
 
 

Załącznik nr 1 do SIWZ  

Znak sprawy MCPS.ZP/KM/351-8/2020/U 

Opis Przedmiotu Zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest: 

„Diagnoza sytuacji życiowej osób w wieku 60 lat i więcej zamieszkujących w województwie 

mazowieckim wraz z oceną przebiegu realizacji „Wojewódzkiego Programu Polityki 

Senioralnej na lata 2019-2021 dla województwa mazowieckiego””. 

2. Kontekst badania:  

Jednym z podstawowych problemów, a zarazem wyzwań współczesnej polityki społecznej jest 

sprostanie zadaniom wynikającym ze zmian w strukturze demograficznej społeczeństwa. 

Zmiany te są potęgowane przez przeobrażenia w sferze społecznej, zwłaszcza jeśli chodzi  

o rodzinę, jej wielkość i strukturę. 

Zmiany demograficzne dotyczą przede wszystkim procesu demograficznego starzenia się 

ludności. Wyraża się on wzrastającym odsetkiem osób starszych w społeczeństwie. 

Od kilkunastu lat obserwuje się nie tylko przyspieszenie tego procesu, ale i jego dodatkowy 

wymiar, jakim jest podwójne starzenie się. To określenie oznacza z kolei proces polegający 

na tym, że dynamika wzrostu udziału osób w wieku 80 lat i więcej w społeczeństwie jest 

jeszcze szybsza niż dynamika wzrostu udziału osób starszych ogółem. Prowadzi to do 

relatywnie szybszego wzrostu odsetka osób w grupie wieku 80 lat i więcej, co może być 

traktowane jako czynnik modyfikujący zapotrzebowanie na różne formy wsparcia społecznego 

w wymiarze lokalnym.  

Ponadto procesy o charakterze demograficznym, ekonomicznym i społecznym prowadzą do 

nasilenia migracji. Chodzi w tym przypadku zarówno o migracje wahadłowe, związane 

z przemieszczaniem się do pracy i domu, ale i pobytowe; krajowe, jak i zagraniczne. Migracje 

krajowe najłatwiej jest obserwować, porównując zmiany w liczbie ludności w miastach i na wsi. 

Przy utrzymującej się tendencji do migrowania ludności z terenów wiejskich do miast 

obserwuje się ostatnio tendencje do przenoszenia się ludności z miast (zwłaszcza ich 

centralnych dzielnic) do gmin te miasta otaczających. 

Zasygnalizowane procesy prowadzą bezpośrednio i pośrednio do zmiany sytuacji życiowej 

osób starszych. Po pierwsze, wydłużenie czasu trwania życia prowadzi do ujawniania się, 

w znacznie większej niż dawniej, skali zapotrzebowania na wsparcie w postaci świadczeń 

opiekuńczych i pielęgnacyjnych.  
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Równocześnie wydłuża się okres aktywnej starości, co wymaga ze strony podmiotów lokalnej 

polityki społecznej zapewnienia seniorom dostępu do uwzględniającej oczekiwania seniorów 

oferty kulturalnej, edukacyjnej i rekreacyjnej oraz przygotowania odpowiedniej infrastruktury 

temu służącej. Po drugie, wynikające z jej przestrzennego rozproszenia czy zmniejszenia 

wielkości oraz zmiany charakteru (np. związki nieformalne, rodziny patchworkowe) 

ograniczenie roli rodziny, prowadzi do zwiększenia oczekiwań pod adresem podmiotów polityki 

społecznej oraz organizacji pozarządowych, a także – grup nieformalnych. 

Najogólniej mówiąc, w przypadku polityki senioralnej na poziomie lokalnym mamy do czynienia 

z trzema procesami determinującymi jej funkcjonowanie: 

a) rozszerzenie zakresu przedmiotowego dotyczącego oczekiwanych przez seniorów świadczeń 

i działań podejmowanych w ramach tej polityki, 

b) zwiększanie liczby osób korzystających i zainteresowanych wykorzystaniem instrumentów tej 

polityki, 

c) wydłużenie okresu, w którym osoby starsze i ich rodziny są beneficjentami świadczeń i działań 

polityki senioralnej na poziomie lokalnym. 

Te tendencje wymagają uwzględnienia w kształtowaniu programów polityki senioralnej na 

poziomach lokalnym i regionalnym. Stąd wynika wprost konieczność systematycznego 

monitorowania realizacji programu polityki senioralnej oraz regularnego aktualizowania 

diagnozy społecznej, dotyczącej sytuacji życiowej osób starszych w regionie. 

Ze względu na liczbę osób starszych, województwo mazowieckie zajmuje szczególną pozycję 

w polityce senioralnej Polski. W 2018 r. zanotowano tu najwyższą ze wszystkich regionów 

liczbę osób w wieku poprodukcyjnym (1158,0 tys.) i jeszcze większą liczbę osób w wieku co 

najmniej 60 lat (1331,9 tys.). 

Na 100 osób w wieku produkcyjnym przypada w tym województwie 36 osób w wieku 

poprodukcyjnym. Odsetek osób starszych w woj. mazowieckim wyniósł w 2018 r. 24,6. Fakt, 

że co czwarta osoba w tym regionie ma ukończone co najmniej 60 lat, stanowi istotne 

wyzwanie dla polityki publicznej, w tym – senioralnej. Chodzi bowiem nie tylko o wysoki udział 

osób starszych w populacji mieszkańców regionu, ale i o wysoką ich liczbę bezwzględną. 

Innym problemem jest bardzo nierównomierne rozmieszczenie osób starszych na terenie 

województwa. 44% z nich zamieszkuje trzy miasta: Warszawę, Radom i Płock. Jakkolwiek 

w ośrodkach miejskich łatwiej jest konstruować systemy wsparcia formalnego, to w tych 

samych ośrodkach, a zwłaszcza wielkomiejskich, znacznie trudniej o zapewnienie wsparcia 

nieformalnego. 
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Innym zagadnieniem, wymagającym uwagi i uwzględnienia w badaniu, jest wzrastający 

odsetek osób w coraz wyższych przedziałach wieku. W województwie mazowieckim udział 

osób w wieku 80 i więcej lat wyniósł na koniec 2018 r. 4,7%, natomiast w wieku 90 i więcej lat 

– 0,2%. Pociąga to za sobą potrzebę rozbudowy wsparcia w postaci świadczeń opiekuńczych 

i ułatwienia dostępu do świadczeń zdrowotnych. Warto zwrócić uwagę, że w woj. mazowieckim 

mieszkała w końcu 2018 r. co piąta osoba spośród wszystkich w Polsce, które miały 

ukończone 100 lat. 

Biorąc pod uwagę powyższe, należy stwierdzić, że jest potrzebne badanie empiryczne 

dotyczące sytuacji życiowej osób starszych w województwie mazowieckim. Powinno ono 

dostarczyć nowej wiedzy na temat potrzeb seniorów oraz wynikających stąd zadań dla 

lokalnych i regionalnych podmiotów polityki senioralnej. Badanie takie powinno zostać 

uzupełnione o analizę dokumentów zastanych, w tym danych statystycznych, co pozwoli nie 

tylko na ujęcie stanu obecnego, ale i ustalenie trendu. Realizując tego rodzaju projekt, 

samorząd województwa wejdzie do nielicznej grupy regionów, w których polityka senioralna 

podlega naukowej analizie i empirycznej weryfikacji. 

3. Cel badania: Badanie powinno zawierać następujące elementy: 

3.1. Diagnozę sytuacji życiowej osób w wieku 60 lat i więcej zamieszkujących w województwie 

mazowieckim. Diagnoza powinna mieć charakter empirycznego badania terenowego, którego 

celem będzie uzyskanie informacji dotyczących preferencji, potrzeb osób starszych oraz 

identyfikację obszarów wymagających interwencji lub wsparcia. W tym celu Wykonawca 

powinien wykorzystać dwie metody badawcze ilościową i jakościową. Pytania badawcze do 

diagnozy przedstawiają się następująco: 

 Jakie są warunki bytu i sytuacja życiowa osób starszych w województwie mazowieckim i jego 

podregionach? 

 Jakie potrzeby seniorów wymagają szczególnej uwagi ze strony podmiotów polityki senioralnej 

w województwie i skoordynowanego działania? 

 Jakie czynniki determinują w największym stopniu realizację programu polityki senioralnej 

w województwie mazowieckim? 

 Realizacja których działań opisanych w programie wymaga intensyfikacji i poprawy 

uzyskanych wskaźników? 

 Czy występuje przestrzenne zróżnicowanie w stopniu zaawansowania realizacji programu 

polityki senioralnej w województwie mazowieckim i ewentualnie jakie są przyczyny tego stanu? 
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3.2. Ocenę przebiegu realizacji „Wojewódzkiego Programu Polityki Senioralnej na lata 2019-2021 

dla województwa mazowieckiego”, Wykonawca przeprowadzi w formie ankiety wśród 

podmiotów, które realizują Program na Mazowszu. Narzędzie (kwestionariusz) powinno być 

dostosowane do specyfiki podmiotów polityki senioralnej na terenie województwa, to znaczy 

uwzględniać działania podejmowane przez instytucje samorządowe oraz organizacje 

pozarządowe. Kwestionariusz musi uwzględnić odniesienie się do realizacji: 3 celów 

głównych, 8 celów priorytetowych oraz 31 celów szczegółowych Programu. Ponadto ankieta 

powinna ocenić stopień realizacji, podlegających empirycznej weryfikacji, wszystkich 

wskaźników przewidzianych w Wojewódzkim Programie Polityki Senioralnej, jako służących 

do ewaluacji jego wykonania. W przypadku niemożności weryfikacji wskaźnika Wykonawca 

powinien uzasadnić brak możliwości wykonania takiej czynności. Wykonawca roześle ankietę 

do wszystkich wskazanych w Programie jego realizatorów tj. wszystkich gmin i powiatów 

województwa mazowieckiego (314 gmin 42 powiaty), Wojewódzkiego Urzędu Pracy, 

powiatowych urzędów pracy, pełnomocnika Zarządu Województwa Mazowieckiego ds. polityki 

senioralnej, departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego 

wskazanych w Programie, Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, organizacji 

pozarządowych aktywnych w obszarze polityki senioralnej. Cele, realizatorzy Programu oraz 

wskaźniki zostały określone w rozdziale 6 i 7 Programu1. 

3.3. Na podstawie Diagnozy i oceny realizacji programu polityki senioralnej Wykonawca opracuje 

raport pn. „Sytuacja osób starszych w województwie mazowieckim” z wyeksponowaniem 

zidentyfikowanych w trakcie badania niezaspokojonych potrzeb i rekomendacjami dla 

lokalnych podmiotów polityki senioralnej. Raport będzie zawierał wyniki diagnozy (badania 

terenowego) oraz wyniki oceny przebiegu realizacji „Wojewódzkiego Programu Polityki 

Senioralnej na lata 2019-2021 dla województwa mazowieckiego”. Raport na etapie jego 

tworzenia powinien zostać skonsultowany przez Wykonawcę ze wskazanymi przez 

Zamawiającego organizacjami pozarządowymi aktywnymi w obszarze polityki senioralnej. 

Raport powinien zostać także zrecenzowany pisemnie przez eksperta z dziedziny polityki 

społecznej, specjalizującego się w polityce senioralnej, posiadającego stopień naukowy dr 

hab. oraz dorobek naukowy w tej dziedzinie, potwierdzony minimum 10 publikacjami, 

artykułami lub badaniami. Recenzję należy dostarczyć do Zamawiającego w formie 

elektronicznej mailowo oraz na nośniku danych (np. pendrive) w formacie umożliwiającym 

publikowanie na stronach internetowych i w wersji papierowej (format A4) - 2 egzemplarze 

oprawione. Recenzja powinna być napisana czcionką Arial o rozmiarze 12, interlinia 1,5. 

                                                
1 Program dostępny jest na stronie internetowej Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej http://mcps.com.pl/wp-
content/uploads/2019/08/wojewodzki-program-polityki-senioralnej-na-lata-2019-2021.pdf  

http://mcps.com.pl/wp-content/uploads/2019/08/wojewodzki-program-polityki-senioralnej-na-lata-2019-2021.pdf
http://mcps.com.pl/wp-content/uploads/2019/08/wojewodzki-program-polityki-senioralnej-na-lata-2019-2021.pdf
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Objętość recenzji do 8 stron formatu A4. Do recenzji należy dołączyć krótki opis (życiorys) 

recenzenta z wyszczególnieniem jego dorobku naukowego. Recenzję Wykonawca dostarczy 

wraz z Raportem.  

4. Założenia metodologiczne Diagnozy (badania terenowego): 

Planowane ilościowe badanie empiryczne powinno skupić się na najważniejszych 

zagadnieniach, do których należy zaliczyć: 

 sytuację materialną, a zwłaszcza dochodową osób starszych i ich gospodarstw domowych, 

jak również samoocenę możliwości gospodarowania dochodami, 

 sytuację zdrowotną (samoocenę stanu zdrowia) i dostęp do świadczeń zdrowotnych, 

 sytuację rodzinną ze szczególnym uwzględnieniem możliwości otrzymywania wsparcia ze 

strony rodziny,  

 warunki mieszkaniowe i wyposażenie gospodarstw domowych z osobami starszymi, w tym 

dostęp do komputera i Internetu, dostosowanie mieszkań i przestrzeni mieszkalnej do potrzeb 

osób niepełnosprawnych, 

 dostępność infrastruktury społecznej i komunalnej dla starszych osób, 

 zagrożenie różnego rodzaju formami wykluczenia (na przykład społeczne, zdrowotne, 

finansowe, cyfrowe), 

 aktywność społeczną seniorów i jej formy oraz bariery ją ograniczające, 

 aktywność ekonomiczną osób starszych i czynniki ją limitujące, 

 zapotrzebowanie na świadczenia opiekuńcze i możliwości korzystania z nich. 

Badanie jakościowe powinno dostarczyć wiedzy na temat podaży świadczeń w ramach polityki 

senioralnej oraz czynników wpływających na dostęp do świadczeń. W szczególności powinno 

objąć następujące zagadnienia:  

 miejsce polityki senioralnej w strukturze zadań samorządu, 

 ocena możliwości finansowania zadań w zakresie polityki senioralnej, 

 ocena stopnia zaspokojenia potrzeb osób starszych, 

 ocena stopnia realizacji programu polityki senioralnej, 

 mocne i słabe strony realizowanych działań, sukcesy i zagrożenia dla realizacji programu, 

 zakres działań w obszarze organizacji opieki długoterminowej, udzielania świadczeń 

opiekuńczych - deinstytucjonalizacji oraz występujące bariery, 

 współpraca z organizacjami pozarządowymi, 

 zasoby polityki senioralnej na poziomie lokalnym, w tym kadrowe oraz infrastrukturalne. 
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Oczekiwana przez Zamawiającego próba w przypadku badania ilościowego to minimum 1000 

osób z zachowaniem reprezentatywności dla poszczególnych podregionów. Oczekiwana 

przez Zamawiającego próba w przypadku badania jakościowego (wywiady pogłębione IDI) to 

minimum 18, w tym po 2 osoby z każdego podregionu. Wyniki powinny uwzględniać 

zróżnicowanie według typów miejscowości zależnie od liczby mieszkańców. Jako podstawowe 

zmienne w badaniu przez Zamawiającego powinny zostać przyjęte: 

 płeć, 

 wiek (grupy wieku 60-79 oraz 80 lat i więcej), 

 miejsce zamieszkania (miasto według wielkości, wieś). 

5. Raport metodologiczny: 

Wykonawca wraz z formularzem ofertowym dostarczy Zamawiającemu „Raport 

metodologiczny”, który będzie zawierał: 

a) Przedstawienie krótkiej diagnozy demograficznej dotyczącej osób w wieku poprodukcyjnym 

w województwie mazowieckim na tle kraju, na podstawie dostępnych źródeł, uzasadniających 

podjęcie badań terenowych w przedmiocie zamówienia, 

b) Określenie zakresu przedmiotowego i celów badania z uwzględnieniem obowiązujących 

regulacji prawnych (Ustawa o osobach starszych; „Wojewódzki Program Polityki Senioralnej 

na lata 2019-2021”), 

c) Przedstawienie pytań badawczych rozszerzających propozycję Zamawiającego zagadnień 

określonych w punkcie 3.1, 

d) Wskazanie i krótki opis proponowanej metodologii, szczegółowe określenie potencjalnej grupy 

badawczej (z zachowaniem reprezentatywności dla poszczególnych podregionów), wskazanie 

zmiennych, które powinny być uwzględnione w badaniu, 

e) Przedstawienie spójnej koncepcji oraz sposobu organizacji badania, zespołu badawczego 

oraz harmonogramu prac, 

f) Propozycję przeprowadzenia oceny przebiegu realizacji „Wojewódzkiego Programu Polityki 

Senioralnej na lata 2019-2021 dla województwa mazowieckiego” wraz z propozycją zagadnień 

(celów głównych, celów priorytetowych, celów szczegółowych oraz wskaźników Programu), 

które Wykonawca umieści w ankiecie rozsyłanej do realizatorów Programu, 

g) Wskazanie produktu końcowego badań z krótką charakterystyką jego zawartości zgodnie ze 

wskazaniami Zamawiającego określonymi w punkcie 3.3. 

 

 



 
7 

6. Wymagania odnośnie zespołu badawczego: 

Wykonawca zaproponuje Zamawiającemu minimum trzyosobowy zespół badawczy, w skład 

którego powinny wchodzić następujące osoby: 

 koordynator Zamówienia, wykształcenie wyższe, stopień naukowy minimum dr hab., 

posiadający doświadczenie w realizacji minimum 2 badań społecznych i posiadający dorobek 

naukowy 

w postaci minimum 3 publikacji z zakresu polityki społecznej, 

 ekspert ds. badań ilościowych, wykształcenie wyższe, stopień naukowy minimum magister, 

posiadający doświadczenie w realizacji minimum 2 badań ilościowych, 

 ekspert ds. badań jakościowych wykształcenie wyższe, stopień naukowy minimum magister, 

posiadający doświadczenie w realizacji minimum 2 badań jakościowych. 

W zakresie wszystkich osób, które będą członkami zespołu badawczego, Zamawiający 

zastrzega, że nie dopuszcza łączenia przez jedną i tę samą osobę różnych stanowisk. 

7. Termin realizacji zamówienia: 

Do dnia 4 grudnia 2020 r. 

8. Wymagania dla raportu: 

Opracowany materiał „Raport o sytuacji osób starszych w województwie mazowieckim” będzie 

zawierał: 

 Wyniki badania terenowego, 

 Wyniki oceny przebiegu realizacji „Wojewódzkiego Programu Polityki Senioralnej na lata 2019-

2021 dla województwa mazowieckiego”. 

Materiał należy dostarczyć do Zamawiającego w formie elektronicznej mailowo oraz na 

nośniku danych (np. pendrive) w formacie umożliwiającym publikowanie na stronach 

internetowych i w wersji papierowej (format A4) - 2 egzemplarze oprawione w sztywnej 

okładce. Raport powinien być napisany czcionką Arial o rozmiarze 12, interlinia 1,5. Objętość 

Raportu to minimum 60 stron A4.  


