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Wstęp

Starzenie się ludności jest zjawiskiem globalnym, a największa dynamika tego 
procesu występuje w krajach europejskich1. Obecnie seniorzy stanowią około 25% 
populacji europejskiego społeczeństwa, a zgodnie z prognozami ich udział będzie 
wzrastać. 

Proces starzenia się społeczeństwa jest utożsamiany z następującymi zjawiskami2:
 – starzeniem się licznego pokolenia baby boom (1945–1965),
 – niskim przyrostem naturalnym,
 – wzrostem przeciętnej długości życia,
 – wysokim tempem poprawy jakości życia.

W rezultacie odsetek osób w wieku produkcyjnym w Unii Europejskiej zmniejsza 
się, natomiast względna liczba osób w wieku emerytalnym rośnie. Ponadto, zgodnie 
z prognozą, udział osób starszych w ogólnej populacji znacznie wzrośnie w nadcho-
dzących dziesięcioleciach, ponieważ większa część powojennego pokolenia wyżu 
demograficznego (baby boom) osiągnie wiek emerytalny. Ludność Unii Europejskiej 
w dniu 1 stycznia 2016 r. oszacowano na 510,3 mln. Ludność w przedziale 0–14 lat 
stanowiła 15,6% populacji UE. Osoby w wieku produkcyjnym (od 15 do 64 lat) stanowiły 

1 C. Żołędowski, Starzenie się ludności – Polska na tle Unii Europejskiej, „Problemy Polityki Społecznej. Studia 
i Dyskusje” 2012, nr 17, s. 30.
2 F. Cassidy, Satisfaction of Australian Grey Tourists to The Great Barrier Reef Islands of Queensland, Unpub-
lished Master of Business, The University of Queensland, Toowoomba, Ipswich 2005; I. Patterson, Growing older. 
Tourism and leisure behaviour of older adults, Cabi, Cambridge 2006; A. Niemczyk, Zachowania konsumentów 
na rynku turystycznym, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2010.
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65,3% populacji. Natomiast osoby w wieku poprodukcyjnym (tj. 65+) stanowiły 19,2% 
społeczeństwa, co oznacza wzrost o 0,3% w porównaniu z 2015 r. i wzrost o 2,4% 
w odniesieniu do okresu sprzed 10 lat3.

Populacja Polski, podobnie jak większości krajów Europy, charakteryzuje się postę-
pującym procesem wzrostu udziału osób starszych w społeczeństwie. Zjawisko starzenia 
się polskiego społeczeństwa występuje od początku XX w. W Polsce w latach 1950–2011 
udział najmłodszej grupy wiekowej w populacji (tj. 0–17 lat) zmniejszył się z 35% do 
około 19%, natomiast najstarszej grupy wiekowej (tj. 60 lat i więcej) zwiększył się z 7% 
do 17,5%4. Zgodnie z danymi GUS największym tempem przyrostu charakteryzuje się 
grupa osób w wieku poprodukcyjnym. Liczebność powyższej grupy w latach 2005–2015 
zwiększyła się o 1000,6 tys. osób, tj. o 19,7%5.

Prognozy demograficzne dla Polski wskazują, że w latach 2015–2025 nastąpi naj-
bardziej dynamiczny wzrost liczby osób powyżej 65. roku życia, ponieważ szacowany 
jest on na blisko 8 milionów, czyli grupa ta będzie stanowić 31% całego społeczeństwa6. 

Znaczenie seniorów na współczesnym rynku turystycznym wynika z wielkości tej grupy, 
wzrostu siły nabywczej i ilości posiadanego czasu na aktywność turystyczną z powodu 
zakończenia aktywności zawodowej. Udział seniorów na rynku turystycznym będzie sys-
tematycznie wzrastał wraz ze zmianami następującymi w preferowanym stylu życia osób 
starszych. Zmiany te promują zdrowy, proekologiczny i aktywny styl życia oraz zwiększają 
świadomość wśród seniorów na temat znaczenia turystyki dla poprawy jakości życia.

Celem artykułu jest charakterystyka znaczenia zachodzących zmian w strukturze 
demograficznej w Polsce i Europie i jego wpływu na rynku turystycznym.

W pierwszej części na podstawie analizy literatury scharakteryzowano pojęcie rynku 
usług turystycznych i definicję turystyki. Druga część pracy obejmuje analizę zagadnienia 
seniora na rynku turystycznym na podstawie literatury przedmiotu. W oparciu o analizy 
wiodących urzędów statystycznych zaprezentowano dane oraz prognozy dotyczące 
wielkości populacji osób starszych na świecie i w Polsce. W ostatniej części opracowania 
przeanalizowano udział i główne cele wyjazdów turystycznych wśród seniorów na krajo-
wym rynku. Ponadto, na podstawie danych pilotażowych, zgromadzonych w pensjonacie 
w Bukowinie Tatrzańskiej, prześledzono, jak zmieniał się udział osób starszych w stosunku 
do ogółu pobytów w latach 2013–2016. 

Rynek usług turystycznych

„Rynek wywodzi się z niemieckiego słowa Ring, oznaczającego miejsce, w którym 
odbywała się wymiana handlowa”7. Rynek jest kategorią ekonomiczną powstałą wraz 
z pojawieniem się wymiany towarowej, oznaczającą system współzależnych transakcji 

3 http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Population_structure_and_ageing [09.02.2018].
4 C. Żołędowski, op. cit., s. 37.
5 Sytuacja demograficzna Polski, Rządowa Rada Ludnościowa, Warszawa 2016, s. 47.
6 Rocznik demograficzny 2009 r., GUS, Warszawa 2009, s. 204.
7 A. Panasiuk, Ekonomika turystyki, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2006, s. 67.
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kupna i sprzedaży. „Rynek to całokształt instytucji zapewniających strukturę relacji wymia-
ny przy pomocy systemu ograniczeń, przy czym pojęcie instytucji oznacza tu utrwalone 
w społeczeństwie wzorce zachowań”8. 

Z kolei P. Kotler i R.E. Turner prezentują inne podejście do powyższego zagadnienia, 
uważając, że rynek tworzony jest przez nabywców, a sprzedawcy pełnią funkcję przed-
stawicieli określonych branż (ang. industry)9. 

Odnosząc powyższe rozważania do rynku turystycznego, można przyjąć, że jego 
zakres związany jest z przyjętą definicją turystyki. Aktualnie najbardziej popularna jest 
definicja opracowana przez Światową Organizację Turystyki i przyjęta przez Komisję 
Statystyki ONZ w 1993 r.: „Turystyka to ogół czynności podejmowanych przez osoby 
podróżujące i przebywające poza stałym miejscem zamieszkania przez okres nieprzekra-
czający 12 miesięcy, w celach wypoczynkowych, służbowych lub innych, z wykluczeniem 
wyjazdów o celach zarobkowych”10.

Według A. Panasiuka, rynek usług turystycznych w ujęciu przedmiotowym oznacza 
proces zachodzący pomiędzy nabywcą usług turystycznych, który określa, co chce kupić, 
a usługodawcą, który określa, co chce sprzedać i na jakich warunkach ma przebiegać 
transakcja kupna-sprzedaży. Natomiast w ujęciu podmiotowym rynek usług turystycznych 
jest zbiorem nabywców i wytwórców usług turystycznych, którzy dokonują transakcji ryn-
kowych, a przedmiotem transakcji są usługi turystyczne11.

Zgodnie z przyjętą definicją Światowej Organizacji Turystyki, zakres rynku turystyczne-
go uwarunkowany jest popytem związanym z odbywaniem podróży turystycznych, które 
spełniają powyższe kryteria. 

Popyt turystyczny definiowany jest jako wielkość zapotrzebowania na usługi tury-
styczne przy danej cenie i w danym czasie. Podaż usług turystycznych określana 
jest jako wolumen usług turystycznych oferowanych na sprzedaż przy danej cenie 
i w danym okresie12. 

Mieszkańcy Europy w przedziale wieku od 55 do 75 lat stanowią ponad 20% europej-
skiego rynku turystycznego13. Seniorzy są specyficznym segmentem rynku turystycznego, 
wyróżniając się na tle innych konsumentów większą ilością czasu wolnego, związaną 
z zakończeniem aktywności zawodowej, którą mogą spożytkować na wyjazdy turystyczne. 
W nadchodzących latach osoby starsze staną się kluczowymi konsumentami na rynku 
turystycznym. Do najbardziej aktywnych seniorów można zaliczyć obywateli Szwecji (oko-
ło 86%) oraz Szwajcarii (94,5%). Równie wysoki udział seniorów w ruchu turystycznym 
charakteryzuje takie kraje, jak: Niemcy, Irlandię, Francję, Luksemburg, Danię, Czechy 

8 W. Stankiewicz, Ekonomika instytucjonalna, Wyd. PWSBAiTK, Warszawa 2007, s. 98. 
9 P. Kotler, R.E. Turner, Marketing Management, Prentice Hall Canada, Scarborough 1993, s. 9.
10 Turystyka w 2005 r., GUS, Warszawa 2005, s. 9.
11 A. Panasiuk, op. cit., s. 67.
12 Idem, Marketing usług turystycznych, Wyd. PWN, Warszawa 2006, s. 26–28.
13 http://www.seniorzy.pl/informacje/109-turystyka-seniorow-w-europie [03.02.2018].
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i Finlandię (od około 62% do ponad 70%)14, natomiast obecność polskich seniorów na 
rynku turystycznym to jedynie 37,4%.

Senior – pojęcie teoretyczne

Profil seniora nie jest jednoznacznie zdefiniowany. Podczas analizy literatury jest to 
wyraźnie widoczne, ponieważ badacze wyróżniają cztery grupy wiekowe używane do 
identyfikacji turystów seniorów:
1. osoby w wieku 50 lat i powyżej15; 
2. osoby, które osiągnęły 55 lat16:

 – młodsi seniorzy (w przedziale 55–64 lat),
 – starsi seniorzy (powyżej 65 lat)17,

3. osoby w wieku 60 lat i powyżej18, 
4. osoby w przedziale wiekowym 65–74 lat19. 

Seniorem nazywa się osobę starszą, która charakteryzuje się specyficznymi cechami 
fizycznymi, psychicznymi i społecznymi. Wyróżniamy kilka aspektów tej kategorii, a mia-
nowicie: ekonomiczny (zakończenie pracy i przejście na emeryturę), społeczny (stanie się 
babcią lub dziadkiem), zdrowotny (pogorszenie lub utrata zdrowia i sprawności fizycznej)20.

Pojęcie „senior” jest ściśle powiązane z kategorią starości. Proces starzenia się jest 
rozłożony w czasie i jest nieuniknionym etapem w życiu każdego człowieka21. B. Hołowiec-

14 K. Parzych, R. Gotowski, Determinanty aktywności turystycznej osób starszych w Polsce na tle innych krajów 
europejskich, “Journal of Education, Health and Sport” 2016, 6(10), s. 685.
15 M. Cleaver, Australian seniors’ use of travel information sources: perceived usefulness of word-of-mouth, 
professional advice, marketer-dominated and general-media information, ANZMAC 2000 Visionary Marketing 
for the 21st Century; J. Kim, S. Wei, H. Ruys, Segmenting the market of West Australian senior tourist using an 
artificial neural network, “Tourist Management” 2003, 24; M.A. Littrell, R.C. Paige, K. Song, Senior travellers: 
Tourism activities and shopping behaviours, “Journal of Vacation Marketing” 2004, 10(4); M.C. Sellick, Discovery, 
Connection, Nostalgia: Key Travel Motives within the Senior Market, “Journal of Travel & Tourism Marketing” 2004, 
17(1); K.C. Wang, Motivations for Senior Groups Package Tour Tourists, “Journal of Tourism Studies” 2006, 12(2).
16 A. Hossain, G. Bailey, M. Lubulwa, Characteristics and Travel Patterns of Older Australians: Impact of Population 
Ageing on Tourism, International Conference on Population Ageing and Health: Modeling our Future, Canberra, 
Australia 2003; A. Fleischer, A. Pizam, Tourism constraints among Israeli seniors, “Annals of Tourism Research” 
2002, 29(1), s. 106–123; C.H.C. Hsu, E.J. Lee, Segmentation of Senior Motor coach Travelers, “Journal of Travel 
Research” 2002, 40; L. Huang, H.-T. Tsai, The study of senior traveler in Taiwan, “Tourism Management” 2003, 
24; W.S. Reece, Are Senior Leisure Travelers Different?, “Journal of Travel Research” 2004, 43(1); S. Shim, K.C. 
Gehrt, M. Siek, Attitude and Behavior Regarding Pleasure Travel among Mature Consumers: A Socialization 
Perspective, “Journal of Travel & Tourism Marketing” 2005, 18(2).
17 E. Alen, T. Dominguez, N. Losada, New Opportunities for the Tourism Market: Senior Tourism and Accessible 
Tourism, [w:] Visions for Global Tourism Industry – Creating and Sustaining Competitive Strategies, red. M. Ka-
simogul, InTech, Croatia 2012, s. 143.
18 L. Horneman et al., Profiling the senior traveler: An Australian perspective, “Journal of Travel Research” 2002, 
41(1); S.C.S. Jang, C.M.E. Wu, Senior’s travel, motivation and the influential factors: An examination of Taiwanese 
senior, “Tourism Management” 2006, 27; S.H. Lee, C. Tideswell, Understanding attitudes towards leisure travel 
and the constraints faced by senior Koreans, “Journal of Vacations Marketing” 2005, 11(3).
19 Z. Zimmer, R.E. Braley, M.S. Searle, Weather to go and where to go: identification of important influences on 
senior’s decisions to travel, “Journal of Travel Research” 1995, 33.
20 G. Trzpiot, J. Szołtysek, Przemiany demograficzne a mobilność mieszkańców miast, „Studia Ekonomiczne” 
2015, 223, s. 258.
21 A. Ociepka, S. Pytel, Aktywność turystyczna seniorów w Polsce, „Ekonomiczne Problemy Turystyki” 2016, 
2(34), s. 83–84.
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ka i E. Grzelak-Kostulska określają starość jako „złożony, długotrwały i skomplikowany 
proces, który uwarunkowany jest czynnikami genetycznymi, fizycznymi, środowiskowymi 
oraz związanymi z prowadzonym stylem życia22. Światowa Organizacja Zdrowia (World 
Health Organization, WHO) wyróżnia trzy podokresy starości: wiek podeszły (60–75), wiek 
starczy (75–90 lat), wiek sędziwy – długowieczność (powyżej 90. roku życia). 

Słowo „senior” stosowane jest jako jeden z synonimów osoby starej, zamiennie używa 
się także określeń: „trzeci wiek”, „emeryt”, „grey senior”. Nie ma wątpliwości, że senior 
oznacza osobę starszą różniącą się od pozostałej części społeczeństwa poszczególnymi 
cechami, m.in. kondycją fizyczną i psychiczną, stanem zdrowia oraz stylem życia. Kolej-
ną istotną cechą odróżniającą tę grupę od pozostałej części populacji jest większa ilość 
wolnego czasu wynikająca z zakończenia pracy zawodowej i przejścia na emeryturę, przy 
jednoczesnym dysponowaniu odpowiednimi środkami finansowymi. 

Kontynent europejski należy uznać za światowego lidera w XXI w. pod względem 
udziału seniorów w stosunku do ogółu populacji. Europa posiada najwyższy odsetek ludzi 
w najbardziej zaawansowanym wieku. Populacja tego regionu na tle pozostałych części 
świata od wielu dziesięcioleci charakteryzuje się największą proporcją ludności w wieku 
poprodukcyjnym. Do niedawna turystyka senioralna nie odgrywała dużego znaczenia dla 
branży turystycznej. Jednak na skutek dynamicznych zmian zachodzących w strukturze 
europejskiego społeczeństwa zagadnienie to stało się aktualnym tematem rozważań 
zarówno wśród praktyków, jak i teoretyków. Rosnące znaczenie seniorów na rynku tury-
stycznym wynika z wielkości tej struktury oraz ilości nabytego czasu wolnego, którą mogą 
przeznaczyć na aktywność turystyczną. 

Zmiany struktury demograficznej oraz prognozę na rok 2030 różnych regionów świata, 
uwzględniając populację w wieku poprodukcyjnym, zaprezentowano w tabeli 1. 

Tabela 1. Udział ludności w wieku 65 lat i więcej według prognozy rozwoju ludności w latach 2000–2030 
w różnych regionach świata (%)

Region Rok 65–74 lat 75–79 lat 80 lat i więcej

Europa

2000 15,5 6,6 3,3

2015 18,7 8,8 5,2

2030 24,3 11,8 7,1

Ameryka Północna

2000 12,6 6,0 3,3

2015 14,9 6,4 3,9

2030 20,3 9,4 5,4

Oceania

2000 10,2 4,4 2,3

2015 12,4 5,2 3,1

2030 16,3 7,5 4,4

22 B. Hołowiecka, E. Grzelak-Kostulska, Turystyka i aktywny wypoczynek jako element stylu życia seniorów, 
„Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica” 2013, 291, s. 167.
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Region Rok 65–74 lat 75–79 lat 80 lat i więcej

Azja

2000 6,0 1,9 0,8

2015 7,8 2,8 1,4

2030 12,0 4,6 2,2

Ameryka Łacińska

2000 5,5 1,9 0,9

2015 7,5 2,8 1,5

2030 11,6 4,6 2,4

Bliski Wschód i Afryka Północna

2000 4,3 1,4 0,6

2015 5,3 1,9 0,9

2030 8,1 2,8 1,3

Afryka Subsaharyjska

2000 2,9 0,8 0,3

2015 3,2 1,0 0,4

2030 3,7 1,3 0,6

Źródło: K. Kinsella, V.A. Velkoff, The Demographics of Aging, “Aging Clin. Exp. Res.” 2001, 14, s. 9.

Wzrost udziału osób starszych na kontynencie europejskim związany jest ze zmianami 
w systemie reprodukcji krajów wysoko rozwiniętych od XIX w. Wskaźnik wysokiego na-
tężenia urodzeń i zgonów zastąpił niski poziom rozrodczości i umieralności. Organizacja 
WHO wyznaczyła pięć faz procesu starzenia się społeczeństwa, określanych na podstawie 
stosunku osób powyżej 65. roku życia do ogółu populacji23: 
1. faza młodości demograficznej (mniej niż 8%),
2. wczesna faza przejściowa (od 8% do 10%),
3. późna faza przejściowa (od 10% do 12%),
4. starość demograficzna (od 12% do 15%),
5. zaawansowana starość demograficzna (powyżej 15%).

Zjawisko starzenia się społeczeństwa oraz wzrostu liczby osób w wieku poprodukcyj-
nym w stosunku do ogółu populacji zauważalne jest także w Polsce, co zostało zawarte 
w poniższej tabeli. 

Tabela 2. Prognoza ludności Polski w wieku poprodukcyjnym w latach 2015–2035 (w tys.)

Rok 1990 2000 2015 2020 2025 2030 2035
Ludność  
powyżej 65. r.ż. 3 887,0 4 725,8 7 380,3 8 367,9 8 996,7 9 289,1 9 621,7

Źródło: M. Januszewska, Rozwój turystyki seniorów jako konsekwencja zmian starości demograficznej, 
„Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2017, 473, s. 260.

23 M. Januszewska, Rozwój turystyki seniorów jako konsekwencja zmian starości demograficznej, „Prace Na-
ukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2017, 473, s. 260.
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Zgodnie z teorią przejścia demograficznego opracowaną przez WHO, w Polsce w la-
tach 1990–2000 wystąpiła późna faza przejściowa, a w latach 2000–2013 faza czwarta 
okresu starości demograficznej. Według szacunków GUS, liczba ludności Polski w 2035 r. 
wyniesie blisko 36 mln obywateli, a osoby w wieku poprodukcyjnym będą stanowić 25% 
polskiego społeczeństwa, co spowoduje, że nasz kraj wejdzie w fazę zaawansowanej 
starości demograficznej24. Udział seniorów zwiększa się w ogólnej populacji, a tym samym 
odgrywają oni coraz ważniejszą rolę w społeczeństwie. 

Senior na rynku turystycznym 

W ciągu ostatnich lat nastąpiły zdecydowane zmiany w rozwoju branży turystycznej. 
Istotną rolę odgrywają przemiany, które występują w strukturze demograficznej ludności, 
określane mianem starzenia się społeczeństwa. Zagadnienie dotyczące udziału starszej 
części społeczeństwa w ruchu turystycznym stanowi coraz częściej przedmiot badań 
wśród naukowców i praktyków. Z jednej strony seniorzy postrzegani są jako istotny seg-
ment rynku turystycznego, z drugiej zaś uważani są za nieistotną grupę konsumentów, 
wymagającą większej aktywizacji ze strony podaży turystycznej. 

Do niedawna branża turystyczna nie dostrzegała korzyści płynących z segmentu 
turystyki senioralnej. „Turystyka seniorów jest to aktywność turystyczna osób starszych 
dostosowana warunkami lokalnymi, programem i infrastrukturą do ograniczeń wynikających 
z wieku i kondycji25. Ponadto, sektor seniorów różni się na tle pozostałych konsumentów 
rynku turystycznego w zakresie dysponowania czasem wolnym.

Poznanie i zrozumienie zachowań seniorów na rynku turystycznym i ich uwarun-
kowań może stać się skutecznym narzędziem rozwoju produktu rynku turystycznego 
skierowanego do tej grupy. Turyści seniorzy stanowią dojrzałą i doświadczoną grupę 
konsumentów. Tworzą heterogeniczny segment, co z kolei wiąże się z koniecznością 
analizy potrzeb, motywacji, możliwości oraz oczekiwań w podejmowaniu decyzji zakupu 
usługi turystycznej. 

Tabela 3 prezentuje udział osób będących na emeryturze w wyjazdach turystycznych 
w latach 2009–2016, z uwzględnieniem podróży krajowych i zagranicznych. W tym 
pierwszym przypadku dokonano podziału na pobyt z 1–3 noclegami oraz 4 noclegami 
i powyżej. Natomiast w podróżach za granicę wyróżniono wyjazdy bez noclegu i z przy-
najmniej 1 noclegiem. 

24 Mały rocznik statystyczny Polski 2008, GUS, Warszawa 2008, s. 19.
25 M. Januszewska, op. cit., s. 262.
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Tabel 3. Charakterystyka wyjazdów turystycznych seniorów w latach 2009–2016 w Polsce (w %)

Gospo-
darstwo Wyjeżdżający razem Wyjeżdżający w kraju Wyjeżdżający za granicę

Emeryci
2005 2009 2013 2014

1–3 noclegi 4 i więcej 
noclegów bez noclegu przynajmniej 

1 nocleg

2009 2013 2009 2013 2009 2013 2009 2013

44,5 42,4 37,8 37,4 21,8 18,4 24,8 23,0 1,4 0,1 7,7 6,4

Źródło: Turystyka i wypoczynek w gospodarstwach domowych w 2013 r., GUS, Warszawa 2013, 
s. 45; K. Parzych, R. Gotowski, op. cit., s. 685; Turystyka i wypoczynek w gospodarstwach domowych 
w 2005 r., GUS, Warszawa 2005, s. 109.

Z badań dotyczących udziału polskich seniorów na rynku turystycznym wynika, że 
sektor turystyczny w niewystarczającym stopniu dostrzega konsekwencje przemian 
struktury demograficznej polskiego społeczeństwa, nie biorąc pod uwagę korzyści 
płynących ze strony turystów seniorów. Potwierdza to malejący udział tej grupy konsu-
mentów w ruchu turystycznym: z 44,5% w 2005 r., 42% w 2009 r., 37,8% w 2013 r. do 
37,4% w 2014 r. 

W wyjazdach krajowych wśród seniorów wciąż dominują wyjazdy na dłuższy pobyt, 
a mianowicie 4 lub więcej noclegów. Natomiast w podróżach zagranicznych przeważają 
wyjazdy turystyczne z przynajmniej jednym noclegiem w miejscowości turystycznej. 

Tabela 4. Udział podróży turystycznych krótkookresowych według celu wyjazdu z uwzględnieniem wieku 
uczestników

Wyszczególnienie 7–14 lat 15–19 lat 20–24 lata 25–44 
lata

45–64 
lata

65 lat 
i więcej

Pobyt wypoczynkowy 70,3 63,2 65,2 76 62,1 40,2

Kuracja 0,1 0,5 0,2 0,4 3,3 16,4

Objazd krajoznawczy 5,9 9,6 13,4 8,5 9,6 5,5

Uprawianie sportu 4,5 9,2 2,9 2,4 1,0 0,3

Kształcenie, zdobywanie wiedzy 1,7 2,6 1,3 0,5 0,1 0,3

Spotkanie z rodziną, znajomymi 16,4 12,5 14,8 10,9 20,4 32,6

Wyjazd na działkę 0,2 0,7 0,8 0,5 2,3 3,2

Źródło: Turystyka i wypoczynek w gospodarstwach domowych w 2013 r., op. cit., s. 93.

Osoby starsze dostrzegają korzyści uprawiania turystyki, takie jak rozwój osobisty, 
nawiązywanie nowych kontaktów czy poprawa zdrowia, jednak ich udział w ruchu tu-
rystycznym jest niewielki. Seniorzy wyjeżdżają najczęściej w celach wypoczynkowych, 
zdrowotnych, a także by odwiedzić krewnych lub znajomych. Zgodnie z danymi zaprezen-
towanymi w powyższej tabeli, udział seniorów w wyszczególnionych rodzajach wyjazdów 
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turystycznych w porównaniu z młodszymi grupami wiekowymi jest najniższy. Największą 
popularnością wśród seniorów (jednocześnie najmniejszą wśród pozostałych grup wie-
kowych) cieszą się wyjazdy o charakterze zdrowotnym. 

W tabeli nr 5 zaprezentowano wyniki badań pilotażowych dotyczących udziału pobytu 
osób starszych w wybranym pensjonacie w stosunku do ogółu gości obiektu noclegowego. 
Poniższa tabela prezentuje analizę rezerwacji dokonanych w pensjonacie zlokalizowanym 
w Bukowinie Tatrzańskiej w latach 2013–2016. Pensjonat ma 12 pokoi, w tym 34 miejsca 
noclegowe. Analiza dotyczyła udziału rezerwacji dokonanych przez osoby w wieku 65 lat 
i powyżej w stosunku do ogółu rezerwacji.

Średnia wieku osób starszych rezerwujących pobyt w pensjonacie w analizowanym 
okresie wyniosła 70 lat. Średni wskaźnik rezerwacji odnotowano na poziomie 3,22, przy 
czym należy zauważyć, że w analizowanym okresie liczba rezerwacji wśród seniorów 
malała. Najczęściej wybierano czterodniowe pobyty.

Tabela 5. Analiza rezerwacji w pensjonacie w Bukowinie Tatrzańskiej w latach 2013–2016 osób powyżej 
65. roku życia

Rok Średnia wieku Średnia długości pobytu Udział rezerwacji  
do ogółu gości (w %)

2013 75 3 4,21

2014 72 5 3,06

2015 70 4 2,98

2016 71 4 2,51

Ogółem 70 4 3,22

Źródło: opracowanie własne na podstawie analizy rezerwacji obiektu w latach 2013–2016.

W 2013 r. udział rezerwacji osób starszych w pensjonacie stanowił 4,21% w stosunku 
do ogółu rezerwacji. W ciągu analizowanego okresu liczba rezerwacji noclegów wśród 
osób starszych systematycznie malała do poziomu 2,51% w 2016 r. Średnia wieku osób 
starszych spędzających czas w pensjonacie w 2013 r. wyniosła 75 lat, natomiast w 2016 r. 
71 lat. Zwiększyła się też w tym okresie średnia długość pobytu osób starszych w pen-
sjonacie z trzech do czterech dni. 

Na podstawie analizy rezerwacji dokonanych przez seniorów w latach 2013–2016 
w wybranym obiekcie noclegowym można sformułować następujące wnioski:
1. udział seniorów w stosunku do pozostałych uczestników maleje;
2. seniorzy preferują podróże poza sezonem turystycznym:

 – okres wiosenny, głównie kwiecień,
 – okres jesienny, głównie wrzesień;

3. seniorzy preferują wyjazdy na cztery noclegi i więcej;
4. wśród seniorów powyżej 69. roku życia widoczna jest tendencja do dłuższego wypo-

czynku (powyżej siedmiu noclegów);
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5. seniorzy nie podróżują samotnie, lecz w parach lub grupach; 
6. seniorzy preferują wyjazdy z członkami rodziny lub znajomymi. 

Na podstawie przeglądu literatury można dostrzec decydującą rolę czynników 
społeczno- ekonomicznych wpływających na zaangażowanie seniorów w aktywność tu-
rystyczną (m.in. wykształcenie, aktywność zawodowa i miejsce zamieszkania)26. Badacze 
zaznaczają wpływ także takich czynników, jak: wielkość rodziny, stan cywilny i rodzaj 
aktywności, które determinują aktywność turystyczną seniorów27.

Za główną przyczynę niskiej aktywności turystycznej seniorów uznaje się sytuację 
materialną współczesnych seniorów. Jednak zgodnie z wynikami badań aktywności tury-
stycznej osób starszych w wybranych europejskich krajach28 kraje o najwyższych świad-
czeniach emerytalnych nie charakteryzują się najliczniejszą grupą turystów seniorów. 
Chociaż Polscy emeryci w porównaniu z krajami wysoko rozwiniętymi otrzymują najniższe 
świadczenia, a ich udział w rynku turystycznym w Polsce jest niewielki, to jednak liczba 
ich wyjazdów turystycznych nie jest najniższa w stosunku do innych państw. Tak więc 
aktywność turystyczna nie jest uzależniona wyłącznie od kwestii finansowych29. 

Należy zauważyć, że turyści seniorzy są silnie zróżnicowani wewnątrz segmentu pod 
względem:

 – wieku,
 – wykształcenia,
 – wielkości gospodarstwa domowego,
 – stanu cywilnego,
 – stanu zdrowia,
 – dotychczasowego stylu życia,
 – sytuacji materialnej.

Ponadto ze względu na wieloletnie doświadczenie konsumenckie seniorzy cechują 
się wysoką świadomością w dokonywaniu zakupów, w tym również w wyborze usług 
turystycznych. Na tle pozostałych konsumentów sektora turystycznego cechują się dużą 
ilością czasu wolnego, którą mogą przeznaczyć na aktywność turystyczną. Od strony 
podażowej daje to szansę przedstawicielom branży turystycznej na zmniejszenie ne-
gatywnych konsekwencji sezonowości, na którą są oni narażeni w swojej działalności. 

Z powyższych rozważań można wyciągnąć wnioski, że zachodzące zmiany demo-
graficzne wpływają na wzrost udziału osób starszych w ruchu turystycznym, co można 
potwierdzić w odniesieniu do obywateli krajów wysoko rozwiniętych. Jednak w Polsce 
sektor turystyczny nie zważa na potencjał seniorów na rynku turystycznym, o czym świad-

26 S.C.S. Jang, C.M.E. Wu, op. cit.; s. Jang at al., Understanding Travel Expenditure Patterns: A Study 
of Japanese Pleasure Travelers to the United States by Income Level, “Tourism Management” 2004, 25; 
J.L. Nicolau, F.J. Más, Stochastic modeling: A three-stage tourist choice process, “Annals of Tourism Re-
search” 2005, 32(1).
27 G.P. Nyaupane, K.L. Andereck, Understanding travel constraints: Application and extension of a leisure con-
straints model, “Journal of Travel Research” 2008, 49(1).
28 R. Seweryn, Turystyka polskich seniorów na tle wybranych krajów Europy Zachodniej, „Zeszyty Naukowe 
Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług” 2011, 72.
29 Ibidem, s. 640–641.
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czą dane statystyczne przedstawiające malejący udział osób starszych w wyjazdach 
turystycznych w ostatnich latach. 

Wzrost udziału osób starszych w ruchu turystycznym wymaga od przedstawicieli branży 
turystycznej kompleksowej analizy tej grupy konsumentów w celu dostosowania usług do 
zgłaszanych przez nich potrzeb. 

Podsumowanie

Zachodzące zmiany demograficzne nie wpływają na wzrost udziału osób starszych 
w ruchu turystycznym w Polsce. Zgodnie z danymi zaprezentowanymi w niniejszej pracy, 
udział seniorów w ruchu turystycznym stale maleje. 

Znaczenie seniorów na rynku turystycznym w nadchodzących latach jest zwią-
zane przede wszystkim ze zmianami w strukturze demograficznej Europy, zmianami 
w preferowanym stylu życia. Populacja kontynentu europejskiego charakteryzuje się 
dynamicznymi przemianami w strukturze społeczeństwa na skutek niskiego wskaźnika 
dzietności oraz wydłużenia przeciętnej długości życia. Populacja Polski znajduje się 
w fazie starości demograficznej, a w ciągu kolejnych 20 lat znajdzie się w fazie zaawan-
sowanej starości demograficznej podobnie jak większość krajów wysoko rozwiniętych. 
Zgodnie z szacunkami GUS, w 2035 r. osoby w wieku poprodukcyjnym stanowić będą 
25% ogółu populacji Polski. 

W krajach Europy Zachodniej, gdzie problem starzejącego się społeczeństwa wy-
stąpił dużo wcześniej niż w pozostałych krajach tego kontynentu, udział seniorów 
w ruchu turystycznym jest większy. Jednak w Polsce osoby starsze stanowią najmniej 
aktywną turystycznie grupę społeczną, co więcej, zgodnie z danymi udział ich zmniej-
szył się w ostatnich latach. Należy podkreślić potencjał segmentu seniora, zważywszy 
na liczebność tej grupy oraz wzrost zamożności społeczeństwa. Branża turystyczna 
może spodziewać się zmian w zapotrzebowaniu starszej grupy społecznej na usługi 
turystyczne w miarę wzrostu intensywności zjawiska starzenia się społeczeństwa. 
Niezbędna staje się analiza potrzeb i motywów podejmowania wyjazdów turystycz-
nych wśród seniorów, gdyż segment ten jest silnie zróżnicowany pod względem wieku, 
zamożności, aktywności turystycznej itp. Produkt turystyczny należy dostosować do 
potrzeb osób starszych. 
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Streszczenie 

Celem artykułu jest charakterystyka zachodzących zmian demograficznych w polskim i europej-
skim społeczeństwie i ich wpływu na rynek turystyczny. Postawiono tezę, że zachodzące zmiany 
demograficzne wpływają na wzrost udziału osób starszych w ruchu turystycznym. Badania 
przeprowadzono na podstawie analizy literatury przedmiotu i danych wtórnych wiodących urzę-
dów statystycznych (GUS, EUROSTAT). Ponadto w artykule przedstawiono badania pilotażowe 
przeprowadzone w jednym z pensjonatów zlokalizowanych w Bukowinie Tatrzańskiej dotyczące 
udziału pobytu osób starszych w tym obiekcie noclegowym w latach 2013–2016. Seniorzy będą 
stanowić potężne źródło koniunktury dla szeroko pojętego przemysłu turystycznego. O potencjale 
nabywczym konsumentów seniorów decyduje przede wszystkim duża ilość czasu wolnego, 
którym dysponują po przejściu na emeryturę. 

Słowa kluczowe: rynek usług turystycznych, senior, starzenie się społeczeństwa 
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Abstract

The main purpose of this article is the characteristic change in Polish and European demo-
graphic structure. A thesis was made that change variations demographic have influence for 
increase participation the elderly in the tourism industry. Furthermore, in that article carry out 
own research in a guesthouse in Bukowina Tatrzańska connection with a number of seniors, 
which had stayed in the guesthouse since 2013 years.

Keywords: tourist market, senior, aging population
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