (1999). Nowy, zapewne trwały – choć jeszcze nie w pełni rozpoznany 

– wymiar tych problemów stworzyła pandemia wirusa COVID-19.
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Rozważając zagadnienia dotyczące udziału instytucji polityki społecznej 
(w tym polityki rynku pracy) we współczesnych procesach dekonstruowania 
dotychczasowych wzorów cyklu i biegu życia i w instytucjonalizowaniu nowych 
wzorów, dobrze jest mieć w pamięci następujące spostrzeżenia Kazimierza 
W. Frieskego (2017: 13):

Warto chyba pokusić się o nieco ogólniejszą refleksję nad sytuacją, w  jakiej 
się znaleźliśmy – zwracając uwagę na mnożące się postulaty zmian w  insty-
tucjonalnych realiach świata, w którym żyjemy. Trafne czy nie – to kwestia 
toczących się dyskusji – postulaty te mają jedną zasadniczą wadę, tę miano-
wicie, że odbierają nam poczucie tego, że nasze życie upływa w  sensownie 
przewidywalnym i w miarę stabilnym świecie. Coraz wyraźniej okazuje się, 
że toczy się ono wśród rozmaitych, obmyślanych przez ekspertów reform, 
których końca nie widać.
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R O Z D Z I A Ł  5

Perspektywa biegu życia i cyklu życia 
– wybrane teorie ekonomiczne i przykładowe analizy 
dziedzin polityki społecznej1

Wprowadzenie

Cykl i bieg życia zostały omówione w poprzednich rozdziałach jako kate-
gorie nauki o polityce społecznej oraz jako perspektywy badawcze w tej nauce. 
Rozdział piąty uzupełnia wcześniejsze rozważania o wybrane koncepcje teore-
tyczne wypracowane na gruncie nauk ekonomicznych oraz o przykłady analiz 
wybranych polityk szczegółowych, w których odwołano się do perspektywy 
cyklu życia i biegu życia.

W okresie kształtowania się polityki społecznej jako dyscypliny nauko-
wej istotny wpływ na ten proces miały dwie dyscypliny naukowe: ekonomia 
i socjologia. Nadal wielu spośród badaczy polityki społecznej to ekonomiści, 
którzy w badaniach wybranych przez siebie dziedzin polityki społecznej, w tym 
szczególnie w badaniach zabezpieczenia społecznego, sięgają do ekonomicz-
nych teorii cyklu i  biegu życia. Teorie te dotyczą głównie ekonomicznego 
wymiaru funkcjonowania jednostek i  gospodarstw domowych, czyli docho-
dów, konsumpcji czy oszczędności. Ten ekonomiczny wymiar ma, rzecz jasna, 
wielkie znaczenie dla zawodowych, rodzinnych, zdrowotnych czy edukacyjnych 
trajektorii w  życiu ludzi. Choć teorii cyklu i biegu życia wypracowanych na 
gruncie ekonomii nie traktujemy jako specyficznych teorii polityki społecz-
nej, to możliwość ich wykorzystania dla lepszego zrozumienia uwarunkowań 
powstawania i  zaspokajania ludzkich potrzeb powoduje, że uznałyśmy za 

1 Autorką rozdziału 5 jest Janina Petelczyc.
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potrzebne i  uzasadnione przypomnienie kluczowych hipotez, tez i  założeń 
tych teorii. 

Przedstawione w rozdziale przykłady zastosowania perspektywy cyklu życia 
i biegu życia dotyczą dwóch wybranych polityk szczegółowych: emerytalnej 
i  zdrowotnej. Warto zauważyć, że polityka emerytalna koncentruje się na 
określonej fazie (określonym etapie) życia: starości. Niemniej przedstawiane 
analizy dobitnie pokazują, jak ważne jest w  badaniach wybranej dziedziny 
polityki społecznej dostrzeganie związków między wcześniejszymi i później-
szymi etapami życia człowieka oraz między przeplatającymi się życiowymi 
trajektoriami. Z kolei polityka zdrowotna obejmuje całe życie człowieka – od 
narodzin (a nawet od okresu prenatalnego) do śmierci. Niezależnie jednak 
od tego, czy mowa o wybranych fragmentach ludzkiego życia czy o pełnym 
jego cyklu, w badaniach polityki społecznej znajdują zastosowanie założenia 
omawianych w naszej książce perspektyw badawczych.

Zaprezentowane w tym rozdziale analizy polityk szczegółowych nie tylko 
dostarczają przykładów konceptualizacji pojęć „cykl życia” i „bieg życia” oraz 
pytań i problemów badawczych charakterystycznych dla omawianych perspek-
tyw badawczych, lecz także ukazują, jak przyjęcie tych założeń poznawczych 
rzutuje na praktyczne wyzwania i praktyczne rozwiązania w ramach omawia-
nych dziedzin polityki społecznej.

5.1. Perspektywa cyklu i biegu życia w teoriach ekonomicznych 

W omówionych we wcześniejszych rozdziałach koncepcjach cyklu i biegu 
życia jako perspektyw badawczych polityki społecznej odwoływałyśmy się przede 
wszystkim do teorii socjologicznych i psychologicznych. W  tej części książki 
omawiamy wybrane teorie ekonomiczne, które są uwzględniane w analizach 
polityk szczegółowych wchodzących w zakres polityki społecznej – szczególnie 
polityki emerytalnej, ale także zdrowotnej. Warto bowiem przypomnieć, że hipo-
teza (teoria)2 cyklu życia jest jedną z centralnych w naukach ekonomicznych, 
a wokół niej koncentruje się też wiele badań związanych z polityką publiczną.

5.1.1. Teorie konsumpcji w czasie

Hipoteza cyklu życia może być ujmowana zarówno w perspektywie makro-, 
jak i mikroekonomicznej. Perspektywa ta jest powiązana z  teoriami popytu 

2 W dalszej części rozdziału słowa „hipoteza” i „teoria” będą używane zamiennie, tak jak 
ma to miejsce zarówno w polskiej, jak i w światowej literaturze przedmiotu.
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konsumpcyjnego i próbami określania relacji pomiędzy dochodem, konsump-
cją i oszczędzaniem w  czasie, a więc także w poszczególnych fazach życia.

Nurt ten zaczął się rozwijać w  latach 50. XX wieku, jednak za jego 
początki uważa się hipotezę dochodu absolutnego przedstawioną przez Johna 
Maynarda Keynesa w  1936 roku, która skupiała się na relacjach pomiędzy 
dochodem a konsumpcją. Zgodnie z  tą teorią wydatki konsumpcyjne rosną 
wraz ze wzrostem dochodów, ale ich udział w rosnącym dochodzie jest coraz 
mniejszy. Oznacza to, że im zamożniejsze jest społeczeństwo, tym większe 
są jego oszczędności, ponieważ maleje krańcowa skłonność do konsumpcji. 
Keynes dowodził, że wydatki na konsumpcję zależą od bieżącego dochodu 
rozporządzalnego, a  oszczędzają jednostki o  wyższych dochodach (Key-
nes [1936] 1985).

W odpowiedzi powstało wiele teorii i badań empirycznych próbujących 
zweryfikować tę hipotezę, kilka z nich odnosi się pośrednio lub bezpośrednio 
do pojęcia cyklu życia. Na przykład, teoria dochodu permanentnego sfor-
mułowana przez Miltona Friedmana opiera się na założeniu racjonalności 
zachowań ludzkich i głosi, że ludzie pozwalają sobie na zmiany w poziomie 
konsumpcji i oszczędności w długim okresie (Friedman 1957). Z kolei teoria 
cyklu życia autorstwa Franca Modiglianiego, Richarda Brumberga i Alberta 
Ando zakłada, że ludzie prognozują, jakie będą mieli dochody w ciągu całego 
życia, i na tej podstawie planują swoją konsumpcję, uwzględniając wszystkie 
fazy życia (Modigliani, Brumberg 1954; Ando, Modigliani, 1963).

Zarówno teoria Friedmana, jak i  teoria Modiglianiego odnosiły się do 
podobnych twierdzeń dotyczących racjonalności wyborów, sformułowanych 
przez Irvinga Fishera pół wieku wcześniej. Uważał on, że to, czy ludzie zwięk-
szą poziom oszczędności i przeniosą konsumpcję na kolejne fazy (późniejszy 
czas) życia, zależy od wysokości i pewności dochodów, ich rozłożenia w czasie, 
horyzontu czasowego, w którym decyzje te są podejmowane, od tego, czy dana 
osoba chce pozostawić po sobie spadek, wreszcie – od stopy zwrotu (Fisher 
1907, za: Kawiński 2017). Fisher zakładał zatem, że konsument jest osobą 
przewidującą i wybiera poziom konsumpcji w taki sposób, aby suma jego uży-
teczności w czasie była maksymalna. A to oznacza, że zależy mu, by suma jego 
przyszłej satysfakcji – na kolejnych etapach życia – była maksymalna. Tym, co 
wpływa na poziom konsumpcji, są międzyokresowe ograniczenia budżetowe. 
Z kolei założenie mówiące o krańcowej malejącej użyteczności oznacza3, że 

3 Użyteczność krańcowa to korzyść, jaką odnosi się ze zwiększenia danego dobra o jedną 
jednostkę. Teoria malejącej użyteczności krańcowej zakłada, że korzyść ze zwiększenia każ-
dej kolejnej konsumowanej jednostki dobra jest mniejsza od korzyści krańcowej poprzedniej 
jednostki. Mamy więc do czynienia ze zwiększaniem odnoszonych korzyści, ale przyrost tych 
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ludzie będą dążyli do – w miarę możliwości – wygładzonej ścieżki konsumpcji 
w czasie. A zatem konsumpcja, wbrew założeniom Keynesa, nie zależy tylko 
od bieżącego dochodu. Na tej podstawie Fisher stworzył model dwuokresowy, 
w którym na okresy składa się teraźniejszość (1) i przyszłość (2). W modelu 
tym Y1 i Y2 oznaczają dochód obecnie i w przyszłości, a C1 i C2 konsumpcję 
w  tych okresach. Z kolei S – to oszczędności w pierwszym okresie, których 
poziom pozwala na zwiększenie lub wymaga zmniejszenia poziomu wydatków 
konsumpcyjnych w przyszłości: S = Y1 – C1. Tak więc, jeśli S < 0, to oznacza, 
że w pierwszym okresie konsument pożyczał pieniądze. Na poziom konsumpcji 
w kolejnym okresie życia składa się dochód w tym okresie oraz oszczędności 
i stopy procentowe (r). Zatem

C2 = Y2 + (1 + r)S = Y2 + (1 + r)(Y1 – C1).

A po przeniesieniu konsumpcji na jedną i dochodu na drugą stronę (oraz 
obliczeniu S na podstawie wyżej podanego równania), będziemy mieli nastę-
pujące równanie:

(1 + r)C1 + C2 = (1 + r)Y1 + Y2.

Co pozwala na uzyskanie standardowej postaci międzyokresowego ogra-
niczenia budżetowego:

C1 + 
C2 = Y1 +

Y2 .
(1 + r) (1 + r)

Na wykresie 1 linia prosta oznacza krzywą budżetu (linia budżetowa). 
Oszczędzanie w  czasie teraźniejszym oznacza wyższy budżet w  przyszłych 
fazach życia i  na odwrót: im konsumpcja wyższa w  czasie teraźniejszym, 
tym mniejszy budżet w  czasie przyszłym. Na to nałożone są krzywe obojęt-
ności4, które określają preferencje danego konsumenta. Optymalny wybór 
będzie oznaczał punkt, w  którym krzywa obojętności spotyka się z  krzywą 
budżetu.

korzyści z każdą jednostką dobra jest coraz mniejszy. Innymi słowy, zjedzenie pierwszego ciastka 
cieszy nas bardziej niż drugiego i trzeciego.  

4 Krzywa obojętności przedstawia wszystkie kombinacje dwóch dóbr dające konsumentowi 
taką samą całkowitą użyteczność, ponieważ w każdej z tych kombinacji jakiekolwiek zmniejsze-
nie ilości jednego dobra zostaje zrekompensowane odpowiednim zwiększeniem ilości drugiego 
dobra (Oyrzanowski 1995). 
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Zdaniem Fishera, jednostka dokonuje więc wyboru optymalnego, biorąc 
pod uwagę zarówno obecne, jak i przyszłe dochody, w tym także wpływ stopy 
procentowej i dyskonta.

Optymalny punkt
konsumpcji

Linia budżetowa

C1

C2

Wykres 1. Międzyokresowy, optymalny wybór poziomu konsumpcji w czasie
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Fisher (1907).

Poza założeniem racjonalności konsumentów, teoria Fishera jest oparta 
na założeniu, że ludzie wolą wygładzać konsumpcję w czasie. Podobnie rzecz 
się przedstawia w  teorii dochodu permanentnego sformułowanej przez Mil-
tona Friedmana. Zgodnie z tą teorią, ludzie oceniają, jaki będzie ich dochód 
permanentny (średni dochód, jaki spodziewają się osiągnąć w długim okre-
sie), i  nie dopuszczają do przenoszenia czasowych fluktuacji dochodu na 
konsumpcję (Friedman 1957). Okresowo wysokie dochody nie mają dużego 
wpływu na wysokość dochodu permanentnego, a więc nie powodują znacz-
nych zmian w poziomie konsumpcji i oszczędności. Przychody permanentne 
stanowią wraz z przychodami chwilowymi (przejściowymi) tzw. obserwowane 
przychody rozporządzalne. Konsumpcja zmienia się tylko w obrębie przycho-
dów permanentnych, ich przejściowe zmiany są ignorowane. Tylko wtedy, gdy 
ludzie są przekonani, że wzrost ich dochodów utrzyma się w przyszłości, może 
dojść do trwałych zmian w bieżącej konsumpcji i oszczędnościach. Przychód 
rozporządzalny (Y) jest zatem sumą przychodu permanentnego (Yp) i przej-
ściowego (Yt):

Y = Yp + Yt .

Przychód przejściowy stanowią niespodziewane wpływy z odsetek, wygra-
nych itp. Ludzie decydują o wydatkach konsumpcyjnych na podstawie przy-
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chodów permanentnych, które są stałe i pewne. Oznacza to, że konsumpcja 
jest stała w  stosunku do przychodów permanentnych, niezależnie od zmian 
przychodów przejściowych w czasie. Yt może się zmienić w krótkim okresie, 
ale Yp pozostaje stały w długiej perspektywie. Funkcja konsumpcji według 
Friedmana przedstawia się zatem następująco:

C = aYp,

gdzie a to odsetek dochodu permanentnego, który ludzie przeznaczają na 
konsumpcję w ciągu roku. Teoria zakłada, że w krótkim okresie gospodarstwa 
domowe o przejściowo wysokich lub niskich dochodach mają wyższą lub niższą 
średnią skłonność do konsumpcji, natomiast w długim okresie liczą się zmiany 
dochodu permanentnego, a więc krańcowa skłonność do konsumpcji jest stała. 
Na poziom i zmiany wydatków konsumpcyjnych w czasie może wpływać wiele 
czynników. Wśród nich należy wymienić m.in.: zmiany poziomu stóp procen-
towych – im są wyższe, tym większa jest skłonność do oszczędzania kosztem 
konsumpcji; nagłe zmiany poziomu cen na dobra konsumpcyjne; zmianę 
poziomu relacji majątku do przychodu – im wyższa jest ta relacja, tym więk-
sza jest skłonność do zwiększania konsumpcji; zmiany w nasileniu poczucia 
niepewności – im większe jest to poczucie, tym mniejsza jest konsumpcja, 
a większa skłonność do oszczędzania; wiek, stan rodzinny, uwarunkowania 
kulturowe itp. (Bywalec 2012).

Duża liczba zmiennych i oparcie badań na danych historycznych znacz-
nie utrudniają bieżący pomiar dochodów permanentnych. Jednak istotnym 
elementem teorii Friedmana jest odpowiedź na pytanie, na jakiej podstawie 
ludzie tworzą wyobrażenie o przyszłych dochodach. Jest to oczekiwana wartość 
krzywej prawdopodobieństwa skonstruowanej na podstawie posiadanych zaso-
bów i  szacowanych możliwości aktywności zarobkowej. Jak zatem stwierdził 
Marcin Kawiński (2017), Friedman w  swojej teorii uwzględnił perspektywę 
niepewności. Teoria Miltona Friedmana nie odnosi się bezpośrednio do wieku 
i  faz w  cyklu życia, jednak jej istotnym założeniem jest to, że poziom kon-
sumpcji jest uzależniony od spodziewanych przyszłych dochodów, a  zatem 
może się zmieniać wraz z wiekiem i z wahaniami dochodów rozporządzalnych. 
Hipoteza dochodu permanentnego Friedmana oznacza zatem, że w okresie 
lepszej sytuacji finansowej ludzie wydają mniej, po to by w kolejnych etapach 
zachować taki sam poziom życia, i na odwrót, w  trudniejszych momentach 
mogą się zadłużyć, jeśli wiedzą, że później spłacą to zadłużenie. Poziom kon-
sumpcji zależy od średniego dochodu przez całe życie i spodziewanych długo-
trwałych zmian w jego wysokości. Nadwyżki w postaci dochodu przejściowego 
nie mają wpływu na poziom konsumpcji (Friedman 1957).
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5.1.2. Teoria cyklu życia w ujęciu ekonomicznym – kluczowe założenia

Centralną teorią ekonomiczną, która bierze pod uwagę cykl życia podzie-
lony na poszczególne fazy, jest teoria sformułowana w 1954 roku przez Franca 
Modiglianiego, późniejszego laureata nagrody im. Alfreda Nobla w dziedzinie 
ekonomii, i Richarda Brumberga (Modigliani, Brumberg 1954), później roz-
wijana przez Modiglianiego wraz z Albertem Ando (Ando, Modigliani 1963). 
Opiera się ona na założeniu, że ludzie dążą do utrzymania poziomu konsump-
cji na w miarę stałym poziomie przez całe życie, a więc w poszczególnych 
jego fazach. Oznacza to, że ludzie oszczędzają w okresie (fazie) aktywności 
zawodowej po to, by zapewnić sobie wystarczające dochody w okresie starości. 
Innymi słowy, w  czasie kariery zawodowej oszczędzają, by mieć odpowied-
nio wysokie świadczenia emerytalne, które pozwolą na zachowanie poziomu 
konsumpcji podobnego do tego z wcześniejszych faz życia. Alokacja dochodu 
w  czasie dotyczy więc całego życia, a  funkcja użyteczności jest zależna od 
struktury wieku członków gospodarstwa domowego. Określa ją zagregowana 
wielkość konsumpcji obecnej i  przyszłej. Na tej podstawie (wielkości kon-
sumpcji, poziomu zadłużenia, wysokości oszczędności) można określić fazę 
cyklu życia (Wałęga 2010). Indywidualna konsumpcja zależy zarówno od 
poziomu bieżącego, jak i od wcześniej zgromadzonego majątku. Znaczenie 
mają więc także aktywa finansowe i  rzeczowe. Funkcja konsumpcji wygląda 
następująco:

C = αY + βA,

gdzie Y to rozporządzalny dochód, A – aktywa gospodarstwa domowego, 
α to krańcowa skłonność do konsumpcji bieżącego dochodu, a  β krańcowa 
skłonność do konsumpcji ze zgromadzonych aktywów (Wałęga 2010). Podob-
nie jak w teorii dochodu permanentnego, wielkość współczynników α i β zależy 
od tego, czy mają one jednorazowy czy raczej stały charakter. Krańcowa 
skłonność do konsumpcji w  przypadku przejściowych zmian w  dochodach 
i aktywach nie ulega modyfikacji5.

W koncepcji cyklu życia o wielkości całkowitego dochodu konsumpcyjnego 
decyduje więc średni dochód, który jednostki lub gospodarstwa domowe uzy-
skują w długim okresie – czyli w  cyklu całego życia. Istotnym aspektem tej 
teorii jest także istnienie rynku kredytowego, pozwalającego na zadłużenie 

5 Krańcowa skłonność do konsumpcji (marginal propensity to consume) opisuje, jaką część 
przyrostu dochodu do dyspozycji gospodarstwo domowe jest skłonne przeznaczyć na zwięk-
szenie konsumpcji.



138 ROZDZIAŁ 5

i oszczędności w poszczególnych fazach cyklu życia. Na początku w teorii tej 
zidentyfikowano tylko dwie fazy: aktywności zawodowej i emerytalną. Później 
jednak została ona uzupełniona także o fazę nauki. Fazy życia nie nakładają 
się na siebie, a  dochody zmieniają się zarówno wewnątrz, jak i  pomiędzy 
poszczególnymi fazami życia. Kluczowe założenie teorii głosiło, że najczęściej 
mamy do czynienia ze wzrostem dochodów w fazie aktywności zawodowej, co 
sprawia, iż są one najwyższe tuż przed przejściem na emeryturę. Wygładzanie 
konsumpcji według teorii Modiglianiego polega więc na tym, że w pierwszej 
fazie życia korzysta się z pożyczek, potem następuje okres gromadzenia kapi-
tału i powstawanie nadwyżek, które mogą być wykorzystane w okresie starości 
(Kawiński 2017).

Młodość Aktywność zawodowa Emerytura

C

C

Y

Y

A
S > 0

S

S < 0
S < 0

Wykres 2. Konsumpcja i dochód w fazach życia 
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Modigliani (1980). 

Jak widać na wykresie 2 – zgodnie z założeniami teorii cyklu życia – w latach 
młodości wydaje się więcej dzięki odziedziczonym aktywom oraz istniejącemu 
rynkowi kredytowemu, co pozwala inwestować m.in. w edukację czy też zakup 
nieruchomości. Jest to faza, w której zaciąga się pożyczki, a dzięki temu nie 
ogranicza się konsumpcji bieżącej ani nie redukuje posiadanego majątku. 
Później następuje okres spłaty kredytów i  gromadzenia majątku, po czym, 
w wieku emerytalnym, następuje faza wydawania zmniejszonych oszczędno-
ści. W  założeniu pole powierzchni ponad linią konsumpcji jest większe niż 
pola poniżej tej linii. Jest to efekt dwóch składowych. Po pierwsze, istniejące 
stopy oprocentowania kredytów powodują konieczność spłacenia pożyczek 
wraz z odsetkami. Im wyższe są stopy procentowe, tym niższy jest poziom 
oszczędności oraz tym mniejsze są sumy możliwych do zaciągnięcia pożyczek. 
Spadek stóp procentowych w  gospodarce powoduje sytuację odwrotną. Po 
drugie, zakłada się istnienie spadków, a więc przekazywanie majątku kolej-
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nym pokoleniom, które później powiększają ten majątek w  fazie aktywności 
zawodowej (Wałęga 2010).

Hipoteza cyklu życia jest ważna z punktu widzenia państwa, a więc także 
polityki społecznej. Struktura wieku społeczeństwa, poziom zatrudnienia, 
poziom oszczędności mogą mieć istotne znaczenie w kontekście bezpieczeń-
stwa socjalnego jednostek i gospodarstw domowych. Trzeba jednak brać pod 
uwagę fakt, że hipoteza cyklu życia powstała w latach 50. XX wieku, a zatem 
odnosi się do ogólnych kategorii w ekonomii.

5.1.3. Behawioralna hipoteza cyklu życia 

W tym kontekście należy wspomnieć także o behawioralnej teorii cyklu 
życia, która pojawiła się wraz z całym szerokim nurtem ekonomii behawioral-
nej, dostrzegającej w zachowaniach i decyzjach ekonomicznych nie tylko czysto 
racjonalne przesłanki kierujące jednostkami. Behawioralna hipoteza cyklu 
życia (przedstawiona w 1988 roku) powstała, gdy Richard H. Thaler i Hersh 
M. Shefrin próbowali analizować zachowania ludzi – różnorodne, nie tylko 
te racjonalne (Shefrin, Thaler 1988). Dostrzegli oni, że zachowania opierają 
się na trzech fundamentach: (1) teorii samokontroli, (2) systemie kont men-
talnych, (3) uwzględnianiu sposobu, w jaki są przedstawiane alternatywy przy 
podejmowaniu decyzji (Bańbuła 2006). Zgodnie z teorią samokontroli, ludzie 
mają niestabilne preferencje, ponieważ przy podejmowaniu decyzji ścierają się 
w nich dwa modele zachowania: egoistyczny hedonista i  strategiczny planista. 
Hedonista w określonym momencie podejmuje decyzje dotyczące konsumpcji 
pod wpływem impulsu, a jego funkcja użyteczności jest niezależna od poziomu 
konsumpcji w innych okresach. Tylko wewnętrzny strategiczny planista może 
wywierać wpływ na podejmowane impulsywnie decyzje hedonistów i  stoso-
wać techniki oddziałujące na wolę, które mogą przynosić efekt w  postaci 
przesuwania konsumpcji na kolejne etapy lub fazy życia. Wiąże się to jednak 
z dyskomfortem hedonisty i ze zmniejszeniem funkcji użyteczności. Decyzja 
o przesunięciu konsumpcji w czasie może być zarówno umocowana wewnątrz 
(siła woli strategicznego planisty), jak i narzucona z  zewnątrz, np. poprzez 
obowiązkowe ubezpieczenia lub system emerytalny.

Z kolei teoria kont mentalnych zakłada, że gospodarstwa domowe dzielą 
swoje pieniądze i majątek na trzy konta: bieżące dochody, pomniejszone 
o  stopę oszczędności na emeryturę (I), bieżący majątek, czyli skumulowane 
oszczędności, które jednak nie są oszczędnościami emerytalnymi (A), i przy-
szłe dochody oraz środki zgromadzone na emeryturę (F). Zgodnie z hipotezą 
behawioralną cyklu życia, krańcowa skłonność do konsumpcji jest różna dla 
każdego z tych kont, co oznacza, że naruszenie tych kont łączy się z różnym 
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dyskomfortem psychicznym: największym w przypadku konta F, mniejszym 
w przypadku A i najmniejszym przy koncie I. Wydatki z konta I są dla psychiki 
ludzi najłatwiejsze do zaakceptowania, co oznacza, że sięgnięcie po środki 
znajdujące się na tym koncie stanowi silną pokusę (Shefrin, Thaler 1988). Jeśli 
więc otrzymamy wypłatę trochę wyższą niż spodziewana, często odczuwamy 
pokusę natychmiastowego wydania nadwyżki, a żeby tego nie robić, musimy 
użyć siły woli (Bańbuła 2006).

I wreszcie, Daniel Kahneman i Amos Tversky (1984) udowodnili, że 
preferencje osób podejmujących decyzje zależą także od tego, jak zostanie 
sformułowany problem, jak będzie przedstawiona alternatywa, nawet jeśli 
żadne z treści nie zostaną ukryte.

Wnioski płynące z behawioralnej hipotezy cyklu życia dla polityk publicz-
nych można ująć w ten sposób, że ludzie mają nieokreślone i niespójne prefe-
rencje, problemy z samokontrolą w kontekście planowania wydatków w cyklu 
życia i różne podejście do poszczególnych form majątku (Bańbuła 2006). Dla-
tego państwo może stosować metody zachęcające do zwiększania oszczędności 
i wygładzania konsumpcji w czasie, na przykład wprowadzając ulgi podatkowe 
odczuwalne w większym stopniu w kontekście oszczędności niż wyższych bie-
żących dochodów. Zwrot podatku jest zatem rozwiązaniem korzystniejszym 
(trafia na konto A) niż niskie ulgi, odczuwane w krótkim czasie i zasilające 
konto I. W tym samym nurcie można mówić o propozycji stworzenia dualnej 
pensji, składającej się z normalnej wypłaty i wypłacanej raz na pół roku lub 
raz na rok większej premii wynikającej z zysków firmy (Bańbuła 2006; Shefrin, 
Thaler 1988). Innym rodzajem polityki publicznej w kontekście behawioralnej 
hipotezy cyklu życia jest zachęcanie firm do tworzenia programów emery-
talnych dla swoich pracowników, najlepiej z automatycznym włączeniem do 
systemu każdego zatrudnionego. Zapewniłoby to wpływy na konto F, a jedno-
cześnie wymagałoby od jednostek, które chciałyby wyjść z systemu, podjęcia 
działania, co z punktu widzenia podejścia behawioralnego jest trudniejsze niż 
trwanie w  inercji, zgodnie z zasadą, że pozostanie przy status quo jest mniej 
groźne niż zmiana (Samuelson, Zeckhauser 1988). Behawioralne aspekty 
w kontekście cyklu życia są niezbędne do podejmowania analiz dotyczących 
ekonomicznych aspektów polityk publicznych. 

5.1.4. Wyzwania poznawcze związane z hipotezą cyklu życia

Mimo że hipoteza cyklu życia została stworzona w  latach 50. XX wieku, 
a później modyfikowana wielokrotnie (także przez jej autora), do dziś jest 
często wykorzystywana w  analizach ekonomicznych, także tych związanych 
z polityką publiczną. Stosowanie tej perspektywy w badaniach wymaga jed-
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nak jej dostosowania do zmieniających się warunków i zapoznania z dyskusją, 
która się wokół niej toczy. Założenia hipotezy cyklu życia w momencie jej 
powstania mogły mieć wyłącznie charakter spekulatywny, ponieważ w  tam-
tym czasie jeszcze nie istniały zbierane długookresowo i porównywalne dane 
z różnych krajów, które pozwoliłyby na weryfikację tej hipotezy (Deaton 2005). 
Podstawowe zagadnienia związane ze stosowaniem perspektywy cyklu życia 
były poddawane weryfikacji w kolejnych latach, a zgromadzone w późniejszych 
latach dane i  ich analiza pozwoliły na zmodyfikowanie teorii i przejście od 
teorii cyklu życia ku schematom cyklu życia (Kawiński 2017).

Jeden z podstawowych zarzutów wobec hipotezy cyklu życia sformułował 
Robert Lucas Jr. (1976). W swym słynnym artykule Econometric Policy Eva-
luation: A Critique postawił on tezę, że modele ekonometryczne gospodarek 
nie mogą być stosowane do tworzenia ekonomicznych prognoz, ponieważ 
wiele zależy od oczekiwań społecznych wobec polityk prowadzonych przez 
rządy. A zatem, gdy następuje zmiana tej polityki, inne jest też równanie 
opisujące gospodarkę, a więc całe modele ekonometryczne szacowane dla 
jednego okresu, w  innym tracą ważność. Z tego powodu nie ma możliwości 
wyznaczenia stałej relacji konsumpcji do dochodu na podstawie zgromadzo-
nych przeszłych i obecnych danych.

W odpowiedzi na ten zarzut Robert Hall rozwinął hipotezę błądzenia 
losowego, którą w 1900 roku stworzył Louis Bachelier (Hall 1978; Bachelier 
1900). Jest ona oparta na założeniu racjonalności oczekiwań, zgodnie z którym 
bieżąca konsumpcja zależy wyłącznie od konsumpcji we wcześniejszym okresie 
i ma charakter stochastyczny. Można zatem na podstawie zebranych danych 
z przeszłości prognozować przyszłą konsumpcję, z  tym że na zmiany w  jej 
poziomie wpływ mają nieprzewidziane zdarzenia.

W wielu przypadkach hipoteza cyklu życia nie sprawdziła się, na przykład 
w  badaniach przeprowadzonych przez Johna Campbella i N. Gregory’ego 
Mankiwa (1989), które podważyły podstawowe założenie o wpływie stopy 
procentowej na zmianę poziomu konsumpcji. Po przeanalizowaniu danych 
kwartalnych w USA z lat 1953–1986 okazało się, że zmiany w poziomie kon-
sumpcji nie wynikają z racjonalnej odpowiedzi na zmianę stóp procentowych.

5.1.5. Bieg życia w ujęciu ekonomicznym

W aspekcie wyzwań związanych z teoriami cyklu życia interesujące wydaje 
się podejście ekonomii do koncepcji biegu życia. Wprawdzie w naukach eko-
nomicznych dominuje perspektywa badawcza cyklu życia lub cykl i bieg życia 
traktuje się zamiennie, nie stosując istotnych rozróżnień tych pojęć, jednak 
część badań skupia się na wpływie czynników makro- i mikroekonomicznych 
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na bieg życia w  kontekście edukacyjnym, zawodowym, rodzinnym, ubez-
pieczeniowym czy też na kształt i  czas zakładania przez ludzi gospodarstw 
domowych.

Perspektywa ta pozwala dostrzec, jak trajektorie biegu życia i  ich różno-
rodność zmieniają się zarówno między kohortami, jak i – przede wszystkim – 
wewnątrz poszczególnych kohort. Ekonomiści zaliczani do tego nurtu odchodzą 
od tzw. fordowskiego modelu cyklu życia, opartego na nieprzerwanej, stabilnej 
karierze mężczyzn, ku modelowi postindustrialnemu lub postmodernistycz-
nemu. Uznaje się, że bieg życia w ramach jednego pokolenia przyjmuje bardzo 
różnorodne formy. Niestabilne i nieciągłe są kariery zawodowe, zmieniają się 
wzorce finansowania gospodarstwa domowego i postępują procesy indywidu-
alizacji (Baizan, Michielin, Billari 2002). W tym kontekście, także w naukach 
ekonomicznych, istotna jest wspomniana już w  tej publikacji teoria biegu 
życia autorstwa Glena H. Eldera Jr., Moniki Kirkpatrick Johnson i Roberta 
Crosnoe (2003), która zapewniając kompleksowe ramy do badania rozwoju 
indywidualnego, uwzględnia nie tylko wpływ samej jednostki i jej doświadczeń 
na bieg życia, lecz także czynniki zewnętrzne, w tym ekonomiczne.

Zjawiska związane ze zmianami w  biegu życia jednostek wyjaśnia się 
zatem w  ramach podejścia ekonomicznego w kategoriach zmniejszania się 
lub zwiększania kapitału (zdrowotnego, edukacyjnego, finansowego itp.) – 
zarówno na przestrzeni całej biografii i na poszczególnych jej etapach, jak 
i w momentach przejściowych. A zatem w naukach ekonomicznych koncepcja 
biegu życia pojawia się w badaniach i tworzeniu modeli dotyczących wpływu 
różnych społeczno-ekonomicznych trajektorii biegu życia na późniejszą jakość 
życia. Na przykład, w podejściu do ekonomii zdrowia z perspektywy biegu życia 
uznaje się znaczenie wczesnych i późniejszych ekspozycji na ryzyko w identy-
fikacji ryzyka i procesów ochronnych występujących w całym życiu jednostki. 
W ten sposób zdrowie badał m.in. Michael Grossman (1972), postrzegając je 
jako kapitał, którego poziom spada z wiekiem, ale który może być zwiększany 
poprzez różne inwestycje. Badacz ten wskazywał, że kapitał zdrowotny zależy 
od wielu różnych zmiennych i od warunków, w  jakich ludzie żyją obecnie, 
a przede wszystkim – w jakich żyli wcześniej.

Modele tworzone w  ramach koncepcji biegu życia mogą wykorzystywać 
wiele zmiennych społeczno-ekonomicznych i innych czynników, które zdaniem 
badaczy wpływają na pozycję zajmowaną przez jednostki w poszczególnych 
warstwach społecznych lub na ich mobilność. Operacjonalizacja może prze-
biegać zarówno na poziomie wskaźników indywidualnych, jak i na poziomie 
wskaźników dla gospodarstw domowych. W  ten sposób perspektywa biegu 
życia pozwala na konstruowanie modeli opartych na wielu zmiennych. Model 
akumulacji zakłada, że wcześniejsze (mniej lub bardziej oddalone w czasie) 
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doświadczenia społeczno-ekonomiczne mają skumulowany wpływ na póź-
niejszą pozycję jednostki. Modele utajone skupiają się na znaczeniu złych 
warunków społeczno-ekonomicznych w dzieciństwie, które mogą mieć nieko-
rzystny wpływ na obecną sytuację jednostek i gospodarstw domowych. Z kolei 
modele wewnątrzpokoleniowej mobilności społecznej skupiają się na biegu 
życia w kontekście zmian w przynależności do klas społecznych (chodzi m.in. 
o to, czy zmiany następują, czy są to zmiany ku górze czy w dół, mierzone np. 
pierwszym i ostatnim wykonywanym zawodem, i jaki jest ich wpływ na sytuację 
społeczno-ekonomiczną jednostek). Modele mobilności międzypokoleniowej 
uwzględniają różne trajektorie życia poszczególnych pokoleń, często mierzone 
przez porównanie klasy społecznej rodziców z własną klasą społeczną w wieku 
dorosłym (Niedzwiedz i in. 2012).

Jeżeli więc odniesiemy się do tradycyjnej definicji nauk ekonomicznych, 
jako „nauk społecznych o gospodarowaniu w warunkach ograniczoności zaso-
bów”, i poszerzymy ją o aspekty behawioralne: „gospodarowanie ograniczo-
nymi zasobami w  celu zaspokojenia potrzeb człowieka” (Rutkowska-Gurak 
2016), to pomocne wydaje się w tym kontekście uwzględnianie także perspek-
tywy biegu życia, czyli badania retrospektywne biorące pod uwagę czynniki 
z przeszłości i ich wpływ na obecną kondycję ekonomiczną jednostek i gospo-
darstw domowych.

5.2. Polityka emerytalna w perspektywie badawczej cyklu i biegu życia

Polityka emerytalna odpowiada za zaspokajanie potrzeb finansowych 
osób w starszym wieku, które – z różnych powodów – nie wykonują już pracy 
zarobkowej. W literaturze przedmiotu cykl i bieg życia w kontekście tej dzie-
dziny pojawiają się właściwie naprzemiennie, autorzy rzadko rozróżniają te 
perspektywy. W perspektywie cyklu życia w polityce emerytalnej zwraca się 
uwagę na to, jak wszelkie poprzedzające ten etap życia fazy wpływają na 
warunki i sytuację ekonomiczną w wieku emerytalnym. Każdy poprzedni etap 
kształtuje następny, a łącznie wpływają one na możliwości jednostek w wieku 
emerytalnym. Od stanu systemu edukacji, ochrony zdrowia czy rynku pracy 
zależy, czy kolejne kohorty wykorzystają cały swój potencjał i wypracują odpo-
wiednie emerytury.

Z kolei w podejściu do polityki emerytalnej z perspektywy biegu życia 
zwraca się uwagę na te kwestie, które są uzależnione od indywidualnej trajek-
torii biegu życia, i bada się jej wpływ na warunki życia w okresie emerytalnym. 
Badania w tym nurcie w dużej mierze opierają się na kwestiach finansowych, 
zasadach obliczania świadczeń, także w kontekście systemów zdefiniowanej 
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składki, która całkowicie uzależnia wysokość świadczenia od wcześniejszych 
etapów w indywidualnych trajektoriach życia.

Szczególnie silnie powiązana z perspektywami biegu i cyklu życia jest kwe-
stia ustalania wysokości wieku emerytalnego. Osiągnięcie określonego wieku 
kalendarzowego (zwanego też chronologicznym) wyznaczającego kolejną fazę 
życia, jaką jest emerytura, to czynnik brany pod uwagę w perspektywie cyklu 
życia6. Z kolei uwzględnianie innych czynników, zarówno uwarunkowań gene-
tycznych, jak i społecznych warunków kształtujących życie jednostki, oznacza 
podejście do wieku emerytalnego w kontekście wieku biologicznego, a zatem 
w  perspektywie biegu życia. Ta perspektywa pozwala na szersze i  bardziej 
zróżnicowane podejście do kategorii starości, która stanowi ten etap, w któ-
rym jednostki powinny móc liczyć na pobieranie wypracowanego wcześniej 
świadczenia.

Wśród wielu definicji zabezpieczenia społecznego, większość podkreśla 
rolę instytucji (państwowych i niepaństwowych), które zabezpieczają przed 

6 W literaturze przedmiotu znajdują się różne klasyfi kacje wieku emerytalnego. Wiek 
ustawowy, sztywny, wyznacza moment, w którym jednostki mogą zdecydować się na zakoń-
czenie pracy zawodowej i rozpoczęcie pobierania świadczenia (lub też, w niektórych krajach, 
połączenie płacy ze świadczeniem, do którego w określonym wieku kalendarzowym nabywają 
prawo). Taka defi nicja bliższa jest perspektywie cyklu życia, która dzieli je na poszczególne fazy, 
a granica jest wyznaczona ustawowo. Wyznaczenie ustawowego wieku emerytalnego jest decyzją 
polityczną o konsekwencjach zarówno mikro- (wysokość świadczeń, liczba lat na emeryturze, 
rozporządzalny dochód w gospodarstwie domowym przy zmieniających się w kolejnych fazach 
życia potrzebach konsumpcyjnych), jak i makroekonomicznych (zarządzanie rynkiem pracy, 
aktywizacja lub dezaktywizacja zawodowa osób starszych, fundusze ubezpieczeń społecznych 
itp.; więcej w: Chybalski 2018). Kolejnym pojęciem jest tzw. faktyczny (efektywny) wiek prze-
chodzenia na emeryturę, bliższy już perspektywie biegu życia, uwzględniający indywidualne 
trajektorie edukacyjne, zawodowe i  zdrowotne poszczególnych jednostek. W wielu krajach 
(w   tym w Polsce) wiek efektywny jest niższy niż ustawowy, oznacza to, że duże grupy osób 
korzystają z możliwości wcześniejszego przejścia na emeryturę. Odpowiednie polityki w zakresie 
rynku pracy mogą zmieniać tę tendencję, wydłużając aktywność zawodową jednostek poprzez 
tworzenie zachęt i możliwości na rynku pracy oraz odpowiednią profi laktykę zdrowotną, sprzy-
jającą utrzymaniu kondycji pozwalającej na dłuższe wykonywanie pracy zawodowej. Działaniem 
przeciwnym jest np. zachęcanie do przejścia na emeryturę młodszych roczników, w celu walki 
z bezrobociem. Koncepcje wieku emerytalnego ustawowego i faktycznego bliskie są opisanym 
poniżej w tym rozdziale wiekowi chronologicznemu i biologicznemu. Okres pobierania świad-
czenia emerytalnego może, ale nie musi oznaczać fazy starości. Słowo „emeritus” oznacza 
bowiem „zasłużony”, a więc świadczenie jest pewnego rodzaju nagrodą, rekompensatą za lata 
pracy. Z drugiej strony ubezpieczenie emerytalne miało wprost odpowiadać na ryzyko sta-
rości, czyli dożycia takiego wieku, w którym człowiek może zmagać się z problemem utraty 
dochodu, ponieważ ze względu na późny wiek nie może już wykonywać pracy. Z kolei rosnąca 
popularność minimalnego świadczenia gwarantowanego od określonego wieku (rodzaj dochodu 
podstawowego dla osób starszych) to przejaw walki z ubóstwem osób starszych, a więc w późnej 
fazie życia. 
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różnymi ryzykami i zapewniają wsparcie w razie zajścia określonych ryzyk na 
różnych etapach życia (Krzeczkowski 1936; Szumlicz 2006; Petelczyc 2016). 
Częścią tego systemu jest system emerytalny. Ma on, w  swoim założeniu, 
chronić osoby w podeszłym wieku, niezdolne już do wykonywania pracy, przed 
utratą dochodu7. Pierwsze rozwiązania państwowe miały na celu raczej wspar-
cie osób w określonych trudnych momentach w konkretnych fazach życia – 
np. niemieckie ustawy socjalne Ottona von Bismarcka z  lat  80. XIX wieku 
miały zapewnić bezpieczeństwo społeczne i  dochód w  sytuacji zaistnienia 
ryzyka choroby, zajścia wypadku lub dożycia starszego wieku8. Kolejne roz-
wiązania prawne, zarówno te powstające na poziomie krajowym, jak i mię-
dzynarodowym, obejmowały swoim zasięgiem coraz szersze grupy ludności, 
toteż w  końcu w wielu aspektach były to rozwiązania powszechne. System 
zabezpieczenia społecznego, obok systemu edukacji, w największym stopniu 
przyczynił się do ustrukturyzowania ludzkiego życia, uporządkowania cyklu 
w wyznaczone określonymi ramami prawnymi i instytucjonalnymi fazy i etapy  
przejścia.

Wraz z wydłużaniem się ludzkiego życia, ze zmieniającym się podejściem 
do faz/etapów życia, zmieniającymi się potrzebami nie tylko w ostatniej fazie, 
lecz także w podfazach życia, zmienia się też polityka emerytalna. Ponadto, 
badania dotyczące tej dziedziny nie są prowadzone w oderwaniu od kwestii 
normatywnych i przyjętej w danym społeczeństwie aksjologii. Należy przy tym 
podkreślić, że ze względu na fakt, iż system emerytalny jest w  dużej mie-
rze zależny od całej ścieżki rozwoju (zob. rysunek 1) – począwszy od szans 
edukacyjnych, poprzez karierę zawodową, sytuację rodzinną, zdrowie, a skoń-
czywszy na różnych nieprzewidzianych zdarzeniach życiowych – nie da się 
mówić o polityce emerytalnej bez uwzględniania pozostałych ryzyk socjalnych 
i ich znaczenia w cyklu życia społeczności oraz występowania w różnych prze-
biegach życia poszczególnych osób. Zmieniająca się sytuacja ekonomiczna 
i demograficzna rodzi kolejne, nowe ryzyka, a potrzeba poszerzenia katalogu 
Międzynarodowej Organizacji Pracy jest dyskutowana w  literaturze przed-
miotu (Bonoli 2005; Ranci 2010). 

7 Idee zabezpieczenia społecznego wdrażano już w pierwszych zorganizowanych społeczeń-
stwach, zarówno w starożytności, w średniowieczu, jak i w późniejszych wiekach. Na potrzeby 
tej książki ograniczamy się do analizy dotyczącej zabezpieczenia społecznego rozwijanego 
w metodzie ubezpieczenia, zaopatrzenia i pomocy społecznej realizowanej lub nadzorowanej 
przez instytucje państwowe.

8 Otto von Bismarck nie prowadził konkretnej, przemyślanej polityki społecznej, wpro-
wadzając trzy tzw. ustawy socjalne; te rozwiązania nie dotyczyły całego społeczeństwa, lecz 
tylko robotników, którzy stanowili polityczne zagrożenie dla władzy, a przyznane prawa miały 
spacyfi kować ich ruch i żądania.



146 ROZDZIAŁ 5

5.2.1. Charakter diagnostyczny i aplikacyjny badań polityki emerytalnej 
prowadzonych w perspektywie cyklu i biegu życia

Zgodnie z przyjętymi przez nas wcześniej definicjami, cykl życia charakte-
ryzuje się wspólnymi dla gatunku ludzkiego, genetycznie zaprogramowanymi 
zmianami, które zachodzą w organizmie ludzkim od urodzenia (a nawet od 
poczęcia, jeśli będziemy analizować także wpływ polityki społecznej na roz-
wój prenatalny) aż do śmierci. Łączy się to z powtarzalnym rytmem i stałymi 
sekwencjami występujących faz, choć oczywiście możemy mówić, że z powodu 
zachodzących zmian analizujemy nie sam cykl, lecz cykle życia w konkretnych 
miejscach i czasie historycznym, zależne od przynależności pokoleniowej, kla-
sowej czy też płci. Wzory cyklu życia i sposoby oraz moment przejścia przez 
etapy tranzycji są w  dużej mierze konstruowane przez politykę społeczną 
i ekonomiczną, w tym ogromna jest rola zabezpieczenia społecznego.

W analizie zabezpieczenia emerytalnego w kontekście cyklu życia, niezbędne 
jest wyszczególnienie kolejnych faz życia (dzieciństwo–młodość–dorosłość–sta-
rość) oraz ich subfaz i nowych, pojawiających się faz, a  także uwzględnianie 
uzależnienia następujących po sobie faz od tych poprzednich (zob.  rysu-
nek  1). Jednocześnie, określając moment przejścia na emeryturę, polityka

Emerytura

Edukacja
– miejsce edukacji
– poziom szkolnictwa
– równość szans
– lifelong learning

Kariera zawodowa
– status zatrudnienia
– występowanie ryzyk socjalnych 

(wypadki przy pracy, choroby, 
bezrobocie i in.)

– zmiany ścieżki zawodowej

Rozwiązania polityczne
– zasady przyznawania świadczeń
– wcześniejsze emerytury 
– równanie emerytalne

Polityka ekonomiczna
– zasady akumulacji 

i dekumulacji kapitału
– zachęty podatkowe, 

doubezpieczenia

– Realizacja potrzeb
w fazie starości

– Zmiana potrzeb w cyklach życia
– Zmiana potrzeb w fazie życia

Sytuacja rodzinna
– rodzice
– miejsce zamieszkania
– małżonek, partner
– dzieci
– usługi opiekuńcze państwa
– poziom zamożności

Edukacja ubezpieczeniowa
– świadomość systemu
– wybór ubezpieczeń,
 dodatkowe zabezpieczenie

– świadomość decyzji na rynku pracy

Rysunek 1. Schemat emerytalny
Źródło: opracowanie własne.
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emerytalna wyznacza teoretyczny punkt rozpoczęcia wieku starszego (staro-
ści), jakkolwiek wraz z wydłużaniem się ludzkiego życia oraz innymi proce-
sami biologicznymi i psychologicznymi dochodzi do zmian i rozszerzania się 
niektórych faz w cyklu życia. Dzieciństwo staje się coraz dłuższe, a moment 
wejścia na rynek pracy nie oznacza końca młodości. W literaturze przedmiotu 
toczy się też debata nad tym, czym jest starość i  jak wyglądają poszczególne 
jej etapy (Szatur-Jaworska, Błędowski, Dzięgielewska 2006; Młoźniak 2016). 
Należy więc pamiętać, że zabezpieczenie społeczne wyznacza tylko określone 
punkty graniczne w życiu, które zmieniają się w cyklu życia każdego pokolenia 
oraz różnią się w trajektoriach życiowych różnych osób. Starość, jako ostatni 
etap życia, najczęściej jest objęta ochroną emerytalną państwa. To jednak, jak 
kształtuje się emerytura, w największym stopniu jest zależne od wszystkich 
poprzednich etapów życia i momentów tranzycji.

Rolą polityki społecznej jest identyfikowanie, a w niektórych przypadkach 
blokowanie lub kreowanie nowych potrzeb oraz odpowiadanie na nie w róż-
nych fazach i  etapach życia. Zabezpieczenie społeczne ma w  tym wypadku 
najczęściej charakter kompensujący, czyli odpowiada na potrzebę zaistniałą na 
skutek zajścia określonego ryzyka socjalnego. Dlatego można mówić o dwóch 
rodzajach powiązanych ze sobą badań. Pierwsze, o charakterze diagnostycznym 
i opisującym, pozwalają zidentyfikować występujące w różnych fazach życia – 
w  tym w starości – potrzeby, na które odpowiada lub powinien odpowiadać 
system zabezpieczenia społecznego. Drugie, mające charakter aplikacyjny, 
umożliwiają, po zidentyfikowaniu nowych potrzeb, zaprojektowanie zmian, 
które pozwolą na te nowe potrzeby i  ryzyka socjalne odpowiedzieć, zapew-
niając osobom w konkretnej sytuacji życiowej szansę realizowania swojego 
potencjału.

Jeśli przyjmiemy, że system emerytalny to układ naczyń połączonych, 
a wymiar świadczenia emerytalnego jest w dużej mierze zależny od wcześ-
niejszych etapów życia, to zrozumiemy, że w analizach należy identyfikować 
potrzeby i poszukiwać rozwiązań będących odpowiedzią na potrzeby powsta-
jące nie tylko w ostatniej fazie życia, lecz także te związane z  zaistnieniem 
ryzyk socjalnych w  różnych fazach życia lub na etapach przejściowych. To 
wokół tych kwestii powinny się koncentrować pytania badawcze. A zatem 
można wyjść od  pytań o  to, jakie w  ogóle są potrzeby w  różnych fazach 
życia  i  czy instytucje zabezpieczenia społecznego nadążają z  ich zaspo-
kajaniem.

Zmieniające się cykle życia w  każdym pokoleniu i w  różnych grupach 
społecznych oraz zmiany demograficzne, psychologiczne, technologiczne 
czy biologiczne powodują, że ludzkie życie wydłuża się i mogą powstawać 
jego „subfazy”. Tak jest w przypadku starości, gdyż wyznaczony przez prawo 
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wiek emerytalny może się nie pokrywać z początkiem starości, a wydłuża-
jące się ludzkie życie sprawia, że pojawiają się dodatkowe „podokresy”. 
W  literaturze przedmiotu wyznacza się np. podział na tzw. młodych starych 
(w wieku 60–74 lat), starszych starych (w wieku 75–84 lat) i najstarszych sta-
rych (85 lat i więcej) bądź też dzieli się starość na III i IV wiek, w zależności od 
stopnia samodzielności (Błędowski, Szatur-Jaworska, Szweda-Lewandowska, 
Kubicki 2012).

W pierwszej fazie starości (lub w tzw. III wieku) osoby na emeryturze mogą 
jeszcze same sprawować opiekę, na przykład nad wnukami – powstaje więc 
dodatkowe pytanie badawcze: czy państwo gwarantuje wystarczająco dobrą 
i dostępną powszechnie opiekę instytucjonalną dla dzieci czy też np. „wypy-
cha” starsze kobiety z rynku pracy, by przejmowały te funkcje. Osoby należące 
do grupy „młodych starych” mogą też być obarczone opieką nad swoimi sędzi-
wymi rodzicami. Większość państw jeszcze nie wypracowała odpowiednich 
rozwiązań, a opieką obciążeni są najczęściej członkowie rodziny.

W późnej fazie starości rosną wydatki przypadające na jedną osobę 
w gospodarstwie domowym w wyniku wdowieństwa, zwiększania się potrzeb 
związanych z warunkami mieszkaniowymi oraz podnoszenia się kosztów lecze-
nia wraz z pojawianiem się nowych chorób i rosnącą niesamodzielnością. Czy 
zatem świadczenia przyznane przez instytucje zabezpieczenia społecznego są 
na poziomie wystarczającym do przeżycia, sfinansowania opieki lub znalezienia 
domu opieki? Jak kształtuje się polityka waloryzacji świadczeń? Czy instytucje 
nadążają za rosnącymi wyzwaniami wydłużającego się życia? Czy dodatkowe 
podmioty polityki społecznej, prywatne, nadzorowane przez państwo mogą 
kompensować braki i zaspokajać istniejące potrzeby? W ramach tych badań 
mogą zostać zidentyfikowane np. nowe potrzeby i nowe ryzyka socjalne, nie-
uwzględniane wcześniej w ustawodawstwie.

Analiza zabezpieczenia emerytalnego w cyklu życia pozwala więc na usta-
lenie zmieniających się potrzeb oraz ich natężenia w poszczególnych fazach 
życia, wykrycie subfaz i zmienności potrzeb w różnych fazach życia oraz nowych 
ryzyk socjalnych z nimi związanych, np. tzw. ryzyka opieki długoterminowej 
(long-term care), gdy waloryzacja świadczenia emerytalnego jest niewystar-
czająca, a  rosnąca niesamodzielność całego pokolenia „starszych starszych” 
(tzw.  IV wiek) wymaga dodatkowych nakładów. Badania aplikacyjne w  tym 
zakresie pozwalają z kolei na stworzenie na tej podstawie propozycji nowych 
rozwiązań i  dostosowania systemu do zmieniających się w  poszczególnych 
fazach życia potrzeb ludzkich (oraz zmiany potrzeb w  ramach przemian 
samych faz życia).

Kolejne pytanie badawcze dotyczy tego, czy potrzeby w różnych fazach życia 
są zaspokajane w wystarczającym stopniu, gwarantując jednostce pełną moż-
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liwość wykorzystania swojego potencjału, niezależnie od zdarzeń zaistniałych 
w różnych fazach jej życia. Jeśli nie są, to czy wynika to z konstrukcji samego 
systemu zabezpieczenia społecznego czy też z pewnych sytuacji, które poja-
wiły się we wcześniejszych fazach życia? Przykładowo, konstrukcja systemów 
emerytalnych opartych na metodzie zdefiniowanej składki sprawia, że wyso-
kość emerytury jest zależna wyłącznie od ścieżki kariery. Czy nieodpowiednio 
wysokie świadczenie jest efektem braku rozwiązań wspierających jednostkę 
na rynku pracy czy też indywidualnych decyzji? Czy można zidentyfikować 
czynniki, które wypychają jakieś grupy społeczne lub jednostki z rynku pracy? 
Czy czynniki te można zniwelować? Na przykład, czy zmianami w  zakresie 
gwarantowania wsparcia w okresie macierzyństwa można sprawić, że kobiety 
będą pozostawały na rynku pracy? Jak i czy w ogóle polityki zachęcające do 
pozostawania na rynku pracy przekładają się na wzrost lub spadek dzietności 
(co ma ogromne znaczenie w  systemie repartycyjnym)? Czy system zabez-
pieczenia emerytalnego powinien charakteryzować się większym poziomem 
dekomodyfikacji? Jak modyfikować metodę ubezpieczeniową na tak szybko 
zmieniającym się rynku pracy? Jeśli świadczenia lub prognozy, które ich doty-
czą, pokazują bardzo niską stopę zastąpienia w systemie emerytalnym, to czy 
nie należałoby zaproponować przeformułowania systemu, tak by jak najmniej 
grup było z niego wykluczonych?

Istotną rolą badacza jest także zidentyfikowanie ewentualnych blokad 
w  osiągnięciu przez członków społeczeństwa możliwości realizacji swojego 
potencjału. Czy przy wystąpieniu określonych ryzyk socjalnych pojawiają się 
jakieś problemy z wyegzekwowaniem prawa do wsparcia? Jeśli tak, to z czego 
wynika wykluczenie z systemu lub niewystarczająca pomoc instytucji zabezpie-
czenia społecznego? Czy jest to raczej problem systemowy czy indywidualny? 
Na którym etapie życia ten problem się pojawia? (Zob. tabela 1).
Żeby odpowiadać na pytania badawcze dotyczące zabezpieczenia emery-

talnego w perspektywie cyklu życia, można stosować zarówno metody jako-
ściowe, ilościowe, jak i  triangulację metod i  technik badawczych. W ramach 
metod jakościowych można przeprowadzać np. wywiady pogłębione, wywiady 
fokusowe określonych grup społecznych w różnym wieku i o różnym statusie, 
rekonstrukcje wzorów życia za pomocą analizy biografii itp. Dzięki anali-
zom danych ilościowych można np. tworzyć modele ekonomiczne szacujące 
wysokość świadczeń w przyszłości w zależności od sytuacji i pozycji jednostki 
i grup społecznych we wcześniejszych fazach życia, zestawiać dane dotyczące 
wysokości świadczeń z minimum socjalnym i minimum egzystencji, badać pro-
porcje osób uprawnionych do świadczeń w grupie potrzebującej, prognozować 
wpływ (zmienności) ścieżki życiowej na pozycję w  systemie zabezpieczenia 
społecznego itp.
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5.2.2. Strategie wygładzania konsumpcji w cyklu życia a polityka emerytalna

Oszczędzanie na emeryturę9 jest procesem długoterminowym obciążonym 
różnego rodzaju ryzykami: inwestycyjnym, związanym z rynkiem pracy, ryzy-
kiem stopy procentowej pojawiającym się w momencie konwersji środków 
emerytalnych w annuitety, ryzykiem bankructwa instytucji zarządzającej czy 
ryzykiem inflacji, szczególnie istotnym w kontekście ryzyka długowieczności 
(Stańko 2015). Z punktu widzenia polityki emerytalnej ważny jest zatem 
aspekt ekonomiczny oraz podział ryzyk pomiędzy osoby ubezpieczone, insty-
tucje zarządzające i państwo. Oszczędności emerytalne stanowią konsumpcję 
przesuniętą w  czasie, z  jednej fazy cyklu życia (najczęściej fazy aktywności 
zawodowej) ku kolejnej fazie – dezaktywizacji. Teorie związane z konsump-
cją w  cyklu życia10 różnie interpretują skłonność i możliwości oszczędzania 
poszczególnych kohort i grup społecznych. Stopień dążenia do wygładzania 
konsumpcji w kolejnych fazach życia zależy od wielu czynników, takich jak 
poziom zamożności, skłonność do przezorności, przedsiębiorczość itp. Rolą 
polityki emerytalnej jest taka konstrukcja systemu zabezpieczenia emerytal-
nego, aby zapewnić dochód w ostatniej fazie życia.

Badanie skłonności do gromadzenia oszczędności emerytalnych na 
poziomie gospodarstw domowych powinno zatem brać pod uwagę zarówno 
potrzeby pojawiające się w różnych fazach życia, jak i możliwości i skłonność 
do zmniejszania konsumpcji oraz to, jakie pojawiają się zachęty i bariery – 
także wprowadzane przez regulacje państwowe. Istotne jest, w jakim stopniu 
państwowe regulacje wpływają na potencjalne zwiększenie lub zmniejszenie 
skłonności obywateli i obywatelek do gromadzenia oszczędności na starość. 

Z kolei, gdy bada się bazowy system emerytalny na poziomie jego konstruk-
cji, pojawiają się zagadnienia związane z możliwościami ekonomicznymi przy 
ograniczonych zasobach. Na jakim poziomie i na jakich zasadach powinna być 
skonstruowana składka emerytalna, jaki jest preferowany okres oszczędzania 
w stosunku do okresu pobierania świadczenia oraz jak wygląda równanie eme-
rytalne? Analizy i modelowanie pozwalają na oszacowanie, na jakim poziomie 
możliwe jest zagwarantowanie różnej wysokości świadczeń dla poszczególnych 
kohort przy zmieniającej się sytuacji demograficznej i ekonomicznej.

W kontekście polityki emerytalnej istotny obszar badań stanowi także 
tzw. doubezpieczenie. Rozwiązanie to bazuje na założeniu nieadekwatności 
systemu bazowego w  stosunku do oczekiwań (Szumlicz 2005). Oczekując 

 9 Emeryturę rozumiemy jako okres życia, w którym pobierane jest świadczenie emery-
talne. Okres ten nie musi (choć może) pokrywać się z okresem starości.

10 Zob. podrozdział 5.1.
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wyższych świadczeń, niż oferuje system bazowy, wiele osób decyduje się na 
prywatne, dodatkowe oszczędności w poszczególnych fazach życia, pozwala-
jące na zachowanie w wieku emerytalnym poziomu konsumpcji wyższego niż 
gwarantowany przez państwo. Badając dodatkowe programy zabezpieczenia 
emerytalnego, w wielu przypadkach należy więc analizować rynek finansowy, 
pojawiające się kryzysy ekonomiczne i ich wpływ na posiadane przez ubezpie-
czonych aktywa. Trzeba brać pod uwagę niepewność związaną także z dodat-
kowymi programami emerytalnymi, pojawiającą się i nawracającą w różnych 
momentach biegu życia (większość kryzysów ekonomicznych jest bowiem nie 
do przewidzenia).

Podejście do tego zagadnienia z perspektywy modelu finansów osobistych 
w  cyklu życia zakłada, że jednostki są zdolne do optymalnego planowania 
finansowego przez całe życie, podejmując dwie ważne decyzje. Po pierwsze, 
jest to decyzja o  tym, jaką część zarobków konsumować, a  jaką oszczędzać, 
po drugie – decyzja dotycząca sposobu alokacji gromadzącego się bogactwa 
finansowego pomiędzy dostępne możliwości inwestycyjne (Broeders, Rijsber-
gen 2010). Model ten zakłada, że decyzje inwestycyjne zależą nie tylko od 
zamożności, lecz także od kapitału społecznego. W efekcie proces powstawania 
oszczędności indywidualnych w cyklu życia polega na tym, że ludzie najpierw 
dysponują głównie kapitałem społecznym, a w późniejszych fazach życia prze-
mieniają go w kapitał finansowy i w zależności od umiejętności odpowiednio 
go inwestują. W modelach cyklu życia odnoszących się do finansów osobistych 
ważnym aspektem jest uwzględnianie różnego podejścia do ryzyka w różnych 
fazach życia. W kontekście ekonomicznym, kryzysy finansowe są większym 
zagrożeniem dla oszczędności emerytalnych osób, które zbliżają się do wieku 
emerytalnego, w  efekcie czego wraz z  wiekiem rozważane bywają formy 
dokonywania mniej ryzykownych inwestycji (np. fundusze zdefiniowanej daty 
w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych w Polsce). Podejmując analizy 
polityki emerytalnej w  tym kontekście, należy uwzględniać rolę i pojawianie 
się kryzysów ekonomicznych w biegu życia poszczególnych kohort, skłonność 
do ryzyka w poszczególnych grupach społecznych i wiekowych, możliwości 
inwestycyjne (np. większa zamożność, ale mniejsza skłonność do ryzyka) oraz 
to, jaką część dochodu i na jakich zasadach ludzie są skłonni zaoszczędzić na 
potrzeby kolejnych faz życia, a w  szczególności na starość, rozumianą jako 
okres, kiedy z powodu wieku i  stanu zdrowia już faktycznie nie będą mogli 
wykonywać żadnej działalności zarobkowej lub uzyskiwać dochodów wystar-
czających do utrzymania się na godnym poziomie.
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5.2.3. Normatywny charakter badań polityki emerytalnej prowadzonych 
w perspektywie cyklu życia 

Zabezpieczenie społeczne kształtuje cykl i bieg życia według określonych 
zasad normatywnych, najczęściej różnych dla poszczególnych grup społecz-
nych, klas, płci, pochodzenia etnicznego i  in. Modele normatywne tworzone 
przez podmioty polityki społecznej, w tym instytucje zabezpieczenia emerytal-
nego, mogą się przyczyniać do zwiększania lub zmniejszania różnic pomiędzy 
poszczególnymi grupami społecznymi. W  tym zakresie istotne znaczenie ma 
fakt, jaka technika zabezpieczenia społecznego jest dominująca i czy zabezpie-
czenie to obejmuje swoim systemem całe społeczeństwo czy tylko poszczególne 
jego grupy, na różnych zasadach. Na przykład system emerytalny oparty na 
metodzie zdefiniowanej składki jest korzystniejszy dla osób, które są zatrud-
nione na pełnym etacie i nie mają przerw spowodowanych np. opieką nad 
potrzebującymi członkami rodziny, bezrobociem, zmianą ścieżki zawodowej 
itp. Normą więc staje się pełne zatrudnienie, a to – w mniejszym lub większym 
stopniu – ogranicza wysokość przyszłych świadczeń emerytalnych kolejnych 
grup społecznych, począwszy od kobiet, przez osoby o niższym wykształceniu 
aż po migrantów na rynku pracy.

Dlatego istotne jest w  analizach zabezpieczenia emerytalnego w  per-
spektywie cyklu i biegu życia uwzględnianie obowiązujących norm i tego, jak 
odnajdują się w nich poszczególne grupy. Jak te normy wpływają na potrzeby 
na różnych etapach biegu życia? Czy są internalizowane czy też ludzie coraz 
częściej nie zgadzają się z nimi? Czy życie niezgodnie z ogólnie przyjętym 
normatywnym systemem może mieć wpływ na obecny etap i kolejne etapy 
w biegu życia w kontekście uprawnień do emerytury i  jej wysokości? System 
zabezpieczenia emerytalnego to rozwiązania instytucjonalne opierające się 
na wsparciu na określonych zasadach. To rodzi kolejne pytania. Jak wiele 
osób, nie zgodziwszy się na nie, może wypaść z  systemu lub narazić się na 
nieadekwatne wsparcie w razie zajścia ryzyka socjalnego późnego wieku unie-
możliwiającego pracę zawodową? Czy te zasady powinny być dostosowywane 
do zmieniającego się życia społecznego? Należy zatem badać, jak realizowane 
wzorce życiowe i okoliczności, np. funkcjonowanie rynku pracy, mogą wpływać 
na sytuację jednostek w systemie zabezpieczenia emerytalnego.

W kontekście modeli normatywnych istotne są dylematy aksjologiczne. 
Jak wskazuje Jolanta Supińska (2014), politycy społeczni (zarówno badacze, 
jak i praktycy) zmagają się z wieloma tego rodzaju dylematami. Dotyczą one 
wyboru głównych wartości (oraz ich hierarchii), którym należy podporządko-
wać zestawy celów polityki społecznej. Cele te również zmieniają się w czasie. 
Jest to aspekt niezwykle ważny także w kontekście badania polityki emerytal-
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nej. Główny dylemat aksjologiczny w kontekście badań nad zabezpieczeniem 
emerytalnym można sprowadzić do pytania: solidaryzm czy indywidualizm? 
Z tego dylematu wynikają kolejne, np.: solidarność międzypokoleniowa czy 
wewnątrzpokoleniowa, równość czy nierówności społeczne itp. Analiza poli-
tyki emerytalnej w perspektywie cyklu i biegu życia wymaga identyfikowania 
tych dylematów i wskazywania, jak są rozwiązywane określone sprzeczności 
w badanym systemie.

W rozpoznaniu dominujących wartości (ustaleniu, czy jest nią solidaryzm 
czy indywidualizm – i w jakim natężeniu) pomóc może zbadanie kilku aspektów 
polityki emerytalnej. Po pierwsze, chodzi o to, za pomocą jakiej techniki jest 
realizowane zabezpieczenie emerytalne; po drugie – przed jakimi rodzajami 
ryzyk chroni zabezpieczenie społeczne; po trzecie – jaki jest zakres podmio-
towy; po czwarte – jak kształtuje się charakter redystrybucyjny systemu; po 
piąte – jaki jest zakres kompensacyjnej funkcji systemu; po szóste – jaka jest 
rola doubezpieczenia (Szumlicz 2015b).

System zabezpieczenia społecznego, a zatem i polityka emerytalna, wyzna-
cza poprzez swoje instytucje strukturę społeczną, zgodnie z  przesłankami 
aksjologicznymi, ogólnie przyjętymi wartościami i ich hierarchią. System zabez-
pieczenia społecznego jest realizowany za pomocą trzech technik: ubezpie-
czeniowej, zaopatrzeniowej lub opiekuńczej (Piotrowski 1966; Uścińska 2007; 
Szumlicz 2015a). W przypadku ubezpieczenia mamy do czynienia z finansowa-
niem przez wszystkich członków wspólnoty ryzyka strat poniesionych (najczę-
ściej) tylko przez niektórych jej członków. Kto powinien i może należeć do tej 
wspólnoty? Czy są grupy uprzywilejowane i grupy poszkodowane, pozbawione 
możliwości przynależności do systemu? Czy ewentualne świadczenie jest pro-
porcjonalnie wysokie do wkładu czy też od niego niezależne? Czy transfer 
odbywa się pomiędzy pokoleniami czy też w ramach określonych kohort? Czy 
ubezpieczenie państwowe jest uzupełniane tzw. doubezpieczeniem indywidu-
alnym lub grupowym, czy jest częścią systemu zabezpieczenia społecznego czy 
też znajduje się „obok” niego (Kawiński 2015; Szumlicz 2015a)? Czy sprzyjamy 
rozwiązaniom powszechnym i publicznym czy też większy nacisk kładziony jest 
na prywatne doubezpieczenie, dogodne i osiągalne dla bardziej zamożnych 
grup społecznych, a trudniej dostępne dla osób, które miały mniejsze szanse 
na wcześniejszych etapach cyklu życia?

Technika zaopatrzeniowa opiera się na finansowaniu świadczeń z podat-
ków, w określonych przez ustawę sytuacjach. I znów pojawiają się pytania 
o  to, kto decyduje o kształcie świadczeń i  zasadach uprawniających do ich 
pobierania, czy są one raczej wykluczające czy włączające, jak kształtują się 
te świadczenia w cyklu życia, a więc czy wspierane są grupy w określonej fazie 
życia, czy świadczenia te mają wpłynąć na podejmowane przez nie decyzje. 
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Czy świadczenia te sprzyjają nierównościom społecznym czy też poprzez swój 
uniwersalizm są przeznaczone dla wszystkich, a  nie tylko dla określonych 
grup? Czy tworzą szeroką siatkę wsparcia społecznego w każdej fazie życia 
czy też jednostka pozostaje zdana na samą siebie w przypadku niektórych 
ryzyk socjalnych?

Technika opiekuńcza (czasami zwana filantropijną), jeśli realizuje ją pań-
stwo, również finansowana jest z podatków, lecz decyzja o przyznaniu świad-
czenia ma najczęściej charakter uznaniowy, co może sprzyjać poczuciu styg-
matyzacji osób korzystających ze świadczeń oraz wykluczania określonych grup 
z systemu. Jest to także technika zabezpieczenia społecznego przeznaczona dla 
tych osób, które nie mają prawa, bądź jest ono zbyt ograniczone, do świad-
czeń z  zabezpieczenia społecznego realizowanego metodą ubezpieczeniową 
lub zaopatrzeniową. Rosnąca niewydolność systemu, wykluczenie z  niego 
niektórych grup, na przykład w wyniku nienadążania systemu zabezpieczenia 
emerytalnego za zmianami zachodzącymi na rynku pracy, może sprawiać, że 
będzie rosła liczba ludzi zdanych na pomoc społeczną.

Ustalenie, przed jakimi rodzajami ryzyk chroni zabezpieczenie społeczne, 
wiąże się z  udzieleniem odpowiedzi na następujące pytania. Po pierwsze: 
czy katalog tzw. ryzyk jest rozszerzany, czyli zmienia się wraz ze zmianami, 
jakie zachodzą w życiu kolejnych kohort, czy jest dostosowywany do nowych 
potrzeb? Po drugie: czy państwo wspiera na wystarczającym poziomie tylko 
niektóre ryzyka, sprawiając, że zajście innych może powodować znaczne 
problemy obecnie i w przyszłości? W kontekście polityki emerytalnej rośnie 
znaczenie tzw. ryzyka długowieczności, a więc możliwości bardzo długiego 
trwania życia i  późnej starości, w  której osoba już samodzielnie nie jest 
w stanie funkcjonować. Czy państwo uwzględnia to ryzyko na przykład przy 
waloryzacji świadczeń? Czy ewentualne dodatki są wystarczające? Czy istnieje 
wsparcie instytucjonalne dla takich osób i ich rodzin? Czy może funkcjonuje 
dodatkowe ubezpieczenie, na wzór niemieckiego ubezpieczenia pielęgnacyj-
nego – pflegeversicherung? (Zob. Więckowska 2008).

Zakres podmiotowy zabezpieczenia emerytalnego, lub tylko jego części, 
pozwala dostrzec, czy uczestnicy systemu są dzieleni ze względu na jakieś cechy 
socjodemograficzne, czy są grupy w  lepszej lub gorszej sytuacji. Czy grupy te 
są różnie traktowane z powodu wieku, płci, przynależności etnicznej czy też 
z innych powodów? Jaki wpływ na cykl życia może mieć brak możliwości obję-
cia danej osoby lub grupy systemem zabezpieczenia emerytalnego, zaś – z dru-
giej strony – czy siatka zabezpieczenia (social security net) wpływa na bardziej 
ryzykowne decyzje, np. zawodowe, inwestycyjne, rozwojowe, demograficzne?

Niezwykle ważne z punktu widzenia zarówno normatywnego, jak i perspek-
tywy cyklu życia jest to, jak przebiega redystrybucja i  jaki kształt ma debata 
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nad tą kwestią. Zabezpieczenie emerytalne opiera się na solidarnym wsparciu 
jednostki w razie wystąpienia ryzyka późnego wieku. Jest jednak oparte także 
na redystrybucji ograniczonych zasobów. Pytanie, które należy sobie zadać, 
dotyczy tego, czy w danym modelu polityki społecznej powinno się bardziej 
promować dbanie o  zabezpieczenie w  sensie kolektywnym, niezależnie od 
kontrybucji czy innego rodzaju wcześniejszego wkładu, czy też uwzględnia-
nie użyteczności publicznej i społecznej danych grup społecznych. Czy może 
każdy powinien indywidualnie, we własnym zakresie dbać o  swoje bezpie-
czeństwo socjalne na starość? Czy systemy wzajemnego wsparcia powinny 
się opierać na solidarności międzypokoleniowej czy wewnątrzpokoleniowej? 
Mamy przecież do czynienia z coraz większymi wyzwaniami demograficznymi, 
które sprawiają, że obciążenie osób w fazie dorosłości i w fazie produktywnej, 
wykonujących pracę – może okazać się zbyt wysokie. Także nierówności mogą 
być bardziej odczuwalne w  ramach konkretnych kohort niż między różnymi 
kohortami. Pozostaje jednak pytanie, czy wkład starszego pokolenia w rozwój 
społeczeństwa nie powinien być odpowiednio wynagrodzony, czy nie powinno 
się zastosować zasady redystrybucyjnej pay-as-you-go, czyli finansowania 
świadczeń z bieżących składek. To, jakie wartości dominują w społeczeństwie 
(indywidualizm czy solidarność – a jeśli tak, to z kim?), ma ogromne znaczenie 
także dla legitymizacji systemu. Z jednej strony potrzebna jest odpowiedź na 
zmieniające się społeczne oczekiwania, a z drugiej – w jakiejś mierze kreacja 
i wsparcie tych wartości, które w ramach określonych systemów mogą wyda-
wać się najlepsze do zapewnienia bezpieczeństwa socjalnego i uzyskania ładu 
społecznego.

Z kolei badanie charakteru kompensacyjnego systemu pozwala ustalić, 
na jakim poziomie jest kompensowana strata; zasadniczo, im wyższy jest ten 
poziom, z tym większym solidaryzmem w społeczeństwie mamy do czynienia. 
Badacz powinien zwrócić uwagę na to, jakie są warunki kompensacji, w jakiej 
mierze są uzależnione od pozycji i  statusu w  poprzedzających wydarzenie 
fazach życia.

To, jak duża jest rola doubezpieczenia, czy jest ono wspierane przez insty-
tucje państwowe i na jakich zasadach, czy dochodzi do zmian w konstrukcji 
systemu emerytalnego, mówi także o  tym, jak wysoki jest poziom indywidu-
alizmu w  społeczeństwie. Nasuwają się tu kolejne pytania. W  jakim stopniu 
upowszechniona jest świadomość możliwości doubezpieczenia, jaki jest do 
niego dostęp, czy są to rozwiązania promowane (np. poprzez ulgi podatkowe), 
czy są popularne w określonych grupach społecznych czy też są organizowane 
dla całego społeczeństwa (np. Pracownicze Plany Kapitałowe w Polsce)? Czy 
dzięki nim można osiągnąć minimalne standardy zabezpieczenia gwaranto-
wane dla wszystkich czy też rozwiązania te prowadzą do zwiększenia roz-
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warstwienia dochodowego/społecznego w tych samych kohortach wiekowych? 
Czy doubezpieczenie odbywa się kosztem innych pokoleń (np. zmniejszanie 
składki w redystrybucyjnym systemie pay-as-you-go)?

Badanie zabezpieczenia emerytalnego w  perspektywie cyklu lub biegu 
życia nie może być oderwane od systemów normatywnych oraz od ich prze-
kształceń, które zmieniają np. podejście kolejnych pokoleń do pewnych 
wartości i  ich hierarchii. Zidentyfikowanie tych przemian pozwala na zrozu-
mienie większej lub mniejszej legitymizacji systemu, ale także na stworzenie 
takich propozycji rozwiązań, które mogą jakieś wartości wzmacniać lub osła-
biać. Istotny jest aspekt polityczny, a więc akceptacja społeczna istniejących 
rozwiązań.

5.2.4. Emerytalny wiek biologiczny i wiek chronologiczny

Badania polityki emerytalnej w perspektywie cyklu i biegu życia są w więk-
szości wypadków traktowane zamiennie. Analizy indywidualnych trajektorii 
biegu życia często są zbieżne z  analizą faz cyklu życia. Obie perspektywy 
podkreślają bowiem bardzo silną zależność pomiędzy poprzednimi fazami 
lub etapami życia a  sytuacją w momencie osiągnięcia wieku emerytalnego, 
wysokością świadczenia oraz możliwościami uczestnictwa w życiu społecznym 
i konsumpcji na preferowanym poziomie.

Wyraźne rozróżnienie cyklu i biegu życia może natomiast stanowić pod-
stawę, na której ustala się wiek emerytalny. Obecnie w większości państw 
świata dominuje wiek ustalony arbitralnie, na określonym poziomie, nieza-
leżnie od sytuacji zdrowotnej czy zawodowej jednostki. Wiek ten jest uza-
leżniony od kalendarza, czyli jest to tzw. wiek chronologiczny. Ustawodawca 
stanowi, że w określonym momencie życia (w Polsce 60 lat w przypadku kobiet 
i 65 lat – mężczyzn) rozpoczyna się kolejna faza cyklu życia, w której obywatele 
nabywają prawo do świadczenia emerytalnego.

Inne podejście do tej kwestii opiera się na tzw. wieku biologicznym. Wiek 
ten uwzględnia zarówno czynniki związane z biologicznymi zmianami ludz-
kiego organizmu wynikającymi z uwarunkowań genetycznych, na które ludzie 
nie mają wpływu, jak i  czynniki społeczne, które mogą spowolnić lub przy-
spieszyć proces starzenia się organizmu. Jak wskazują Stephen H.D. Jackson, 
Martin R. Weale i Robert A. Weale (2003), wiek biologiczny jest pojęciem 
używanym do opisania różnicy między średnią oczekiwaną długością życia 
w kohorcie populacji a spodziewaną oczekiwaną długością życia osoby w tym 
samym wieku. Aby to ocenić, należy przeanalizować biomarkery, których 
poziom spada mniej więcej liniowo z wiekiem, z nachyleniem < 1% rocznie. 
Wymienieni badacze uznali, że aby ocenić wiek biologiczny jednostek, należy 
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wziąć pod uwagę 16 biomarkerów11. Jednak, jak podkreślają inni badacze, 
nie istnieją wiarygodne biomarkery funkcji umysłowych (Jagger i  in. 1998). 
Wpływu zmiennych społecznych i biegu życia na dalsze trwanie życia i wiek 
biologiczny jednostek dowodzi fakt, że w ciągu ostatnich dwóch stuleci zdecy-
dowanie wydłużyło się ludzkie życie, co wynikało m.in. z poprawy warunków 
życia, żywienia, dostępu do edukacji, zmiany struktury pracy, rozwoju sys-
temu ochrony zdrowia. Zdaniem badaczy, najbardziej długowieczne narody 
mogą służyć jako weryfikator hipotezy mówiącej o  społecznym wpływie na 
długość życia: najbardziej zbliżyły się one bowiem do wyniku programu gene-
tycznego starzenia się przy minimalnym wpływie patologicznych warunków 
ograniczających długość życia. Wiek biologiczny nie jest całkiem niezależny 
od człowieka, a wpływ na niego mają także wszystkie poprzedzające etapy 
biegu życia. Szanse edukacyjne i rozwojowe, styl życia, możliwości zawodowe, 
rodzaj wykonywanej pracy (fizyczna, narażająca na stres itp.) mogą w istotny 
sposób wpłynąć na szybsze lub wolniejsze starzenie się ludzkiego organizmu. 
O wpływie biegu życia na wiek świadczą także różnice w wynikach badań 
ludzi mieszkających w  różnych krajach (mające uwarunkowania społeczne, 
kulturowe i polityczne), np. 55-letni mężczyzna, mieszkaniec krajów skandy-
nawskich ma w  sensie biologicznym 47,93 roku, natomiast jego równolatek 
z Rosji ma w sensie biologicznym około 66,7 roku (Milevsky 2020). Różnica 
między wiekiem biologicznym a chronologicznym może wynosić nawet 20 lat 
(Milevsky 2019). Wiek emerytalny nie może być oczywiście ustalany dla każdej 
osoby w sposób indywidualny.

W tym kontekście powstają nowe pytania badawcze dotyczące wieku eme-
rytalnego, sposobu jego ustalania, zróżnicowania ze względu na wiek biolo-
giczny, płeć czy przynależność do określonych grup społecznych i zawodowych.

Bieg życia ludzi jest niejednakowy i różnie wpływa na poszczególne etapy 
życia. Te różnice wynikają z poziomu dziedziczonego majątku, rodzaju wyko-
nywanej pracy, możliwości zawodowych, sposobu spędzania wolnego czasu. 
Różne też są preferencje konsumpcyjne i podejście do ryzyk, także inwestycyj-
nych. Te aspekty mogą w istotny sposób wpłynąć na wiek biologiczny jednostki 
i  jej możliwości przesuwania dochodu w  czasie, pomiędzy poszczególnymi 
etapami życia.

11 Do tych biomarkerów należą m.in.: stężenie prostacykliny w fi broblastach, lepkość błony 
komórkowej, elektroretinogram, baroreceptorowa regulacja częstości akcji serca, stężenie lim-
focytów, gęstość i prędkość leukocytów, siła chwytu, komórki śródbłonka rogówki i policzka, 
ruchliwość mięśni szyi i zdolności życiowe. Jednak w naukach medycznych trwa spór o to, które 
biomarkery mają być wskaźnikami wieku biologicznego.
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5.3. Polityka zdrowotna w perspektywie cyklu i biegu życia

Polityka zdrowotna jako dziedzina wieloaspektowa i  interdyscyplinarna 
może (i powinna) być analizowana zarówno w perspektywie cyklu, jak i biegu 
życia. Przy podejściu badawczym opartym na cyklu życia analizuje się potrzeby 
zdrowotne w różnych fazach życia, uwzględniając czynniki polityczne, gospo-
darcze i demograficzne, które mają wpływ na kondycję zdrowotną pokoleń 
w  różnych fazach życia. Jest to perspektywa kompleksowa, próbująca odna-
leźć odpowiedź na specyficzne dla pokoleń i grup potrzeby w różnych fazach 
życia i okresach przejściowych. Perspektywa cyklu życia jest niezwykle istotna 
w kontekście dostosowywania polityki zdrowotnej do miejsca, czasu i fazy życia 
poszczególnych pokoleń.

Z kolei zyskująca na popularności – zarówno wśród badaczy, jak i w doku-
mentach międzynarodowych – perspektywa biegu życia skupia się na trajektorii 
biegu życia (potencjalnych) pacjentów, na potrzebach, które pojawiły się na 
skutek określonych warunków w poprzedzających etapach życia. Warunki te 
i potrzeby nie muszą być wspólne dla całej generacji. Perspektywa biegu życia 
pozwala więc wyodrębnić specyficzne grupy narażone na określone ryzyka zdro-
wotne wynikające ze zróżnicowanych ścieżek życiowych. Obie perspektywy są 
ważne, kompatybilne ze sobą i wymagają różnych metod i technik badawczych.

Perspektywy cyklu i biegu życia mogą mieć istotne zastosowanie w kon-
tekście analiz polityki zdrowotnej prowadzonych przez polityków społecznych 
i ekonomistów, ponieważ stan zdrowia jest silnie powiązany z przemianami 
środowiskowymi, biologicznymi, etapem rozwoju jednostki i mijającym czasem. 
Właśnie dziedzinę polityki zdrowotnej można wskazać jako przykład dostrzeże-
nia przez ekspertów i polityków znaczenia tej perspektywy dla programowania 
polityk publicznych. W 2015 roku odbyła się w Mińsku międzyrządowa konfe-
rencja państw regionu europejskiego Światowej Organizacji Zdrowia poświę-
cona tym kwestiom, na której uchwalono wspólną deklarację (WHO 2015). 
W dokumencie tym oraz w kolejnych opracowaniach (WHO 2018) uznaje się 
perspektywę biegu życia za bardzo ważną ramę polityki zdrowotnej (health 
policy framework).

5.3.1. Definicje i koncepcje polityki zdrowotnej

Rolą polityki zdrowotnej jest identyfikacja, diagnoza potrzeb zdrowotnych 
społeczeństwa i zaproponowanie rozwiązań sprzyjających jak najlepszemu ich 
zaspokojeniu. Zdrowie jest w dużej mierze (choć nie wyłącznie) powiązane ze 
wspólnym dla gatunku, genetycznym zaprogramowaniem zmian zachodzących 
w organizmie człowieka od początku życia aż do śmierci, a sytuacja zdrowotna 
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rodzi szczególne potrzeby w kolejnych fazach życia. Jako przedmiot badań 
lokuje się zatem bardzo wyraźnie w perspektywie cyklu życia. Jeśli jednak 
uwzględni się, że w powszechnie akceptowanych koncepcjach zdrowia zwraca 
się uwagę na jego zmieniający się komponent społeczny, analizy zdrowia 
i polityki zdrowotnej mogą być prowadzone także w perspektywie biegu życia.

Przypomnijmy, że zgodnie z Konstytucją Światowej Organizacji Zdrowia, 
zdrowie to „stan pełnego dobrostanu fizycznego, psychicznego i społecznego, 
a nie tylko brak choroby lub niepełnosprawności” (WHO 1946). Definicja ta jest 
więc bliska koncepcji capability approach, podejścia opartego na możliwościach 
– stan pełnego zdrowia to sytuacja, w której jednostka może w pełni samo-
dzielnie i zgodnie z własnymi potrzebami decydować o przebiegu swojego życia 
oraz ma możliwość korzystania z pełni swojego potencjału w każdej fazie życia. 
Zdrowie oznacza bowiem dobre samopoczucie i  taki stopień przystosowania 
biologicznego, psychicznego i społecznego, jaki dana jednostka może osiągnąć 
w najlepszych warunkach. Badacz polityki zdrowotnej może więc analizować 
jej oddziaływanie na poszerzanie możliwości realnego wyboru cenionych przez 
ludzi sposobów funkcjonowania, w zależności od ich stanu zdrowia.

Przyjmujemy, że polityka zdrowotna jest częścią szeroko rozumianej 
polityki społecznej. Została zdefiniowana przez Światową Organizację Zdro-
wia jako „decyzje, plany i  działania podejmowane z  zamiarem osiągnięcia 
określonych celów opieki zdrowotnej w  społeczeństwie” (WHO 1946). Pro-
wadzona przez państwo polityka zdrowotna definiuje wizję przyszłości, a  to 
pozwala ustalić cele krótko- i średnioterminowe, informuje ludzi o sprawach 
dotyczących zdrowia i określa priorytety oraz oczekiwane role różnych grup 
(Włodarczyk 2014). Ten ostatni aspekt jest istotny z punktu widzenia cyklu 
i biegu życia. Politykę zdrowotną można definiować według ujęcia opisowego 
lub normatywnego.

Podejście opisowe pozwala na określenie sytuacji zdrowotnej, zidentyfi-
kowanie najważniejszych potrzeb zdrowotnych w  zależności od etapu życia 
i momentu w trajektorii biegu życia jednostek. Przedstawia sytuację zdrowotną 
społeczeństwa i poszczególnych jego grup, pokoleń czy kohort w określonym 
miejscu i czasie. Podejście opisowe do polityki zdrowotnej pozwala więc na 
wypracowanie modeli polityki zdrowotnej, w  których istotnymi zmiennymi 
mogą być wiek, grupa społeczna, przynależność do określonego pokolenia 
i ścieżka dotychczasowych zmian sytuacji zdrowotnej zarówno całej populacji, 
jak i poszczególnych kohort.

Z kolei podejście normatywne to wyznaczanie celów, które uznaje się za 
właściwe i adekwatne do czasu, miejsca, środowiska, pokolenia itp. Punktem 
wyjścia dla nich są – nie zawsze ujawnione, a  nawet nie zawsze uświado-
mione – założenia dotyczące tego, jak powinien przebiegać prawidłowy cykl 
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życia człowieka. W podejściu normatywnym za jedno z praw człowieka uznaje 
się prawo do ochrony zdrowia, wpisane w liczne dokumenty międzynarodowe12 
oraz konstytucje państwowe (Kawałko 2016). W Polsce prawo to zapisane jest 
w art. 68 ust. 1 Konstytucji. Z kolei ust 3. tego artykułu zapewnia ochronę 
zdrowia wyróżnionym grupom społecznym, m.in. ze względu na fazę życia, 
w jakiej się dane osoby znajdują: „Władze publiczne są obowiązane do zapew-
nienia szczególnej opieki zdrowotnej dzieciom, kobietom ciężarnym, osobom 
niepełnosprawnym i osobom w podeszłym wieku”. Polityka zdrowotna w uję-
ciu normatywnym ustala więc, jakie cele powinny być zrealizowane, w  jakim 
czasie i przez kogo, a także określa finansowanie (WHO 1979).

Na to, jak kształtuje się polityka zdrowotna, wpływa wiele czynników. Po 
pierwsze, są to czynniki polityczne; tu należy wskazać, jakie wartości i cele stawia 
sobie władza wykonawcza i ustawodawcza, jakie potrzeby są uważane za ważne 
i artykułowane w programach partii politycznych oraz jakie grupy wpływu mają 
największy udział w ich kształtowaniu. Po drugie, są to czynniki ekonomiczne; od 
stanu zamożności społeczeństwa i sytuacji gospodarczej państwa zależą możli-
wości realizacji celów polityki zdrowotnej. Przy ograniczonych zasobach niektóre 
grupy mogą być traktowane priorytetowo (np. inwestycja w zdrowie dzieci może 
się okazać ważniejsza niż pomoc zdrowotna dla osób starszych itp.). System 
finansowania (prywatny/publiczny) może wykluczać określone grupy społeczne 
lub przyczyniać się do słabszej ochrony zdrowotnej, co może mieć znaczenie 
zarówno obecnie, jak i w przyszłych fazach życia. Po trzecie, są to niezwykle 
istotne z  punktu widzenia perspektywy cyklu życia czynniki demograficzne; 
chodzi tutaj o  to, jak wyglądają przemiany demograficzne w  społeczeństwie, 
czy społeczeństwo się starzeje, czy rośnie liczba określonych kohort, czy nowe 
fazy życia wyzwalają nowe potrzeby zdrowotne (Szumlicz 2004). 

Zdrowie jest zatem stanem niezwykle złożonym, na który wpływa wiele 
czynników: endogenne (genetyczne), fizjochemiczne (środowiskowe), spo-
łeczne (styl życia, przynależność do określonej grupy), ekonomiczne (dostępne 
zasoby i inwestycje zdrowotne) i polityczne (model systemu ochrony zdrowia). 
Dlatego można mówić o dwóch modelach polityki zdrowotnej: medycznym 
i społecznym. W modelu medycznym polityka zdrowotna skupia się na jako-
ści opieki medycznej, koordynacji działań medycznych, sytuacji świadczenio-
biorców w systemie czy sytuacji zdrowotnej różnych pokoleń, aby stwierdzić 
występowanie ryzyk lub stanów patologicznych. W modelu społecznym poli-
tyka zdrowotna ma bardziej kompleksowy charakter, nastawiona jest w dużej 

12 Np. w Międzynarodowym Pakcie Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych przy-
jętym przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1966 r., Konwencji o prawach dziecka z 1989 r. czy 
też Europejskiej Karcie Socjalnej uchwalonej przez Radę Europy w 1961 r.
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mierze na identyfikację i rozwiązywanie problemów na poziomie uwarunko-
wań ekonomicznych, społecznych, ekologicznych, politycznych czy medycz-
nych. Zasadniczo jest to model ukierunkowany na zagadnienia zdrowotne 
w kontekście zbiorowym (Drążek 2008). Można więc powiedzieć, że model 
medyczny polityki zdrowotnej bliższy jest perspektywie biegu życia, gdyż jest 
ukierunkowany na indywidualne trajektorie i  zmienność ścieżki jednostek, 
a model społeczny – perspektywie cyklu życia, wyznacza bowiem ogólne 
cele i potrzeby poszczególnych grup społecznych, kohort i pokoleń zgodnie 
z  określonymi wyobrażeniami faz życia i  czynników wpływających na ich 
przebieg (tabela 2).

Tabela 2. Polityka zdrowotna w biegu i cyklu życia 

Polityka zdrowotna
w cyklu życia w biegu życia

• Charakter kompleksowy polityki zdrowotnej, 
odpowiedź na problemy społeczne, ekono-
miczne, kulturowe i medyczne występujące 
w cyklu życia i w typowych jego fazach

• Identyfikowanie potrzeb społecznych wspól-
nych dla określonych pokoleń, a  zależnych 
od faz życia

• Odpowiedź na potrzeby w każdej fazie życia/ 
w  okresie przejściowym, np. specyficzne 
potrzeby rozwojowo-zdrowotne dzieci w okre-
sie dorastania, szczepienia ochronne w okre-
ślonym wieku, ochrona osób w  fazie aktyw-
ności zawodowej przed ryzykami zdrowotnymi 
występującymi na rynku pracy

• Dostosowywanie polityki zdrowotnej do okre-
ślonego miejsca i czasu

• Profilaktyka dostosowana do faz życia, np. 
propagowanie ruchu wśród dzieci i młodzieży, 
aktywnego starzenia się wśród seniorów itp.

• Skupienie na czynnikach wpływających na 
jakość i koordynację usług medycznych, 
uwzględniających specyfikę trajektorii 
życia pacjentów

• Identyfikowanie potrzeb zdrowotnych 
wynikających z  biegu życia na poprzed-
nich etapach życia

• Dostosowywanie polityki zdrowotnej do 
potrzeb różnych grup w  zależności od 
zmian w ich trajektorii życia

• Koncentrowanie się na grupach pacjen-
tów, w  przypadku których pojawia się 
ryzyko wystąpienia patologicznych sta-
nów zdrowia

• Analiza nierówności (społecznych, eko-
nomicznych, kulturowych) i  ich wpływu 
na zmiany w ścieżce życiowej prowadzące 
do (ryzyka) wystąpienia problemów zdro-
wotnych

Źródło: opracowanie własne.

5.3.2. Perspektywa biegu życia (life-course approach) w polityce zdrowotnej – 
koncepcja Światowej Organizacji Zdrowia 

Perspektywa biegu życia pojawia się w oficjalnych dokumentach progra-
mowych Światowej Organizacji Zdrowia. Wspomniana wcześniej deklaracja 
uchwalona na konferencji w Mińsku (WHO 2015) zakłada, że podejście do 
zdrowia w perspektywie biegu życia jest niezbędnym krokiem do osiągnięcia 
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celów zdrowotnych WHO. Perspektywa ta pozwala bowiem na uwzględnienie 
wielu czynników sprzyjających zdrowiu i  chroniących przed ryzykami, które 
pojawiają się na poszczególnych etapach życia. Podejście to przyjmuje czasową 
i społeczną perspektywę zdrowia jednostek i pokoleń, w  tym międzypokole-
niowe determinanty zdrowia. Twórcy deklaracji odnieśli się do wielu dyscyplin 
nauki: od genetyki przez epidemiologię, psychologię aż po ekonomię, nauki 
o  środowisku, nauki polityczne i  społeczne, zauważając, że w każdej z  tych 
dziedzin coraz częściej pojawia się perspektywa biegu życia i  że tylko ona 
pozwala na odpowiednie zaplanowanie spójnej polityki w  zakresie zdrowia. 
Te ustalenia stanowią przekonujący argument za spójną polityką, która pro-
aktywnie odnosi się do całości życia ludzkiego, a nie tylko zaspokaja potrzeby 
na ściśle określonych etapach życia.

Perspektywa biegu życia według WHO zakłada, że działania w  zakresie 
polityki zdrowotnej powinny być podjęte jak najszybciej. Oznacza to dąże-
nie do sytuacji, w  której dba się o  zaspokajanie podstawowych potrzeb 
zapewniające rozwój człowieka od najwcześniejszego etapu życia, wliczając 
w  to dobry stan i  opiekę zdrowotną dla kobiet w  ciąży. Następnie należy 
podejmować walkę z ubóstwem dzieci, nierównościami zdrowotnymi, tworzyć 
równe szanse uczestnictwa w  życiu społecznym. Jak najwcześniej trzeba też 
podejmować działania służące minimalizowaniu niekorzystnych doświadczeń 
z dzieciństwa, takich jak przemoc, zaniedbania czy niedożywienie, i w  tym 
celu tworzyć wysokiej jakości usługi zdrowotne, socjalne i  edukacyjne dla 
dzieci.

Kolejnym warunkiem polityki zdrowotnej prowadzonej w  perspekty-
wie biegu życia powinno być działanie w  sposób odpowiedni do przemian 
zachodzących w  życiu. Skuteczna interwencja jest niezbędna, by wpłynąć na 
przebieg wydarzeń przełomowych i kryzysów, w których ludzie doświadczają 
często bardzo trudnych zmian ról i  statusu. Są to przejścia z  dzieciństwa 
w dorosłość, zakładanie rodziny, zmiany pracy i  jej zakończenie (przejście 
na emeryturę) czy pojawianie się ograniczeń funkcjonalnych, fizycznych lub 
niepełnosprawności umysłowej. Należy tu dostrzegać i podkreślać pozytywne 
strony każdego z etapów życia oraz zapewniać odpowiednią opiekę zdrowotną 
w każdym z nich.

I wreszcie, polityka zdrowotna nie będzie skuteczna, jeśli w  jej realiza-
cję nie włączy się całego społeczeństwa. Potrzebne są rozwiązania zbiorowe 
obejmujące wszystkie sektory rządowe, środowiska akademickie, społeczeń-
stwo obywatelskie, sektor prywatny i media. Polityka zdrowotna powinna 
dostrzegać współzależność życia ludzi w  ramach pokoleń, między poko-
leniami, uwzględniać potrzeby każdej kohorty, razem przechodzącej etapy 
przejściowe. Celem działania wspólnego, jako społeczeństwo, powinno być 
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dbanie o zdrowie każdego pokolenia i minimalizowanie międzypokoleniowego 
przenoszenia niekorzystnych sytuacji. Przy projektowaniu polityki zdrowot-
nej niezbędne jest także uznanie perspektywy gender, która kształtuje życie 
członków i członkiń społeczeństwa w istotnie różny sposób. Zdaniem WHO, 
wykorzystanie perspektywy biegu życia może stanowić podstawę do oceny 
i monitorowania potrzeb określonych grup społecznych, oceny skuteczności 
poszczególnych polityk i  programów oraz do wyboru i  realizacji interwen-
cji. Prowadzenie polityki zdrowotnej w  perspektywie biegu życia pozwoli 
również w  pełni wykorzystać potencjał jednostek w  każdym momencie 
ich życia.

5.3.3. Wyzwania metodologiczne w badaniach polityki zdrowotnej 

Politykę zdrowotną od większości innych polityk publicznych odróżnia 
w  znacznym stopniu to, że na sytuację zdrowotną jednostek i  społeczności 
wpływ ma bardzo wiele różnych czynników, a na analizy w zakresie polityki 
zdrowotnej składają się nauki medyczne, farmakologiczne, społeczne i  in. 
Przez wielość zmiennych metodologia badań i przyjęte teorie stają się zatem 
elementem kluczowym w analizach tej dziedziny. Do istotnych wyzwań należy 
w badaniach ilościowych ustalenie takiej wielkości próby, by można było mówić 
o jej reprezentatywności.

Niezwykle ważne jest również uwzględnianie sytuacji społecznej związanej 
z lokalnymi warunkami. Jak wskazuje Cezary Włodarczyk (2014), różne poję-
cia ważne dla polityki zdrowotnej (np. deprywacja społeczna czy orientacja 
religijna) mogą w różnych kulturach znaczyć coś zupełnie innego. Lokalność 
ma także duży wpływ na wybór zmiennych szczególnie istotnych, przykładowo 
w Wielkiej Brytanii będzie to klasa społeczna, a w Stanach Zjednoczonych już 
raczej pochodzenie etniczne. Niezbędne jest też branie pod uwagę lokalnych 
(ale i globalnych) grup interesów, oddziaływania politycznego potencjalnych 
przeciwników polityki opartej na badaniach. Ten aspekt ma znaczenie zwłasz-
cza w badaniach o charakterze aplikacyjnym.

Z punktu widzenia perspektyw cyklu życia i biegu życia największym wyzwa-
niem badań jest czas. Występowanie skutków określonej polityki zdrowotnej 
można zaobserwować po upływie wielu lat, przez co informacje na ten temat 
stają się dostępne bardzo późno. Nie ulega wątpliwości, że badanie polityki 
zdrowotnej powinno uwzględniać perspektywę całego życia. Często bardzo 
trudno uznać, która faza jest tą najważniejszą i miała największy wpływ na 
stan zdrowia jednostki lub całego pokolenia. Z tego względu każda faza życia 
powinna być brana pod uwagę. Jednocześnie nie ma wielu badań uwzględnia-
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jących perspektywę cyklu (lub biegu) życia w polityce zdrowotnej (Włodarczyk 
2014). Istotne w prowadzeniu tych badań jest rozpatrywanie całej trajektorii 
życia w kontekście zdrowotnym, czyli np. opieranie się na danych pokazują-
cych zmiany i  sytuację społeczno-ekonomiczną oraz kulturową od początku 
życia jednostki i całych grup społecznych lub pokoleń. W tym kontekście warto 
wykorzystywać dane z badań panelowych, które są badaniami dynamicznymi 
i polegają na zbieraniu danych od tej samej grupy ludzi (próby, panelu) w kilku 
punktach czasowych. Przy tak dużej liczbie zmiennych, z jakimi mamy do czy-
nienia w kontekście zdrowia jednostek i wpływu polityki zdrowotnej, istotne 
jest prowadzenie powtarzalnych badań tej samej grupy ludzi. Pozwalają one 
nie tylko na analizę ogólnych trendów występujących w danej zbiorowości, lecz 
także pomagają stwierdzić, jakie zdarzenia mają wpływ na daną zbiorowość, 
i umożliwiają uporządkowanie tych zdarzeń w czasie (Nowak 2007). Badania 
panelowe są jednak niezwykle trudne, ze względu na możliwość utraty repre-
zentatywności, np. z powodu odmowy respondenta wzięcia udziału w dalszej 
części badania albo braku finansowania takich badań w przyszłości. Można 
jednak korzystać z danych zastanych, szczególnie paneli społecznych prowa-
dzonych przez różne krajowe i międzynarodowe instytucje, np. The European 
Community Household Panel (ECHP), w którym określona próba gospodarstw 
domowych i  osób udziela odpowiedzi co roku. Pytania dotyczą warunków 
życia, w  tym kwestii zdrowia; wywiady dostarczają też informacji biograficz-
nych o osobie udzielającej odpowiedzi. Innym przykładem może być panel 
CROss-National Online Survey (CRONOS), w którym pojawiają się także 
pytania związane z  tematyką tego podrozdziału. Ciągłość badań, ale już nie 
w kontekście jednostkowym, lecz grup społecznych (badanie trendów), oferują 
również badania prowadzone w sposób ciągły przez Eurostat, np. European 
Health Interview Survey (EHIS), który regularnie powtarza reprezentatywne 
badania, jednak na innej próbie osób, czy European Social Survey, w którym 
także co kilka lat pojawiają się te same pytania, również takie, które dotyczą 
kwestii związanych z polityką zdrowotną. Korzystanie z tych danych pozwala 
w lepszy sposób uchwycić politykę zdrowotną w kontekście całego życia, a więc 
w perspektywie biegu i cyklu życia.

Wielość czynników wpływających na stan zdrowia osób i  społeczności 
wymaga analizowania różnych danych. Z całą pewnością o  stanie zdrowia 
najwięcej mówią typowe wskaźniki dotyczące zdrowia, np. dalsze trwanie życia 
w momencie urodzenia, dalsze trwanie życia w zdrowiu, umieralność niemow-
ląt, śmiertelność zależna od choroby itp. Jednak zwraca się uwagę na fakt, że 
analizując politykę zdrowotną i jej wpływ na zdrowie, trzeba uwzględniać także 
wskaźniki związane z pozycją jednostki na rynku pracy, w zabezpieczeniu spo-
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łecznym, z edukacją itp. Komisja Europejska wypracowała listę 88  ilościowych 
wskaźników zdrowia, pogrupowanych w pięciu kategoriach (EC 1998):

1. Demografia i sytuacja społeczno-ekonomiczna – np. prognozy popula-
cji, wskaźnik dzietności;

2. Status zdrowotny – np. śmiertelność z  powodu HIV/AIDS, chorób 
krążenia, choroby spowodowane uzależnieniem od alkoholu lub nar-
kotyków, wypadki przy pracy, choroby psychiczne;

3. Determinanty zdrowia – np. ciśnienie krwi, spożycie warzyw, spożycie 
alkoholu, aktywność fizyczna, ryzyka zdrowotne związane z wykonywa-
nym zawodem;

4. Zdrowotne interwencje i  system ochrony zdrowia – np. zakres pod-
miotowy szczepień, czas oczekiwania na wizytę u specjalisty, liczba dni 
w  szpitalu po określonych diagnozach, czas oczekiwania na operacje, 
dalsze trwanie życia po wyleczeniu nowotworów;

5. Promocja zdrowia – np. polityki informacyjne dotyczące zdrowego odży-
wiania, palenia tytoniu, zdrowego trybu życia – w  szkołach, mediach, 
miejscach pracy itp.

Należy zwrócić uwagę, że większość tych wskaźników ma znaczenie nie 
tylko w momencie badania danej osoby lub grupy osób, lecz także we wcześ-
niejszych fazach życia. Brak szczepień w  istotny sposób wpływa na dalsze 
trwanie życia i  życia w zdrowiu, a brak promocji zdrowego stylu życia może 
mieć negatywne implikacje w starszym wieku. Analizując więc wpływ polityki 
zdrowotnej na kondycję zdrowotną społeczeństwa, należy brać pod uwagę nie 
tylko obecną kondycję, lecz także przebieg poprzednich faz życia.

Politykę zdrowotną definiują nie tylko wskaźniki związane ze zdrowiem, 
lecz także liczne inne wskaźniki – dotyczące sytuacji społecznej i ekonomicz-
nej. Ich śledzenie jest bardzo ważne dla diagnozy, oceny i planowania polityki 
zdrowotnej. Na przykład, w raporcie Banku Światowego z 1993 roku jako dwa 
główne czynniki wpływające na zdrowie uznano zamożność kraju i poziom 
wykształcenia jego mieszkańców (World Bank 1993). Te dwa czynniki mają 
ogromny wpływ na styl życia i rozwój jednostek, podejmowane wybory, życiowe 
szanse i dotychczasową trajektorię losów społeczno-ekonomiczno-zdrowot-
nych. Badania wskazują także pozytywny wpływ zamożności jednostek na stan 
zdrowia. Znaczenie ma również zamożność państwa liczona w PKB. Badania 
pokazują jednak, że stan zdrowia społeczeństwa poprawia się, a  ludzie żyją 
dłużej, gdy zwiększa się PKB kraju, ale tylko do pewnego poziomu. Należy 
dodać, że w grupie państw bogatych nie widać już tej zależności (Włodarczyk 
2014). Szczególnie istotna z punktu widzenia analizy cyklu lub biegu życia jest 
wyraźnie dostrzegalna korelacja dodatnia między zamożnością indywidualną 
a stanem zdrowia (Martinson 2012). Na stan zdrowia społeczeństwa wpływa 
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także poziom wykształcenia: im jest on wyższy, tym ludzie żyją przeciętnie 
dłużej oraz dłużej w  zdrowiu (Mirowsky, Ross 2003; Schuller i  in. 2004; 
Clark, Royer 2013), przy czym większa korelacja między poziomem wykształ-
cenia a stanem zdrowia jest odnotowywana wśród kobiet. Co więcej, poziom 
wykształcenia kobiet ma duży wpływ na stan zdrowia dzieci, nie tylko w fazie 
dzieciństwa i młodości, ale w  całym cyklu życia (Włodarczyk 2014). Można 
zatem dostrzec istotną zależność między polityką kształtowania dochodów 
i polityką edukacyjną a polityką zdrowotną. Badanie empirycznych związków 
między tymi politykami powinno uwzględniać, między innymi, perspektywę 
cyklu i biegu życia.

I wreszcie, niezwykle istotną fazą w cyklu życia jest faza dorosłości, w któ-
rej ludzie są najczęściej w jakiś sposób powiązani z rynkiem pracy. Także ten 
aspekt ma duże znaczenie w kontekście analizy polityki zdrowotnej w perspek-
tywie biegu życia. Badacz powinien zwracać uwagę na to, w jakich warunkach 
i  na jakich zasadach dana osoba pracowała lub jakie były ogólne warunki 
pracy, które mogą mieć wpływ na stan zdrowia całych społeczności. Wskaźniki 
związane z rynkiem pracy, które dotyczą polityki zdrowotnej, można podzielić 
na trzy kategorie: 

(1) organizację rynku pracy, 
(2) warunki zatrudnienia, 
(3) warunki środowiska pracy. 
Organizacja rynku pracy to sposób kształtowania wzajemnych relacji 

między pracownikiem i pracodawcą czy możliwość dochodzenia swoich praw 
przez strony. Na organizację rynku pracy w dużej mierze wpływają czynniki 
makroekonomiczne, nie zawsze zależne od stron stosunku pracy; chodzi tu 
np. o zabezpieczenie społeczne, ochronę w razie ryzyka bezrobocia, a  także 
kształtowanie się stosunków pracy, roli i mocy układów zbiorowych oraz 
kwestie związane z  dialogiem społecznym. Warunki zatrudnienia określają 
m.in. takie czynniki, jak rodzaje umów (stałe, czasowe, funkcjonujące poza 
kodeksem pracy) czy stabilność zatrudnienia. Z  kolei warunki środowiska 
pracy to m.in. narażenie na hałas, wibracje, szkodliwe substancje, obciążenie 
psychiczne itp. (Włodarczyk 2014). Wszystkie te wskaźniki związane z  ryn-
kiem pracy mają ogromny wpływ także na stan zdrowia w biegu życia ludzi 
i  wymagają odpowiednich reakcji (profilaktyka, bezpieczeństwo i  higiena 
pracy, leczenie) systemu ochrony zdrowia.

W cyklu życia przebieg każdej fazy ma wpływ na stan zdrowia, jak również 
poprzedzające fazy mają wpływ na stan zdrowia w kolejnych. W poszczegól-
nych fazach życia na zdrowie wpływają zróżnicowane czynniki (zob. rysunek 2). 
W projektowaniu i ewaluacji polityki zdrowotnej powinny być one odpowied-
nio zoperacjonalizowane i zbadane.
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Poziom zamożności
rodziny
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rodziców
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Równość
edukacyjna

Edukacja
prozdrowotna

Edukacja

Warunki pracy

Warunki środowiska 
pracyPraca

Organizacja pracy

Aktywność 
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Choroby 
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Bezrobocie
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edukacyjne dzieci.
Możliwość rozwoju

Dzieciństwo Młodość

Dorosłość

StarośćPóźna starość

Zdrowie

Rysunek 2. Cykl życia a zdrowie
Źródło: opracowanie własne.

5.3.4. Polityka zdrowotna wobec cyklu i biegu życia – 
wybrane problemy badawcze

Rolą polityki społecznej wobec cyklu i biegu życia jest identyfikowanie, 
a w niektórych przypadkach blokowanie lub kreowanie nowych potrzeb oraz 
odpowiadanie na nie w  różnych fazach i  etapach życia. Po etapie diagnozy 
polityka zdrowotna ma trzy zadania, są to: profilaktyka (czyli minimalizo-
wanie ryzyk zdrowotnych), lecznictwo (odpowiadanie na konkretne potrzeby 
zdrowotne pojawiające się na różnych etapach życia) i  rehabilitacja (dzia-
łalność, która pomaga przywrócić sprawność i  zdolność do samodzielnego 
życia w społeczeństwie po wystąpieniu jakichś problemów zdrowotnych oraz 
zminimalizowanie ryzyka ich wystąpienia w  przyszłości, także w  kolejnych 
fazach życia). Badania polityki zdrowotnej o  charakterze diagnostycznym 
mają na celu zidentyfikowanie potrzeb zdrowotnych społeczeństwa w  róż-
nych fazach życia populacji. Z kolei aplikacyjny charakter badań pozwala, po 
zidentyfikowaniu istniejących i potencjalnych potrzeb zdrowotnych w różnych 
fazach życia – na zaprojektowanie takiej polityki, która zmniejsza zagrożenia 
w  poszczególnych fazach cyklu życia (profilaktyka), w  odpowiedni sposób 
reaguje w  razie ich wystąpienia (lecznictwo) i minimalizuje wpływ chorób 
i problemów zdrowotnych na kolejnych etapach biegu życia osób dotkniętych 
chorobą lub niepełnosprawnością (rehabilitacja).

W analizach polityki zdrowotnej w perspektywie biegu życia badacz skupia 
się na rozwoju człowieka w czasie w odniesieniu do różnych kontekstów oraz 
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aspektów życia. Pytania badawcze dotyczą tego, jak kształtują się potrzeby 
w  różnych fazach trajektorii życia członków danego społeczeństwa i w  jaki 
sposób zależą od poprzedzających ją faz i momentów przejścia. Analiza ta nie 
może być oderwana od kontekstów: edukacyjnego, zatrudnieniowego, rodzin-
nego i  in. Poszczególne grupy w danym społeczeństwie są narażone na inne 
ryzyka zdrowotne i inaczej kształtują się ich potrzeby w tym zakresie. Istotne są 
także analizy, które odpowiadają na pytania dotyczące wpływu zmian trajektorii 
życiowych na powstawanie nowych potrzeb zdrowotnych. Jaki jest wpływ czyn-
ników endogennych i egzogennych na powstawanie subiektywnych konstrukcji 
biegu życia? Na predyspozycje, ograniczenia fizyczne, zdolności intelektualne, 
świadomość własnych możliwości i ograniczeń nakładają się bowiem czynniki 
zewnętrzne, takie jak określone normy społeczne i  instytucjonalne, warunki 
ekonomiczne państwa i gospodarstw domowych, konstrukcja systemu ochrony 
zdrowia, promowanie lub brak tzw. zdrowego trybu życia, zawód narażający na 
więcej lub mniej chorób itp. W zależności od sytuacji rodzinnej, zawodowej, 
edukacyjnej, stanu otaczającego środowiska naturalnego i  in. uwarunkowań, 
poszczególne jednostki mają różne wizje subiektywnego biegu życia, które 
próbują realizować, a  to rodzi różne potrzeby zdrowotne, na które polityka 
zdrowotna odpowiada (inna sprawa, czy w wystarczającym stopniu) – lub nie. 
Rolą badacza jest zidentyfikowanie tych potrzeb, także nowych, oraz ustalenie, 
czy polityka zdrowotna nadąża z odpowiadaniem na nie. Czy powinna być 
prowadzona w ten sposób, by modyfikować trajektorie, a przez to niwelować 
niektóre potrzeby? Czy nadąża za potrzebami wynikającymi z nowych wzorców 
życia? Jakie są blokady, które pojawiają się na drodze jednostek realizujących 
swoje życiowe zamierzenia? W jakich fazach pojawiają się najczęściej?

Analizując politykę zdrowotną w perspektywie cyklu życia, większą wagę 
niż w przypadku analiz w perspektywie biegu życia przykłada się do niezmien-
ności sekwencji następujących po sobie faz życia i przemian biologicznych 
organizmu, rodzących inne potrzeby na różnych etapach życia. Rolą badacza 
jest identyfikowanie potrzeb zdrowotnych w cyklu życia, badanie dostępu do 
ochrony zdrowia różnych grup społecznych itp. Istotna jest analiza wielo-
czynnikowa, a więc uwzględniająca czynniki środowiskowe, edukacyjne, eko-
logiczne i  inne, które mogą mieć wpływ na stan zdrowia społeczeństwa. Czy 
pojawiają się nowe choroby lub schorzenia? Czy profilaktyka zdrowotna jest 
dostosowana do nowych wzorców cyklu życia? Czy system ochrony zdrowia 
jest reformowany w ten sposób, by zmniejszać nierówności w dostępie w cyklu 
życia? Czy instrumenty polityki zdrowotnej: ekonomiczne, prawne, informa-
cyjne, kadrowe i organizacyjne są dostosowane do potrzeb zdrowotnych ludzi 
na różnych etapach życia?

Ilustruje to zestawienie w tabeli 3.
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Tabela 3. Przykładowe badania polityki zdrowotnej

Perspektywa cyklu życia

Pytania badawcze Przykładowa metodologia Rezultaty

Jakie są typowe potrzeby zdro-
wotne w różnych fazach życia?
Czy w  cyklu życia pojawiają się 
„podfazy” i  związane z nimi po-
trzeby, na które polityka zdro-
wotna powinna odpowiedzieć?
Czy formowanie kadr medycz-
nych (kształcenie, zapewnienie 
zatrudnienia i  możliwości wy-
konywania zadań) uwzględnia 
potrzeby zdrowotne każdej fazy 
w cyklu życia człowieka?

Analizy statystyczne dotyczące 
zachorowań, analiza trendów 
demograficznych w  społeczeń-
stwie, analiza wskaźników do-
tyczących zdrowia/społecznych/
ekonomicznych dla poszczegól-
nych grup społecznych/kohort.
Wywiady pogłębione, badania 
fokusowe wybranych grup spo-
łecznych w określonych kohor-
tach; sondaże (pytania otwarte 
i zamknięte) na reprezentatyw-
nej próbie dotyczące zaspoka-
jania/niezaspokajania potrzeb 
przez politykę zdrowotną. 

• Identyfikacja nowych 
faz w  cyklu/biegu życia 
i związanych z nimi po-
trzeb zdrowotnych

• Wykrycie  etapów 
i  zmienności poszcze-
gólnych faz życia

• Identyfikacja przyczyn 
pojawiania się nowych 
potrzeb

Perspektywa biegu życia

Czy potrzeby zdrowotne osób 
w  różnym wieku są zaspokajane 
w odpowiedni sposób?
Aspekty:
• ekonomiczne: jakie są wydatki 

zdrowotne na zaspokojenie 
potrzeb różnych pokoleń, ja-
ki jest udział poszczególnych 
stron w  finansowaniu świad-
czeń zdrowotnych, czy poja-
wiają się rozbieżności między 
zidentyfikowanymi potrzebami 
zdrowotnymi a wydatkami?

• prawne: jaki jest dostęp do 
ochrony zdrowia, czy pojawiają 
się grupy społeczne/określone 
kohorty/ludzie na poszczegól-
nych etapach życia, którzy są 
z systemu wykluczeni?

• informacyjne: czy w kontekście 
pojawiania się nowych potrzeb 
zdrowotnych prowadzona jest 
odpowiednia polityka infor-
macyjna i  profilaktyka, czy 
edukacja gwarantuje wystar-
czającą wiedzę o zagrożeniach 
i potrzebach zdrowotnych, czy 
ta wiedza w takim samym stop-
niu służy osobom na różnych 
etapach życia?

Analizy wydatków na ochronę 
zdrowia, analiza dokumentów, 
raportów i  aktów prawnych, 
wywiady z pacjentami/pracow-
nikami ochrony zdrowia

• Informacja o  stopniu 
realizacji zadań polityki 
zdrowotnej w  stosunku 
do potrzeb na poszcze-
gólnych etapach życia 
członków danego spo-
łeczeństwa

• Wykrycie niedostoso-
wania systemu opieki 
zdrowotnej do potrzeb 
poszczególnych grup 
społecznych/kohort/ 
grup na określonych 
etapach życia lub w mo-
mentach przejściowych

• Stworzenie propozycji 
dostosowania systemu 
do zmieniających się 
wzorów cykli życia
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Perspektywa biegu życia

Pytania badawcze Przykładowa metodologia Rezultaty

• organizacyjne: jakie są najczę-
ściej pojawiające się problemy 
związane z koordynacją opieki 
zdrowotnej, oczekiwaniem na 
pomoc, liczbą profesjonalistów 
zajmujących się ochroną zdro-
wia w poszczególnych dziedzi-
nach (np. pediatrzy, geriatrzy)?

Źródło: opracowanie własne.
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Podsumowanie1

Podsumowując podjęte przez nas rozważania o cyklu życia i biegu życia 
w nauce i praktyce polityki społecznej, pragniemy przedstawić trzy syntetyczne 
zestawienia dotyczące zaproponowanych w niniejszej książce:

• sposobów konceptualizacji „cyklu życia” i „biegu życia” jako odrębnych 
kategorii nauki o polityce społecznej oraz związanych z nimi perspektyw 
badawczych (tabela 1);

• specyficznych walorów p oznawczych każdej omawianej perspektywy, 
istotnych dla polityki społecznej (tabela 2);

• sposobów konceptualizacji celów polityki społecznej wobec cyklu życia 
i wobec biegu życia (tabela 3).

Mamy nadzieję, że pierwsze zestawienie, wskazujące na podobieństwa 
i różnice obu kategorii i perspektyw badawczych, ułatwi badaczom polityki spo-
łecznej ukierunkowanie zainteresowań i formułowanie pytań w tych badaniach, 
które odwołują się do pojęć „cykl życia” lub „bieg życia”. Uwzględniamy przy 
tym jedną definicję cyklu życia oraz dwie definicje biegu życia, które zapropo-
nowałyśmy w naszej książce, uznając je za przydatne w badaniach z zakresu 
polityki społecznej. Porównanie odnosi się do następujących wymiarów:

• wskazania, „o jakich przedmiotach zamierzamy formułować twierdzenia 
w wyniku przeprowadzonych badań”2;

• jednostek służących periodyzacji życia ludzkiego, czyli jego podziału 
na mniejsze następujące po sobie części w układzie chronologicznym;

• sposobu wyodrębniania struktur cyklu lub biegu życia wg różnych 
wymiarów życia;

• pojęć stosowanych do opisu zjawisk i procesów wywołujących zerwanie 
ciągłości w życiu człowieka, będących „zakłóceniami”3 owej ciągłości; 

1 Autorkami Podsumowania są Barbara Rysz-Kowalczyk i Barbara Szatur-Jaworska.
2 S. Nowak, Metodologia badań społecznych, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 

1985, s. 39.
3 Słowo to ujmujemy w  cudzysłów, gdyż w  języku potocznym nadaje mu się wydźwięk 

pejoratywny, kojarząc je z  sytuacjami niepożądanymi i  negatywnie wpływającymi na ludz-
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• charakteru wzorów zmienności w życiu człowieka;
• horyzontu czasowego charakterystycznego dla badań prowadzonych 

w danej perspektywie badawczej;
• rodzaju podejścia badawczego charakterystycznego dla danej perspek-

tywy, określanego na podstawie kluczowych celów badawczych (opis, 
konstrukcja lub analiza norm, wyjaśnianie).

Specyficzny walor poznawczy obu omawianych w naszej książce perspek-
tyw badawczych polega na wyjaśnianiu roli polityki społecznej w  procesie 
ustawicznego „społecznego konstruowania” (i dekonstruowania) wzorów cyklu 
i biegu życia w danym miejscu i czasie. Ponadto, przyjęcie perspektywy biegu 
życia rozumianego jako empirycznie obserwowalny ciąg zdarzeń pozwala na 
wyjaśnianie wpływu zdarzeń wcześniejszych w biografiach jednostek i kohort 
na ich aktualną i przyszłą sytuację. Bardziej szczegółowo owe istotne dla poli-
tyki społecznej walory poznawcze perspektyw cyklu i biegu życia przedstawia 
tabela 2. 

W trzecim tabelarycznym zestawieniu zamieszczamy porównanie celów 
sformułowanych przez nas dla polityki społecznej wobec cyklu życia i poli-
tyki wobec biegu życia. Wynikają one z  dostrzeżonych przez nas walorów 
aplikacyjnych obu perspektyw dla polityki społecznej. Przy czym dotyczy to 
polityki społecznej rozumianej tak, jak to zostało objaśnione w  rozdziale 3. 
Co istotne, nie traktujemy polityki społecznej wobec cyklu oraz wobec biegu 
życia jako odrębnych segmentów polityki społecznej czy tzw. polityk szczegó-
łowych, na wzór np. polityki edukacyjnej, rodzinnej czy zdrowotnej. Ponadto, 
ani polityka społeczna wobec cyklu życia, ani polityka społeczna wobec biegu 
życia nie są dla nas w żadnym razie tożsame ze zbiorem polityk adresowanych 
do różnych grup wieku lub pokoleń (obejmującym np. politykę wobec mło-
dzieży czy politykę senioralną). Chodzi nam raczej o pewien punkt widzenia, 
który – w naszym przekonaniu – powinien być obecny w wizji całego systemu 
polityki społecznej i tym samym powinien też przenikać do jej poszczególnych 
segmentów. Należy także dodać, że proponowane koncepcje polityki społecz-
nej wobec cyklu życia oraz wobec biegu życia skupiają się na społecznym 
wymiarze polityk. Eksponują bardziej podmiotowość społeczną niż polityczną. 
Koncentrują się na celach społecznych.

kie życie. Natomiast w  teoriach cyklu i  biegu życia owe „zakłócenia” nie zawsze są trak-
towane jako zdarzenia niekorzystne, a  nawet przyjmuje się, że są one warunkiem rozwoju 
jednostki.
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Tabela 2. Specyficzne walory poznawcze perspektywy cyklu życia i biegu życia

Perspektywa cyklu życia Perspektywa biegu życia

Kieruje uwagę na ludzkie potrzeby, których 
zaspokojenia nie da się odłożyć na później 
– bez negatywnych konsekwencji dla opty-
malnego rozwoju zarówno w  tej fazie, jak 
i  w  kolejnych fazach życia. Wzbogaca tym 
samym zestaw kryteriów i punktów widzenia, 
według których można oceniać trafność istnie-
jących rozwiązań polityki społecznej (w tym 
również skutki braku działania).

Umożliwia wgląd w  przeszłość człowieka 
(i wybranych kohort) oraz ustalenie tkwiących 
w  niej źródeł szans i  ograniczeń obecnego 
etapu życia. Pozwala zatem wyjść poza krąg 
interpretacji opartych na korelacjach między 
cechami jednostki a bieżącymi uwarunkowa-
niami, dodatkowo poddając analizie znaczenie 
już przebytej ścieżki.

Kieruje uwagę na sprzeczności/napięcia, 
które pojawiają się, jeśli normatywny wzór 
cyklu życia, którego urzeczywistnianiu służą 
instytucje polityki społecznej, nie zyskuje 
powszechnej akceptacji. Perspektywa cyklu 
życia wydobywa więc na jaw kwestię wyborów 
aksjologicznych, które kryją się za każdym roz-
wiązaniem w  sferze polityki społecznej, oraz 
kwestię mechanizmów podejmowania decyzji. 
Przypomina, że polityka społeczna jest właśnie 
polityką, a nie tylko administrowaniem spra-
wami społecznymi.

Pozwala na obserwację dynamiki społecznych 
nierówności i procesów kumulowania się nie-
równości występujących w różnych dziedzinach 
życia społecznego podczas życia jednostek 
i kohort. Umożliwia więc oddzielenie wśród 
przyczyn trudności i  problemów, z  którymi 
borykają się ludzie w danym momencie, tych, 
które mają charakter przejściowy (sytuacyjny), 
od tych, które są przejawem permanentnego 
zmagania się z  jakimiś problemami. A także 
ustalenie, w  jakim zakresie bieg życia jest 
zakłócany przez czynniki o  charakterze sys-
temowym, a w  jakim – przez błędne decyzje 
jednostek i  ich dysfunkcjonalne zachowania. 

Kieruje uwagę na obiektywne sprzeczności 
między potrzebami osób znajdujących się, 
w danym czasie, w różnych fazach cyklu życia. 
Wskazuje sytuacje, kiedy działania podejmo-
wane w  interesie osób będących w  jakiejś 
fazie życia wchodzą w  konflikt z  rozwiąza-
niami kierowanymi do osób w  innych fazach 
życia. Można więc na tej podstawie formuło-
wać oceny dotyczące zinstytucjonalizowanych 
zasad i norm polityki społecznej, określających 
kształt relacji międzypokoleniowych, w odnie-
sieniu do wartości i  przekonań, odzwiercie-
dlanych w takich pojęciach, jak: ład pokoleń, 
sprawiedliwość pokoleniowa, solidarność 
pokoleniowa czy umowa pokoleniowa.

Pozwala na uchwycenie wzorów zmienności 
w  przebiegu poszczególnych etapów życia, 
śledzenie ich wewnętrznej dynamiki. Umożli-
wia więc ustalenie, jakie wydarzenia są typowe 
dla tranzycji między etapami (w jakim wieku 
kalendarzowym zazwyczaj się pojawiają), 
a  jakie wydarzenia są w  istocie zagrożeniami 
zaburzającymi wytyczoną przez jednostkę 
ścieżkę życiową.

Umożliwia wgląd w  bieg życia jako swoistej 
wiązki wielu trajektorii (edukacyjnej, rodzin-
nej, zawodowej itp.). Pozwala więc śledzić, jak 
działania polityki społecznej podejmowane 
wobec jednej trajektorii oddziałują na kształt 
i dynamikę innych.
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Tabela 3. Konceptualizacja celów polityki społecznej wobec cyklu życia 
i biegu życia

Polityka społeczna wobec cyklu życia Polityka społeczna wobec biegu życia

C
el

 o
gó

ln
y 

Zapewnianie takiej instytucjonalnej struk-
tury zaspokajania potrzeb i  takich zasad 
organizacji życia społecznego, jakie każde-
mu pokoleniu, w każdej fazie jego życia, 
ułatwią optymalne zsynchronizowanie po-
siadanych zasobów biologicznych, psycho-
logicznych, intelektualnych i materialnych 
oraz przekładanie tych zasobów na cenio-
ne formy funkcjonowania (sposoby bycia 
i działania).

Formułowanie wniosków praktycznych – na 
podstawie diagnozy dotychczasowych ży-
ciowych trajektorii poszczególnych kohort 
– dotyczących szans i zagrożeń dla zaspoka-
jania potrzeb w danym czasie (na aktualnym 
etapie życia kohorty) i w przyszłości, a także 
uwzględnianie owych „biograficznych pasy-
wów i aktywów” oraz społecznych konstrukcji 
biegu życia w projektowaniu różnych dziedzin 
polityki społecznej.

C
el

e 
sz

cz
eg

ół
ow

e

• Usuwanie blokad utrudniających jed-
nostkom zaspokajanie tych potrzeb, 
których deprywacja w danej fazie życia 
może zniekształcić przebieg następnych 
faz (polityka społeczna musi w tym przy-
padku „zdążyć na czas”).

• Usuwanie tych rozwiązań w polityce spo-
łecznej, które kreują/utrwalają konflikty 
między potrzebami a sposobami ich za-
spokajania przez ludzi znajdujących się 
w  różnych fazach życia. Współczesne 
sobie pokolenia przeżywają bowiem swój 
cykl według tej samej sekwencji faz, ale 
nie tak samo. Chodzi o konflikty, które 
zakłócają rytm wymiany pokoleń lub/i 
uniemożliwiają wykorzystanie dla dobra 
wspólnego zasobów (potencjału) tkwią-
cego w każdej fazie.

• Usuwanie tych rozwiązań w  polityce 
społecznej, które konserwują nieaktual-
ne już albo powszechnie kontestowane 
wzory faz cyklu życia (tj. dostosowywa-
nie norm prawnych i  instytucji oraz ich 
podstaw aksjologicznych do faktycznie 
zmienionego i akceptowanego wzoru).

• Projektowanie spójnego systemu dzia-
łań (strategii) ułatwiających jednostce 
wzbogacanie własnych możliwości roz-
woju (capabilities) w  całym trwaniu ży-
cia. Przykładem są strategie zakładające 
możliwość i potrzebę: uczenia się przez 
całe życie; bardziej elastycznego (niż to 
było możliwe dotąd) zarządzania w cyklu 

• Usuwanie i  łagodzenie skutków blokad 
w  zaspokajaniu potrzeb, które w  prze-
szłości wystąpiły w biografii danej kohorty 
i mają negatywny wpływ na sytuację i szan-
se rozwojowe jednostek na obecnym etapie 
życia, tj. utrudniają im dostęp do chcianego 
i cenionego wzoru biegu życia.

• Usuwanie i  łagodzenie różnic społecznych 
występujących w ramach tej samej kohorty, 
mogących mieć znaczenie dla możliwości 
zaspokajania potrzeb w  następnych eta-
pach życia i mogących prowadzić w efekcie 
do utrwalania nierówności (np. środowi-
skowe zróżnicowanie dostępności opieki 
przedszkolnej powoduje, że wchodząc do 
systemu powszechnej obowiązkowej edu-
kacji, dzieci z  różnych środowisk mają 
zróżnicowane możliwości adaptacji do tego 
systemu).

• Usuwanie tych blokad w  zaspokajaniu 
potrzeb różnych kohort, które obecnie za-
kłócają dotychczasową dynamikę ich życia, 
zagrażają załamaniem już realizowanego 
wzoru biegu życia i skutkują koniecznością 
podążania inną, niechcianą drogą.

• Projektowanie całościowej oferty polityki 
społecznej dla poszczególnych grup wieku 
uwzględniające możliwości i  ograniczenia 
konkretnych zbiorowości zbliżających się do 
kolejnych etapów w  swoim życiu (np.  gdy 
wiadomo, że w  wiek emerytalny będą 
wkraczały roczniki o  relatywnie lepszym 
niż wcześniejsze kohorty stanie zdrowia,



182 Podsumowanie

Polityka społeczna wobec cyklu życia Polityka społeczna wobec biegu życia

C
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sz
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ół
ow

e 
– 

cd
.

 życia czasem przeznaczanym na pracę 
i na inne życiowe aktywności; elastycz-
nego zarządzania zasobami materialny-
mi i własnym bezpieczeństwem socjal-
nym itp. 

 adresowana do nich polityka społeczna po-
winna wykorzystywać aktywność społeczną 
tych osób i zarazem oferować usługi służą-
ce podtrzymywaniu ich aktywności fizycz-
nej i intelektualnej).

• Stwarzanie warunków sprzyjających zmia-
nom w  społecznych konstrukcjach biegu 
życia pożądanym ze względu na wartości, 
które stają się ważne dla poszczególnych 
grup lub kategorii społecznych (np. orga-
nizowanie sieci instytucji umożliwiających 
realizację przez kobiety ich aspiracji zawo-
dowych modyfikuje społeczne konstrukcje 
trajektorii zawodowej kobiet).

Wspólnym walorem aplikacyjnym obu perspektyw jest więc to, że dostar-
czają równocześnie przesłanek do projektowania rozwiązań polityki społecznej 
o  charakterze interwencyjnym (korygowanie rozwiązań nietrafnych i nieak-
tualnych, usuwanie i  łagodzenie ich skutków, a  także skutków zaniechań) 
oraz do tworzenia wizji rozwiązań całościowych – do projektowania strategii. 
Ponadto, należy doceniać fakt, że w  świetle obu perspektyw wybory aksjo-
logiczne towarzyszące projektowaniu przedsięwzięć polityki społecznej stają 
się bardzo wyraziste. Na przykład, proponując rozwiązania dotyczące relacji 
między trajektorią rodzicielską a  zawodową, można uznać priorytet opieki 
matki nad dzieckiem i zapewnić matkom odpowiednie świadczenia materialne 
na czas opieki, a nawet rekompensatę w  systemie emerytalnym. Można też 
działać inaczej: rozwijać dostępne, wysokiej jakości usługi opiekuńcze i  inne 
formy godzenia obowiązków, przeciwdziałając w ten sposób przerywaniu tra-
jektorii zawodowej matek, a  tym samym – deprywacji wywołanej brakiem 
możliwości ich spełnienia zawodowego. Wreszcie, można pozostawić prawo 
wyboru rodzicom i rozwijać rozwiązania w ramach obu wspomnianych opcji, 
czyniąc je dostępnymi w tym samym stopniu dla matek i ojców.

Przemyślane i konsekwentne stosowanie perspektywy cyklu życia i per-
spektywy biegu życia może zatem przynieść liczne korzyści nauce o polityce 
społecznej i polityce społecznej jako praktyce.

Tabela 3 – cd.



Summary

The notions of “human life cycle” and “human life course” have been 
categories of social sciences for many years now. Empirical research and 
theoretical analyses have contributed to the development of numerous 
concepts regarding this subject of research. A clear distinction between the 
categories of life cycle and life course is noticeable here. In earlier scientific 
studies, life course was normally described as the actual (and/or planned) 
sequence of events in individuals’ lives and was analysed mainly with the 
biographical method. However, analytical categories and research assumptions 
characteristic of the concept of life cycle have occurred in theories of life 
course for a few decades now. The boundary between these two notions has 
blurred and they are treated as synonyms at times. Despite this tendency, 
which is observable in various social sciences, we believe that it is justified 
to establish “human life cycle” and “human life course” in the science of 
social policy as two separate, yet interrelated, categories of this discipline. 
It is even more so because these terms can be more and more frequently 
found in scientific studies of social policy and expert opinions prepared for 
entities programming and implementing social policy. Unfortunately, they are 
sometimes applied arbitrarily, randomly, and inconsistently. 

In this book, we propose the use of two terms: life cycle and life course, as 
leading ones, in the science of social policy, while assigning them definitions 
specific to social policy and treating them not only as science categories, but 
also as two research perspectives with their own respective specific natures. 

Chapters 1 and 2 present our original conceptualisations, where we 
introduce a specific viewpoint of the science of social policy to both research 
categories and perspectives. This regards the selection of ontological and 
epistemological assumptions drawn from the existing output of other 
disciplines; a set of notions composing the language of each of the proposed 
research perspectives, and a set of claims about their cognitive and application 
values (and limitations) for social policy. In both discussed perspectives, 
i.e.  life cycle and life course, time is the basic life organisation system, yet – 
as indicated in Chapters 1 and 2 – each of them has a different power of 
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explaining relations between continuance and meaning of life. Hence, each 
of them has a different application value for social policy (which, in turn, is 
described in Chapter 3, where conceptualisations of “social life cycle policy” 
and “social life course policy” are proposed). 

The discussions on life cycle and life course as two categories of the science 
of social policy are primarily projecting, since we present, as mentioned above, 
our own conceptualisations of these notions from the viewpoint of a  specific 
discipline. Apart from that, the discussions are organisational, as they derive 
intellectual inspiration from the extensive output of various sciences studying 
the factor of time in human life, which – before being absorbed by the science of 
social policy – requires, in our opinion, systematisation and reconceptualisation. 
Theories existing in other scientific disciplines are built on diverse, at times 
contrary, assumptions about the nature of the examined phenomena; they 
formulate disparate hypotheses on the relations found in the observable reality; 
they use different, or differently defined, notions; finally, they apply different 
methodologies. For this very reason, our book’s attempt to use the output of 
the abovementioned concepts in the theory of social policy may by no means 
be understood as seeking a  synthesis or a compromise. It is a proposition of 
creating a new scientific quality, one that respects the viewpoint represented 
by our discipline. 

On the basis of the defined categories of life cycle and life course, we propose 
conceptualisations of two corresponding research perspectives. Although these 
are separate perspectives, they share certain characteristics. We believe that 
each of them should take into account issues such as: the temporal dimension of 
the distribution of the personal and social resources that are or could be at the 
disposal of individuals; the holistic approach to human life; the consideration for 
a multitude of factors shaping life cycle and life course, and interest in critical 
moments (crises) in life cycle and life course. Bearing in mind that various 
meanings are assigned to the notion of “research perspective” in social sciences, 
the ones we take into consideration in our conceptualisations of “life cycle and 
life course perspectives in social policy” are presented below. 

• Firstly, the research perspectives discussed in the book reflect the 
viewpoint we have adopted. This is because we assume a  relation 
between continuity and variability in the process of satisfying needs 
by a  human being and a  dependence of this process on objective 
and subjective factors. We perceive these processes and relations as 
a  challenge for social policy (as a practice) in two senses: reactive – 
we expect an appropriate response to the continuity and variations 
from social policy, and creative – we expect development of norms and 
structures facilitating the implementation of the ideals of good life and 
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good society, which are determined by the axiological order prevailing 
in a given society, from social policy.

• Secondly, the discussed perspectives are also our axiological choice. This 
is because their component is the assumption that social policy should 
serve the purpose of achieving a certain desired state, which we describe 
as: better satisfaction of needs by individuals, increasing development 
opportunities for individuals and communities, solution of social problems. 
At the same time, social problems ought to be perceived in accordance 
with the processual approach and their consequences for individuals, 
families, and other social groups should be analysed in the long term.

• Thirdly, we treat life cycle and life course perspectives as problem 
orientations characterised by asking specific research questions. The 
crucial questions regard the shape of human life phases or stages, the 
variability of the phases or stages and the factors of such variability, 
relations between the human life phases or stages in particular spatial 
and historical conditions, correlations between life cycle or life course 
and social policy & other public policies.

• Fourthly, the described research perspectives involve assumptions about 
the model of scientificity. We make the supposition that social policy 
is an applied empirical science, where the social facts and phenomena 
it examines, analyses, and interprets are objective and subjective. The 
purpose of the science of social policy is to both explain and understand 
behaviours of individuals, the manner in which social institutions 
operate, etc.

• Fifthly, the subject of the research and the objectives of the research 
on life cycle and life course perspectives are specifically conceptualised. 

We wanted to demonstrate the advantages and limitations of both discussed 
research approaches and to position them in a broader context of the theory of 
social policy. This is because when speaking of life cycle or life course, attention 
is focused on an individual and it is assumed – often tacitly – that what is 
most interesting is the person’s situation in the context of their relationships 
with other people, institutions, culture, nature, etc. Individuals’ situation: 
their wellbeing, quality of life, etc., is also a  crucial criterion for assessing 
the functioning of a  society, a  state, and the state’s policy. And this is the 
axiological assumption made in the science of social policy (Chapter 3).

We draw several theoretical assumptions from the rich scientific output 
of various disciplines, which serves as an inspiration for the life cycle category 
and perspective proposed here (Chapter 1). Firstly, we assume the existence 
of a fixed sequence of phases in human life. Like it is the case in many other 
scientific concepts, we refer here to the life cycle periodisation that relies on 
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phases of the biological development of a human being: from childhood to 
adulthood to old age. Therefore, we define cyclicity as the situation where every 
human being (unless they die prematurely) goes through the same life phases, 
in the same order, and the sequence of phases recurs in successive generations 
(cohorts). Hence, we make the assumption of irreversibility and inevitability 
of the sequence of phases in a full life cycle. Irreversibility of the sequence of 
phases means that no one can change the order of the experienced phases or 
return to any phase. Inevitability, in turn, means that no one can omit a phase 
or stay in any of them for the rest of their lives. According to this approach, 
phases of a  life cycle defined as above are certain developmental stages. 
Their essence is that each of them reorganises and cements a specific stage of 
biological development, mental development, and ways in which an individual 
functions in a society, thus giving them a new quality. As this always happens 
at a given place and historical time, and within a specific social structure, the 
abovementioned qualitative changes that are characteristic of particular phases 
form life phase patterns that are “typical” of each dimension of the social 
structure (class, group, gender) and of each generation. 

This gives rise to another assumption of ours that although the sequence 
of phases is fixed, the patterns according to which people go through them 
are continuously constructed and deconstructed. The processes take place 
under the influence of tangible and environmental conditions of existence, 
lifestyle, and forms of human activity. This encompasses the lifestyle and 
forms of activity that are suggested or even imposed by both informal social 
norms (tradition, customs, religion) and the state (law, public institutions). 

Consequently, one more assumption is indispensible. It regards the 
relations between the patterns of life cycle (and of particular phases) promoted 
or even imposed on individuals by the rules and forms of life organisation 
and legal bases on which public institutions operate and subjective visions 
and desires of particular people. We assume that the situation where people 
regard what has been “implied” to them by the society as their own choice 
and the situation where they do not accept the “official” pattern suggested 
to them are equally probable. People may question the socially constructed 
phase patterns with their behaviours.

To recapitulate, we assume that given the inevitable and irreversible 
sequence of the phases which lead every human being from childhood to 
old age: 

• many life cycle patterns might exist simultaneously. Every human being 
in fact moves along the continuum between acceptance and rejection 
of the pattern of life cycle / a  specific phase “applicable” to them at 
a given place and time. In other words, the power with which social 
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norms and institutions can influence/impose standardisation of life 
cycle at various places and historical times and in various segments of 
the social structure may be smaller or greater;

• life cycle patterns evolve in successive generations. The rate of their 
intergenerational reconstruction or modification also fluctuates. The 
similarity of life cycles was/is clearly visible in traditional societies 
and/or in stable historical conditions. In the circumstances of rapid 
economic, social, cultural changes as well as significant historical events 
and scientific achievements the process of deconstructing the old and 
constructing the new life cycle patterns also accelerates; 

• the empirically observable differences between the patterns of 
simultaneous life cycles and between the patterns of earlier and later 
generations might concern in particular: the duration of a  full cycle 
(expressed with life expectancy at birth); the positioning of particular 
phases in chronological age (e.g. the childhood phase could be longer 
or shorter); and the extent to which (formal and informal) norms and 
institutions govern the “transitions” between the phases and shape the 
structure of developmental tasks in each of them. 

The point of reference for the proposed approach to life cycle is obviously 
what we consider the specific nature of the subject of social policy as a scientific 
discipline, while noting the multitude of its definitions and the multitude of 
the notions and values around which the definitions are constructed (more 
details can be found in Chapter 3). Hence, it needs to be emphasised that our 
proposition combines the specific nature of social policy with the category of 
human needs. Acknowledging, after Kazimierz Obuchowski, that a need is what 
is necessary for a human being to exist as an organism, to develop as a person, 
and to be able to function in a  society. Therefore, taking into account the 
specific nature of social policy, we assume that the analysis and assessment of 
the normative life cycle pattern created by social policy should cover not only 
the issue of access to the goods and services which are supposed to satisfy 
needs in accordance with a given pattern, but also the actual capabilities for 
its implementation. We refer here to Amartya Sen’s concept and understand 
capabilities as the abilities to convert the resources to which an individual has 
access into valued functionings. We also make a supposition that a separate area 
of analyses ought to be the question whether the normatively suggested pattern 
is acceptable and desirable (or not) to individuals, social groups, or representa-
tives of a given gender, and whether its axiological foundation is acceptable.

Like in the case of life cycle, the ontological and epistemological 
assumptions of the life course category and perspective (Chapter 2) are 
developed as part of various social sciences and theoretical streams. Drawing 
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from their rich output (in particular life course sociology and life span 
psychology), we reach for those findings which are, in our opinion, useful in 
descriptive, explanatory, and interpretive research conducted in the science 
of social policy (Chapter  2). At the same time, we allow for two parallel 
streams, i.e. life course as an empirically observable process and life course 
as a social construct. 

Analyses of life course as an empirically observable sequence of events 
examine dynamics of particular people’s lives and their cohorts (or generations) 
by looking into events, experiences, attitudes, ways of fulfilling social roles. Life 
course can be subject to examination also from the viewpoint of its particular 
dimensions, which are called trajectories (e.g. educational, professional, family 
ones). The past events and their dynamics are analysed, the current life stages 
of the studied people (cohorts), transitions between life stages, and events 
being potential turning points are diagnosed, and the manner in which the 
hitherto life course of the examined people and cohorts might influence their 
future is forecast. Their life plans are also the subject of research. Similarities 
and differences in the manners of shaping lifetime are sought. The manners 
depend on biological, psychological, situational (at various levels of social, 
economic life), volitional factors and on subjective constructs of life course, 
as well as objectified constructs of life course produced in social environments 
constituting groups of reference for an individual (the ones to which the 
individual belongs and the ones to which it aspires). Taking into account 
the specific nature of the subject of social policy, we assume that what is 
important in examining life course as an empirically observable sequence of 
events is seeking and explaining correlations between various dimensions of 
an individual’s life and studying interactions between an individual’s life and 
lives of other people who constitute their direct social environment. Studies 
of life course cannot ignore the phenomenon of lifelong accumulation of 
resources, which brings the effect of “path dependency”, either. This is 
because individuals collect benefits and deficits, which influence successive 
stages of their lives, from the moment of their birth. 

The other stream of research, which treats life course as a social construct, 
shares many components with the life cycle conceptualisation presented in 
Chapter 1. It assumes that time in human life is a  culturally, socially, and 
individually constructed product with objective and subjective meanings: 

• In the objective sense, life course is treated as a normative element 
of the culture of a society as a whole or particular social groups. The 
life course constructs defined as above are both the cause and the 
effect of specific behaviours and attitudes of individuals. The life course 
conceptualisations as objectified social constructs assume, more or less 
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openly, that they are a  collection of social norms and rules guarded 
by social institutions. There are numerous social constructs of this 
kind in every society, since they are different for women and men, 
for people belonging to diverse social groups or cultural traditions. 
They are considered one of the mechanisms of social control and social 
order creation. We make the supposition that social policy (its legal 
norms, produced services, and distributed tangible benefits) is one of 
the factors contributing to the creation of objective constructs of life 
course. At the same time, life course modifications arising from factors 
other than social policy (or, in broader terms, public policy) make it 
adapt to new social norms under formation. 

• In the subjective sense, the subjective perspective of a  single person 
is adopted while analysing life course constructs retrospectively or 
prospectively. Retrospective constructs comprise the collected and 
organised life experiences of an individual. When analysing them, 
a human being assigns them meanings, determines causal relationships 
(like e.g. when making life assessment in the old age). Prospective 
constructs, in turn, are composed of human ideas and aspirations 
about how their own and their family’s (particularly children’s) lives 
should look like. Hence, life course can be treated as an individual 
choice marked with subjective meanings. Subjective (retrospective and 
prospective) constructs of life course are created under the influence 
of numerous factors, which, in simple terms, can be divided into 
endogenous and exogenous. The former include, among others, physical 
predispositions and limitations, intellectual capabilities, introspective 
abilities, awareness of one’s own capabilities and limitations, interests, 
etc. What is extrinsic to an individual constructing (planning) their life 
is, among others, objectified social constructs (models) of life course, 
family situation, economic conditions, political situation. Subjective 
constructs of life course need to be recognised and understood for the 
social policy solutions to be accurate (tailored to people’s needs and 
expectations). Due to social policy’s ability to respond to individuals’ 
needs and aspirations, we assume that what is particularly important is 
subjective prospective life course constructs, i.e. individuals’ ideas and 
plans concerning the essential life trajectories, sequences of events and 
processes occurring there, and – possibly – the age at which the events 
were to happen. 

The table below presents a  synthetic summary of the fundamental 
components of the life cycle and life course concepts we propose for the science 
of social policy. A detailed elaboration can be found in Chapters 1 and 2. 
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Chapters 1 and 2 discuss the advantages and limitations of the research 
perspectives built on the categories of life cycle and life course. We believe 
that their general cognitive value is that they explain the role of social policy 
in the process of “social construction” (and deconstruction) of life cycle and 
life course patterns at a given place and time. These cognitive values of the 
life cycle and life course perspectives, which are significant for social policy, 
are presented in more detail in Table 2. 

Table 2. Specific cognitive values of the life cycle and life course perspectives 
in the science of social policy 

Life cycle perspective Life course perspective
It directs attention to the human needs 
the satisfaction of which cannot be post-
poned without adverse consequences for 
the optimal development in both this 
life phase and successive ones. Thus, it 
enriches the set of criteria and viewpoints 
based on which the accuracy of the exist-
ing solutions of social policy (including 
the effects of inaction) can be evaluated.

It offers an insight into the past of an individual 
(and selected cohorts) and enables the establish-
ment of the sources of the opportunities and limi-
tations of the present life stage originating from 
them. Hence, it permits one to go beyond the circle 
of interpretations based on correlations between 
an individual’s characteristics and the current con-
siderations, while subjecting the significance of the 
already travelled path to analysis.

It directs attention to the contradictions/
tensions which arise when the normative 
life cycle pattern, which ought to be actu-
alised by social policy institutions, does 
not win general acceptance. Hence, the 
life cycle perspective reveals the issue of 
axiological choices behind each solution 
in the sphere of social policy and the 
issue of decision-making mechanisms. It 
is a reminder that social policy is a policy 
rather than a  mere administration of 
social matters.

It permits the observation of the dynamics of 
social inequalities and processes of accumulation 
of the inequalities occurring in various areas of 
social life during individuals’ and cohorts’ life-
times. Hence, it enables the separation of tempo-
rary (situational) difficulties and problems faced 
by people at a given point in time from those indi-
cating a permanent struggle. It also permits the 
determination of the extent to which life course 
is disturbed by systemic factors and to which – by 
wrong decisions of individuals and their dysfunc-
tional behaviours. 

It directs attention to objective conflicts 
between the needs of people at various 
life cycle phases at a given point in time. 
It indicates the situations where actions 
taken in the interest of people in a given 
life phase are in conflict with the solu-
tions addressed to people in different life 
phases. Therefore, institutionalised rules 
and norms of social policy, which deter-
mine the shape of intergenerational rela-
tionships, with respect to the values and 
convictions reflected in notions such as 
generational order, generational justice, 
generational solidarity, and generational 
contract, can be assessed on this basis.

It allows the identification of variability patterns 
in the progress of particular life stages and the 
monitoring of their internal dynamics. Hence, it 
enables the determination of the chronological age 
at which they usually occur as well as the events 
that are typical of the transition between stages 
(at which chronological age they usually happen) 
and the events that are in fact risks disturbing the 
life path set by an individual.
It permits an insight in life course as a  specific 
bundle of many trajectories (educational, fam-
ily, professional, etc. ones). Hence, it allows the 
monitoring of how social policy actions taken 
with respect to one trajectory affect the shape and 
dynamics of others.
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Chapter 3 explains how we define the notion of social life cycle and life 
course policy in light of the adopted conceptualisations of both categories (as 
discussed in two initial Chapters). However, we had to begin with explaining 
our understanding of the term social policy. While determining its essence, 
we focus on answering the question about both its “social nature” (social 
dimension) and “political nature” (political dimension). It is worth noting that 
the essence of social policy is described in its theory primarily from the angle 
of its social (often also economic) dimension, whereas the reflection on why 
this area of social life is called a policy is rarer. An analysis of the multitude 
of definitions of this notion leads to the conclusion that the similarities and 
differences between them consist chiefly in determining its agents (who creates 
and implements a social policy) and objectives. And it is these two elements 
that constitute our focus when describing the social and political nature of 
the subject of our research.

If making a  far-reaching generalisation, it could be stated that social 
sciences and humanities most frequently assign the following characteristics to 
the agent: agency (sense of agency), greater or smaller autonomy with respect 
to the social environment, readiness and ability to take actions (including ones 
going beyond the sociocultural, organisational, legal, etc. frameworks set for 
individuals or groups), reflectiveness (understood as the ability to organise and 
process information and formulate practically useful conclusions), disposition 
of (symbolic, organisational, tangible, etc.) resources enabling the achievement 
of the adopted goals. Policy agents may be individuals, communities, and 
institutions, but also the whole society defined as a fusion of activities taken by 
individuals and social structures. Social policy researchers normally emphasise 
the role of collective agents although they also notice the agency role of 
individuals – if they decide to influence public life and have any causative 
power.

Therefore, in the case of social agency, a  reference to the concepts 
combining the individual dimension and social structure (we derive from Piotr 
Sztompka’s concept) seems to be important for our further discussions. What 
can be then considered an agent of social policy is the individuals, social 
communities and groups that, through their sociohistorical collective practices 
based on building relationships with other elements of the social structure, 
express their needs, aims, and aspirations, determine the ways in which they 
want to pursue them, and influence the social order. Society is also a source 
of social institutions, both in the broad and in the narrow sense of this term, 
which are modified, transformed, and controlled by social policy. Hence, the 
essence of the social dimension of social policy is related, among others, to the 
agency role played (in the sense described here) by particular social groups 
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and communities, such as families, local communities, socioprofessional 
groups which enter into relationships with other groups and communities by 
taking activities in specific cultural, economic, political, legal, etc. conditions. 

In the case of political agency, we refer to one of the crucial categories 
in political science. Without undertaking their analysis and interpretation, 
we understand political agency (after Mirosław Karwat) as the capability of 
social structures to gain and maintain state power or to directly influence 
the institutions and organisations holding such power. The political nature 
of agency is evidenced by the fact that it is manifest in the awareness of 
the needs and interests (interests involve values) of social groups and the 
entire society as well as in taking targeted, informed, rational actions to serve 
these needs and interests. Definitions of social policy usually indicate policy 
agents such as the state, public authority, government, trade unions, social 
organisations, international organisations. Social groups (the whole society, 
employees, working people, socioeconomic groups, wage workers, etc.) are 
at times included there. Importantly, it is assumed that actions taken by 
various agents of social policy are targeted, rational, and methodical, and 
their frameworks are set by legal norms and scope of activity permitted by 
state power. Hence, the essence of the political dimension of social policy is 
related to the fact that the agents are “political”. This is because they are 
engaged in the interplay of interests of diverse social groups, serve the purpose 
of exercising power over individuals, families, social groups and communities 
(through control, stimulation of behaviours, force, granting and limitation of 
rights, etc.).

Social agency and political agency are to some extent identical and to 
some – different. They are identical when sociohistorical collective practices 
are executed through structures of political power (e.g. employees associated 
in trade unions, i.e. a political entity, shape employment relationships). The 
social agency that is independent of a power struggle exists when solutions 
of social policy are developed outside the political structures of a  state, 
e.g. in the form of self-help actions, grassroots educational movements, care 
services provided by religious communities, etc. Manifestations of “pure” 
political agency, in turn, are noticeable in social policy, e.g. in implementing 
international norms or standards mutually agreed by governments of various 
countries, introducing or cancelling social benefits under the influence of 
political and/or economic pressures, e.g. as a result of strikes.

In Chapter 3, the section dedicated to the political dimension of social 
policy discusses also the controversies regarding the meaning assigned to terms 
such as “policy” and “politics” in Polish and English. We indicate, among 
others, that there is a  strong relation between politics and policy and there 
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is no sharp boundary between these notions. Interests of social groups and 
communities, which are a certain driving force in a power struggle, frequently 
concern the goods and services produced and distributed by social policy and 
are related to the values that are considered overarching to social policy. 
Hence, social policy can be regarded as a form of politics, since it protects the 
interests of the groups whose representatives have power in the first place. 
More often, however, although the authors of definitions of social policy not 
always openly declare that, it is understood as the art of recognising diverse 
aspects of individuals’ and communities’ situation and developing methods of 
implementing social changes (in accordance with the principle of consensus 
and cooperation).

The social and political dimension of social policy is reflected also in 
the objectives set for it. Examples can be found in a majority of definitions 
of social policy (in the Polish and foreign literature) when the essential 
category present in the definiens is identified. These are e.g.: (social) 
welfare, needs, social security, (social) human rights, social justice, social 
structure, social integration, social issues, social progress and development. 
The division of these categories into more social and more political ones is, 
obviously, arbitrary, but they all seem to be social, whereas the ones clearly 
connected with the sphere of politics (that is the area where the interests of 
those concentrated on gaining and/or maintaining power and the ideologies 
representing these interests clash) include: human rights, social justice, social 
progress and development, but also social integration (when it is associated 
with maintaining social peace) and social structure (when social policy is a tool 
of purposeful transformation of the social structure in line with the vision 
of political power). Hence, social policy pursues the objectives which are 
essential for both the existence and development of individuals and the whole 
society and from the viewpoint of exercising political power and forming the 
structures and nature of a state.

Bearing the above discussions in mind, we make a supposition that social 
policy is a  set of social and political practices of various agents of social 
life which express their social and/or political agency in this way, with the 
state normally fulfilling the dominant role among these agents. Objectives of 
social policy are concerned with satisfying the needs of society members and 
shaping social relationships as well as with exercising political power and 
establishing the social norms that are consistent with the systems of value 
followed by the social forces that exert an influence on the decision-making 
process in the state.

Therefore, we stress the fact that, due to the political dimension (various 
social groups being entangled in the interplay of interests), social policy 
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always involves the execution of certain axiological assumptions. They are 
reflected in the objectives of social policy, the selection of the instruments 
for their accomplishment, and concepts specifying the roles of agents (the 
state, non-governmental organisations, and local government authorities). 
Hence, we regard the axiological nature as a significant, or even constitutive, 
characteristic of social policy. However, we do not agree with the view that 
there are specific values, such as social equality or justice, that are inherently 
associated with the essence of social policy. This is because social policy may 
refer to diverse visions of the desired social order (good society) and diverse 
concepts of human wellbeing (good life).

The tabular summary below presents the objectives we have formulated 
for social life cycle policy and social life course policy. They arise from the 
application values of both perspectives for social policy which we have noticed 
(Chapter 1 and 2) and the way of understanding social policy as discussed 
above (Chapter 3). In the context of the latter, we must make a reservation 
that, when proposing a set of objectives to be achieved by social life cycle and 
life course policies, we concentrate on the social dimension of the policies. 
We focus on social agency rather than political agency there. 

Importantly, the proposed approach does not treat social life cycle and 
life course policies as separate segments of social policy or the so-called 
specific policies, such as educational, family, and health policies. Moreover, 
we identify neither social life cycle policy nor social life course policy as a set 
of policies addressed to various age or generation groups (e.g. policies for 
adolescents or policies for the elderly). What we have in mind is a  certain 
viewpoint which, in our opinion, should be present in the vision of the whole 
social policy system and, consequently, permeate its particular segments. 

We believe that what is the common application value in both research 
perspectives discussed in the book is that they simultaneously provide 
premises for designing social policy solutions regarding intervention actions 
(correcting wrong and outdated solutions, removing and mitigating their 
effects, including effects of omissions) and for creating visions of holistic 
solutions – for designing strategies. Furthermore, it is valuable that, in light 
of both perspectives, the axiological choices accompanying the process of 
designing social policy projects become very clear. Our thesis is that a reflective 
and consistent application of the life cycle perspective and the life course 
perspective may bring numerous benefits to the science of social policy and 
applied social policy. Examples of the analyses where we employ the life cycle 
and life course perspectives with respect to selected segments of social policy 
(specific policies) can be found in Chapter 4.
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Table 3. Conceptualisation of the objectives of social life cycle 
and life course polices 

Social life cycle policy Social life course policy

G
en

er
al

 o
bj

ec
tiv

e 

Ensuring such an institutional struc-
ture for satisfying needs and such rules 
for organising social life as will make it 
easier for each generation, in each phase 
of its life to optimally synchronise their 
resources (encompassing biological, psy-
chological, intellectual, and tangible di-
mensions) and convert the resources into 
valued “functionings”.

Formulating practical conclusions, based on 
a diagnosis of the hitherto life trajectories of 
particular cohorts, about the opportunities 
and risks to satisfaction of needs at a given 
time (at the present stage of a cohort’s life) 
and in the future, and taking the “biological 
assets and liabilities” and social constructs 
of life course into account when designing 
various areas of social policy.

Sp
ec

ifi
c 

ob
je

ct
iv

es

• Removing the obstacles which make 
it difficult for individuals to satisfy 
the needs the deprivation of which in 
a given life phase might distort succes-
sive phases (in this case, social policy 
must “be on time”).

• Removing the solutions in social policy 
which create/strengthen conflicts be-
tween needs and manners of satisfying 
them by people in different life phases. 
This is because the contemporary gen-
erations experience their cycles accord-
ing to the same sequence of phases, 
yet differently. Hence, what is meant 
is the conflicts that disturb the rhythm 
of generational renewal and/or prevent 
the use of the resources (potential) of 
each phase for the common good. 

• Removing such solutions in social policy 
as conserve the outdated or commonly 
contested patterns of life cycle phases 
(i.e. adjusting legal norms and institu-
tions and their axiological bases to the 
actually changed and accepted pattern).

• Designing a consistent system of actions 
(strategies) helping an individual enrich 
their own development capabilities in 
their lifetime. An example here is the 
strategies assuming the capability and 
the need of lifelong learning, more flex-
ible (than it was possible before) man-
agement of the time devoted to work 
and other life activities in a  life cycle, 
and flexible management of tangible 
resources and one’s own social secu-
rity, etc. 

• Removing and mitigating the effects of 
the obstacles in satisfying the needs which 
occurred in the biography of a given co-
hort in the past and have an adverse ef-
fect on individuals’ situation and develop-
ment opportunities at the present stage of 
life, i.e. they hamper the “access” to the 
desired and valued life course pattern.

• Removing and bridging the social gaps 
within a  given cohort which might be 
substantial for the capabilities to satisfy 
needs in subsequent life stages and lead 
to strengthening inequalities (e.g. envi-
ronmentally diversified availability of pre-
school care results in the situation where 
children from different environments, 
when entering the common obligatory 
education system, have diverse capabili-
ties to adapt to the system).

• Removing the obstacles in satisfying 
needs of various cohorts which disturb 
the present dynamics of their lives, put 
the already pursued life course pattern at 
risk of collapse and the necessity to follow 
another, unwanted, path.

• Designing a holistic social policy offer for 
particular age groups, which gives consid-
eration to the capabilities and limitations 
of specific communities approaching suc-
cessive stages of their lives (e.g. when it is 
known that people with relatively better 
health than earlier age cohorts will re-
tire, the social policy addressed to them 
should make use of their social activity 
and offer services aimed to maintain their 
physical and intellectual activity).
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Social life cycle policy Social life course policy

Sp
ec

ifi
c 

ob
je

ct
iv

es

• Creating conditions facilitating changes 
in social constructs of life course, which 
are desirable due to the changing value 
systems that are important to particular 
social groups or categories (e.g. organisa-
tion of a network of institutions enabling 
women to attain their professional aspi-
rations modifies the social constructs of 
women’s professional trajectories).

Earlier, however, due to the fact that the above conceptualisations of both 
notions and the examples of their usage are fully original authors’ propositions, 
we have decided to add a section to Chapter 3 (Section 3.4). It presents, for the 
sake of comparison, selected examples of applying the concept of life course 
(cycle) policy in the social policy literature. It must be noted that the authors 
writing on this subject normally do not distinguish between life cycle and life 
course clearly and consistently. These terms are frequently used interchangeably 
and descriptions of one of them (it is more and more often “life course”, which 
supplants “life cycle”) contain characteristics of both life course and life cycle. 
Hence the decision to use the expression “life course (cycle) policy” in this part 
of the Chapter. The adjective “social” is absent from this term, since the authors 
of the theoretical discussions described here not always use this attribute.

We have arranged the review of the theoretical concepts regarding life 
course (cycle) policy in a tripartite structure, which, in our opinion, corresponds 
to the leading threads of the scientific debate on this topic. They include:

• Forms of a state’s impact on life cycle and life course. We cite here Lutz 
Leisering, the author of an analysis model of the impact of contemporary 
governments on human life course (lifetime redistribution), where 
he includes three main areas/policies of the welfare state: education, 
old-age pensions, and risk management system, and three modes of 
operation of the welfare state influencing life course: structuration, 
integration, and normative modelling. 

• Risk management and life course. We cite here, among others, theses by 
Karl Ulrich Mayer and Peter Taylor-Gooby on defining and identifying 
the causes of the so-called new social risks of life course disorder and 
Martin Diewald’s concept of risk management analysis, which allows 
for two types of state policies: preventing risks as well as buffering 
adversities for life course.

Table 3 – cont.
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• Institutionalisation and deinstitutionalisation of life cycle and life 
course in the context of welfare state. As a result of literature review, 
we indicate that the analyses of the role of social policy in life cycle and 
life course (de)institutionalisation processes can be divided into three 
streams: 1) social policy is an independent variable shaping citizens’ life 
course and modifying a typical life cycle; 2) social policy is a dependent 
variable, since the changing typical life course models stimulate the 
adjustment changes in social policy (such changes are called life course 
deinstitutionalisation, destandardisation, or reinstitutionalisation)1; 
3)  social policy is perceived as “a basket of tools and capabilities”, 
which are made available to people so that they could shape their life 
course in line with their individual preferences. 

Chapter 4 and 5 differ from the three earlier Chapters. Their role is also 
different. This is because they were intended to be primarily an attempt at an 
original authors’ application of the conceptualisations (of the notions of life 
cycle and life course and the related perspectives and policies) presented above 
to analyses of selected “specific policies”. At the same time, it is an endeavour 
to confirm the cognitive and application values of the conceptualisations 
and to specify limitations. We show, among others, examples of the research 
questions which may be asked while employing the life cycle perspective 
or the life course perspective in each of these areas of social policy and 
the specific nature of the problems revealed by these perspectives. We also 
demonstrate the effect the adoption of cognitive assumptions (discussed in 
earlier Chapters) has on the practical challenges and the possibilities it creates 
in designing practical solutions. 

Another role is provided by the Section 5.1, which is a review of the life 
cycle and life course theories developed in economic sciences. Although we 
do not treat them as specific theories of social policy, the opportunity to 
become familiar with them and use them for a better understanding of the 
considerations of how human needs arise and are satisfied has convinced 
us that recalling the key hypotheses, theses, and assumptions within these 
theories is desirable and reasonable. 

1 We also remind our standpoint on the latter issue. The term we use is life cycle and 
life course “reinstitutionalisation”. According to our defi nition, it is a process consisting in 
developing new social institutions which organise human life cycle and life course and replace 
the present institutions or operate alongside them (thus participating in the continuous process 
of deconstructing the old and constructing new life cycle and life course patterns).



PERSPEKTYWA

 W książce przedstawiamy, między innymi, propozycję porządku termi-

nologicznego dotyczącego pojęć „cykl życia” i „bieg życia”. W naszej bowiem 

ocenie są one zarówno w języku potocznym, jak i w publikacjach naukowych 

stosowane w sposób dowolny, dość przypadkowy i nie zawsze dogłębnie przemy-

ślany. (…) Pomimo że w dorobku nauk społecznych można znaleźć wiele publikacji 

dotyczących relacji między zagadnieniami biegu lub cyklu życia a polityką (polityką 

publiczną, polityką społeczną), istnieje, naszym zdaniem, potrzeba dokonania 

systematycznej analizy specyfiki każdej z tych dwóch kategorii w nauce o polity-

ce społecznej. (…) Naszym celem jest zarówno ukazanie zalet i ograniczeń obu 

omawianych podejść badawczych, jak i usytuowanie ich w szerszym kontekście 

teorii polityki społecznej.




