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Możliwości rozwoju rynku usług dla rdzennej ludności wiejskiej 
w wieku 60 plus

Streszczenie

Potrzeby są kategorią dynamiczną, a więc zmienną, zarówno w odniesieniu do 
ich odczuwania, hierarchii ważności, jak i konsekwencji pilności zaspokojenia. 
Zmienność potrzeb w tych wielorakich odniesieniach warunkują czynniki charak-
teryzujące jednostkę, konsumenta (zmienne endogenne) oraz czynniki opisujące 
dalsze i bliższe otoczenie, w którym ta jednostka funkcjonuje (zmienne egzogen-
ne). Jedną z ważniejszych determinant endogennych jest wiek, a egzogennych − 
środowisko zamieszkania, zwłaszcza w układzie wieś – miasto. Fakt ten wskazuje 
na zasadność rozpoznania potrzeb starszych mieszkańców wsi, co w niniejszym 
tekście dotyczyć będzie tych potrzeb, których zaspokojenie implikować może roz-
wój rynku usług dla tej kategorii konsumentów. Sądzić można, że ze względu na 
towarzyszące wiekowi 60 plus schorzenia zdrowotne i problemy w codziennym 
funkcjonowaniu, starsi konsumenci zgłaszają specyficzne oczekiwania w zakresie 
usług. Celem rozpoznania potrzeb starszych mieszkańców wsi, których zaspoko-
jenie może implikować rozwój rynku usług, wykorzystano wyniki autorskich ba-
dań, przeprowadzonych w 2014 roku w czterech województwach wschodniej Pol-
ski (tzw. Polski B)1. Wyniki badań własnych uzupełniono danymi z innych badań 
(GUS, CBOS, Pretendent), potwierdzając trudne warunki życia seniorów na wsi 
i zasadność tworzenia możliwości rozwoju małych przedsiębiorstw usługowych, 
które zaoferują usługi niwelujące trudności życia osób starszych mieszkających na 
wsi, zwłaszcza w zakresie opieki zdrowotnej i pomocy w dokonywaniu zakupów.

Słowa kluczowe: seniorzy, rdzenni mieszkańcy wsi w wieku 60 plus, potrzeby, 
popyt na usługi
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Wstęp

Istotną cechą potrzeb jest ich zmienność, co wynika zarówno ze zmienności otoczenia, 
w którym funkcjonuje jednostka, jak również zmienności cech, które reprezentuje, a wśród 
nich cech socjodemograficznych. W tym kontekście zasadne jest podejmowanie badań ma-
jących na celu rozpoznanie specyfiki potrzeb poszczególnych kategorii konsumentów, ich 
oczekiwań, po to m.in., by w sposób optymalny zaoferować towary i usługi, które mogą je 

1  Badania zrealizowane w ramach grantu NCN 2013/09/B/HS4/03603.
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zaspokoić. Tak jak potrzeby inicjują zachowania człowieka w kierunku ich zaspokojenia, tak 
i wartości, które z potrzebami są bezpośrednio powiązane, są traktowane jako motywatory 
postępowania człowieka. Wartości najogólniej określają swoiste predyspozycje danej jed-
nostki do podjęcia konkretnych decyzji dotyczących różnych zachowań, a w tym również za-
chowań konsumenckich. Milton Rokeach (1973) określa wartość jako trwałe przekonanie, że 
wybrany sposób postępowania lub ostateczny cel życia jest jednostkowo i społecznie bardziej 
atrakcyjny niż inne sposoby zachowania i inne cele życiowe. Pewną reasumpcją wielu defini-
cji wartości funkcjonujących w literaturze jest stwierdzenie, że wartość to jakakolwiek rzecz, 
jakiejkolwiek potrzeby, co podkreśla immanentny związek między wartościami a potrzebami. 

Jedną z ważniejszych determinant różnicujących potrzeby w odniesieniu do ich istoty, 
hierarchii ważności, pilności zaspokojenia, a także innych wymiarów, o charakterze 
endogennym jest wiek, a egzogennych − miejsce zamieszkania, zwłaszcza w układzie wieś 
– miasto.

W tym kontekście zarysowany został cel niniejszego opracowania, którym jest rozpozna-
nie oczekiwań rdzennych mieszkańców wsi w wieku 60 plus, co do potrzebnych im usług, 
które mogłyby im pomóc funkcjonować w gospodarstwie domowym i lokalnej społeczno-
ści. Możliwości rozwoju usług dla osób w tym wieku będą oszacowane w sposób pośredni, 
na podstawie opinii reprezentantów tej kategorii konsumentów co do trudności codziennego 
życia, które ujawnione zostały w wyniku badań przeprowadzonych w 2014 roku w czterech 
województwach tzw. Polski B2.

Rynek usług dla ludności wiejskiej w wieku senioralnym jest w Polsce rozpoznany w nie-
wielkim stopniu, a z uwagi na obserwowany generalnie proces starzenia się społeczeństwa, 
któremu towarzyszy depopulacja zwłaszcza rejonów wiejskich, określenie oferty usług za-
spokajających potrzeby starszych konsumentów, często cierpiących na przeróżne schorze-
nia, wymagających opieki i pomocy, wydaje się przedsięwzięciem ważnym i aktualnym. 

Według danych GUS (Obszary wiejskie w Polsce 2011, s. 138), w 2035 roku, w stosunku 
do 2009 roku na terenach wiejskich spodziewana jest znaczna depopulacja, np. w woje-
wództwie podlaskim nastąpi spadek ludności o 14,8%, lubelskim − o 10,5%, świętokrzy-
skim − o 8,7%, warmińsko-mazurskim − o 8,6%. Jednocześnie będzie zwiększał się udział 
ludności w wieku 60 plus (Obszary wiejskie w Polsce 2011, s. 138).

Trudno na podstawie współczesnej literatury przedmiotu określić model struktury ryn-
kowej usług dla segmentu osób starszych, rdzennych mieszkańców wsi, co wynikać może 
w dużym stopniu z braku lub ułomności informacji rynkowej na ten temat (Mongiało 2007). 
Fakt ten dodatkowo wyjaśnia trafność podjętego wątku badawczego w przywołanych bada-
niach własnych. 

2  Badania zrealizowano w ramach grantu NCN 2013/09/B/HS4/03603, na próbie 400 respondentów w czterech wojewódz-
twach o relatywnie niekorzystnych wskaźnikach makroekonomicznych, tj. warmińsko-mazurskim, podlaskim, lubelskim 
i świętokrzyskim ( w każdym województwie 100 respondentów rdzennych mieszkańców wsi w wieku 60 plus); badania zreali-
zowano wywiadu bezpośredniego (PAPI) z wykorzystaniem autorskiego kwestionariusza; wywiad kończył się sesją zdjęciową 
gospodarstwa za zgodą respondenta. 
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Wiele wniosków, płynących z badania korporacji badawczej Pretendent, przeprowadzone-
go w II półroczu 2013 roku na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Słaby 
2013, s. 10) dotyczących dostosowywania się rynku usług do konsumentów w starszym 
wieku, można odnieść do potencjalnej działalności na rzecz starszych mieszkańców wsi. 
Większość biorących udział w badaniu przedsiębiorców uważało, że tylko mikro- i małe 
firmy mogą skutecznie świadczyć usługi dla konsumentów w wieku 60 plus, przy czym 
uwzględniać muszą nie tylko specyfikę potrzeb tej kategorii nabywców, ale również ich siłę 
nabywczą. Szansą na rentowność takiej działalności byłoby koncentrowanie się nie tylko 
na usługach dla osób starszych, ale również na dotacjach ze strony władz samorządowych. 
Ponadto badani uważali, iż jednym z elementów mniejszej atrakcyjności świadczenia usług 
dla tego segmentu konsumentów jest niska wiedza wśród przedsiębiorców o potrzebach osób 
starszych, jak również słabo wykształcone instrumenty komunikacji marketingowej, bowiem 
praktycznie jedyną ich formą jest tzw. „marketing szeptany” czy kolokwialnie mówiąc „pocz-
ta pantoflowa”, mimo częstego oglądania TV, a tym samym z koniecznym „narażeniem” na 
kontakt z prezentowanymi tam reklamami. Przedstawiciele sektora małych przedsiębiorstw 
nie widzieli celowości specjalizacji ze względu na podeszły wiek usługobiorców, co świad-
czyło o ich braku wiedzy na ten temat. Wymieniano także słabą aktywność starszych osób 
jako konsumentów usług. Z kolei seniorzy biorący udział w tym badaniu zgłaszali zapotrze-
bowanie na usługi związane przede wszystkim z ochroną zdrowia, rehabilitacją i turystyką.

Wybrane charakterystyki rdzennej ludności wiejskiej

Struktura demograficzna ludności wiejskiej w Polsce, ze względu na wiek, charaktery-
zuje się dużym zróżnicowaniem regionalnym. W 2014 roku na terenach wiejskich osoby 
w starszym wieku stanowiły tylko 13% w skali Polski (w miastach − 16%), jednak np. 
w województwie świętokrzyskim osoby ponad 65-letnie stanowiły 16% ogółu mieszkańców 
(Sytuacja demograficzna… 2014). 

Od 2000 roku, według badań CBOS (2013, s. 1), bilans migracji wewnętrznych jest ko-
rzystny dla wsi, zwiększył się napływ ludności miejskiej na tereny wiejskie, przy czym ten 
przyrost mieszkańców wsi odbywa się głównie na obszarach blisko miast. 

Na początku transformacji środowisko wiejskie odczuło najbardziej negatywne skut-
ki transformacji, na co wskazywały badania CBOS z lat 1993-1997. Wyniki tych badań 
wskazały, że mieszkańcy wsi mogą mieć inny system wartości, różnicujący kryteria oceny 
własnych warunków życia. Badania w 2013 roku wykazały, iż różnice między opiniami 
dotyczącymi wartości i norm w życiu rdzennej ludności wiejskiej a ludności napływowej 
wykazują stosunkowo niewielkie różnice. Należy jednak zwrócić uwagę na dwie wartości 
w życiu, które mieszkańcy wsi plasują na dwóch przeciwległych biegunach − zachowanie 
dobrego zdrowia oraz kontakt z kulturą, co może mieć znaczenie dla rozwoju rynku usług 
i jego struktury. Niewątpliwie wszystkie usługi związane z zachowaniem dobrego zdrowia 
(profilaktyczne, lecznicze, rehabilitacyjne) będą cieszyły się szczególnie dużym zaintere-
sowaniem, co wynika z jednej strony − ze znaczenia zdrowia w hierarchii wartości ludzi 
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starszych, a z drugiej − z realnie występujących schorzeń w tej subpopulacji. Tę sytuację 
potwierdzają wyniki z badania autorskiego z 2014 roku, bowiem 47% badanych w wieku 60 
plus uważało, że stan ich zdrowia jest zły, przy czym np. w województwie świętokrzyskim 
udział takich ocen był jeszcze większy, bo wynosił 68%. 

Badania CBOS wskazują też, że wszystkie usługi pozwalające na uczestnictwo w kultu-
rze respondenci określali jako mniej potrzebne, chociaż uzyskane wyniki nie potwierdziły 
zróżnicowania w tym zakresie ze względu na wiek. Natomiast na podstawie wyników au-
torskich badań z 2014 roku, można stwierdzić, że choć zdecydowana większość respon-
dentów deklarowała głównie oglądanie TV, to 21% spośród badanych wyraziło opinię, 
że chętnie bierze udział w festynach, a 14% w imprezach organizowanych przez gminne 
ośrodki kultury. Symptomatyczny jest natomiast, w kontekście korzystania z różnych form 
kultury, całkowity brak wyjazdów do muzeum, oglądania przedstawień teatralnych w po-
bliskim mieście, a tylko 1% respondentów deklarowało, że korzysta z zasobów bibliote-
ki, jeżeli znajduje się w miejscu zamieszkania. Zatem aktywność seniorów na rynku usług 
kulturalnych w badanych województwach praktycznie istnieje w bardzo wąskim zakresie 
i dotyczy bardziej tradycyjnych form spędzania czasu na festynach, wiejskich zabawach itp., 
a w znacznie mniejszym stopniu zorganizowanego uczestnictwa w kulturze masowej nie 
tylko w miejscu zamieszkania, ale również w pobliskich miastach. Nieco częściej seniorzy 
wiejscy korzystają z usług turystycznych, bowiem w roku poprzedzającym badanie 17% 
spośród badanych uczestniczyło w wycieczce, przy czym to uczestnictwo jest silnie zróżni-
cowane terytorialnie, bowiem tylko co dziesiąty respondent, mieszkający w województwach 
świętokrzyskim i podlaskim skorzystał z tego rodzaju usług. Tak więc oferta rynku usług 
turystycznych dla tej grupy rdzennych mieszkańców wsi może stać się bardziej interesują-
ca, tym bardziej, że ponad 11% badanych osób stwierdziło, że udział w wycieczce jest ich 
największym marzeniem.

Jednocześnie należy wspomnieć, że korzystanie z oferty kultury masowej, jak również 
oferty usług turystycznych, to najczęstsze wydatki, z których od wielu lat zmuszeni są rezy-
gnować mieszkańcy wsi z powodu ograniczonych środków finansowych (Gutkowska 2003).

Trudności w życiu codziennym odczuwane przez starszych mieszkańców 
wsi jako symptom możliwości rozwoju rynku usług w świetle badania 
empirycznego z 2014 roku

Przeprowadzone w 2014 roku autorskie badanie warunków, poziomu, jakości i godności 
życia ludzi starszych w wieku 60 plus, będących jednocześnie rdzennymi mieszkańcami wsi 
w tzw. „biednych” czterech województwach wschodniej Polski, pozwoliło przybliżyć ocenę 
bieżącej sytuacji tych osób, by na tej podstawie móc określić kierunki zmian polityki spo-
łecznej w odniesieniu do tej grupy ludności, a także możliwości rozwoju różnej skali przed-
siębiorczości na rynku usług. Badanie, jakkolwiek miało charakter ilościowy, to przyjęte 
w nim cele zrealizowano nie tyle na podstawie zaawansowanych technik statystycznych, 
ile z wykorzystaniem danych nt. częstości odpowiedzi na poszczególne pytania z uwzględ-
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nieniem określonych zmiennych socjodemograficznych, co wynika zarówno z liczebności 
próby, jak i eksploracyjnego charakteru badania w określonych wcześniej zakresach. 

W badaniu ilościowym, przeprowadzonym metodą PAPI, wzięło udział ogółem 400 re-
spondentów (każde województwo było reprezentowane przez 100 rdzennych mieszkańców 
wsi w wieku 60 plus). Rozkłady według płci, wykształcenia, wieku oraz rodzaju wykształcenia 
(rolnicze lub nierolnicze) w czterech województwach (lubelskim, świętokrzyskim, podlaskim 
i warmińsko-mazurskim) zaprezentowano w tabeli 1. W każdej grupie wyróżnionej ze względu 
na województwo w badaniu brało udział ok. 10% więcej kobiet. Wśród badanych ogółem prze-
ważały osoby legitymujące się wykształceniem podstawowym (76%), co nie dziwi z uwagi na 
stwierdzane w literaturze opóźnienie cywilizacyjne wsi, mierzone m.in. wskaźnikiem udziału 
osób z wyższym wykształceniem, co dopiero w okresie zmian makroekonomicznych uległo 
znacznej poprawie (Gutkowska 2004). Wyróżniając cztery grupy wieku, najliczniejszą (33%) 
stanowiła grupa młodszych seniorów (60-65 lat) zarówno w ujęciu ogółem, jak i w przekroju 
czterech województw. Odsetek reprezentantów pozostałych przedziałów wiekowych nie róż-
nił się specjalnie w tych województwach (od 17% do 20%). Podmiotem badań były wyłącz-
nie osoby starsze w wieku 60plus, wśród których wyróżniono 5 grup wiekowych zgodnie 
z założeniem, iż sytuacja życiowa seniorów młodszych i starszych może silnie różnicować 
stopień zaspokojenia ich potrzeb, a tym samym różnicować strukturę rynku potencjalnych 
usług. Respondenci mieszkali w jednym z czterech województw tzw. Polski B (świętokrzy-
skim, podlaskim, lubelskim lub warmińsko-mazurskim), przy czym wybór tych województw 
oparty był na przypuszczeniu, iż właśnie w nich częściej można spodziewać się niższego niż 
w innych województwach poziomu życia ludności wiejskiej, co warunkować może, obok cech 
respondentów, potrzebę rozwoju rynku usług, dedykowanych tej grupie ludności.

Tabela 1
Struktura próby badania ze względu na cechy demograficzno-ekonomiczne 
i geograficzne, ogółem, w 2014 roku  

Cecha Wariant % Cecha Wariant %

Płeć Kobieta
Mężczyzna

58
42

Województwo Lubelskie
Świętokrzyskie
Podlaskie
Warmińsko-mazurskie

25
25
25
25

Wiek 60-65
66-70
71-75
76-80
81 i więcej

33
17
15
15
20

Ocena sytuacji 
materialnej 

Lepsza niż u innych
Taka sama
Gorsza 
Trudno ocenić

10
70
17
 3

Wykształcenie Podstawowe/zasadnicze
Średnie/wyższe

75
25

Zadowolenie 
z życia

Tak
Nie

85
15

Zamieszkanie Samotnie
Z rodziną

20
80

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań własnych z 2014 roku.
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Czynnikiem, który najsilniej wpływa na warunki życia zazwyczaj bywa sytuacja mate-
rialna. Respondenci porównując swoją sytuację z sytuacją innych osób starszych, miesz-
kających w tej samej wsi nie uważali, że mają gorsze warunki materialne. Taką ocenę 
sformułowało ok. 70% respondentów w każdym z województw. Osoby starsze mają względ-
ną stabilność finansową w postaci rent czy emerytur, które nierzadko są jedynym pewnym 
źródłem utrzymania całej rodziny, zwłaszcza w sytuacji, gdy ich dzieci i wnuki są bezro-
botne i pozostają na utrzymaniu starszych rodziców czy dziadków, co dość często generuje 
problemy w relacjach rodzinnych, a czasami też przemoc ze strony młodszych członków 
rodziny wobec osób starszych. 

Ważną determinantą ocen jakości życia jest stopień zaspokojenia potrzeb. Pytanie 
o zadowolenie z życia jako miernika jakości życia przyniosło dość zaskakujący rozkład 
odpowiedzi, bowiem 85% respondentów w wieku 60 plus wypowiedziało się pozytywnie na 
temat poczucia zadowolenia z życia. Najwięcej zadowolonych było w województwie lubel-
skim (97%), a najmniej w warmińsko-mazurskim (83%). Płeć nie zróżnicowała odpowiedzi 
w tym zakresie. Osoby w wieku 60-70 lat były szczególnie skłonne wyrażać zadowolenie 
z życia (90%), chociaż odnotowano, że im starszy respondent, tym pozytywna odpowiedź 
na ten temat wyrażana była rzadziej. Najczęściej wskazywanym powodem niezadowolenia 
były kłopoty ze zdrowiem (31% odpowiedzi), samotność (20%), starość (16%), przygnębie-
nie (ok.15%) oraz brak pieniędzy (10%). 

Przed przystąpieniem do identyfikacji potrzeb osób starszych, których zaspokojenie mo-
głoby rodzić popyt na usługi, a której można było dokonać na podstawie wyników autorskie-
go badania warto przytoczyć opinie, uzyskane przez CBOS na temat trudów życia na wsi 
(CBOS 2014, s. 3). Respondenci, którzy wzięli udział w badaniu CBOS’14 konfrontowali 
„za i przeciw” decyzji przeniesienia się z miasta na wieś, wskazując takie trudności życia 
na wsi, jak: oddalenie od miast, ograniczony dostęp do niektórych dóbr i usług, utrudniony 
dostęp do instytucji kultury, handlu, opieki zdrowotnej i społecznej, uciążliwa komunikacja. 

Sądzić można, że utrudnienia te ze zrozumiałych względów mogą dotyczyć z większą 
siłą osób starszych, co zostało w wielu wypadkach potwierdzone materiałem empirycznym 
z badań własnych z 2014 roku (por. tabela 2).

Wyróżniającą się zdecydowanie trudnością w życiu, wymienianą przez osoby w wieku 
60 plus niezależnie od wieku, miejsca zamieszkiwania, oceny sytuacji materialnej czy wo-
jewództwa było samodzielne wykonywanie zakupów. Można przyjąć z dużą dozą pewności, 
iż osoby starsze na wsi dokonują zakupów on-line bardzo rzadko, m.in. dlatego, że rzadko 
korzystają z Internetu, jak i możliwości, które on stwarza. W drugiej kolejności wymieniano 
kontakt z innymi ludźmi, co można rozumieć jako brak spotkań, imprez, wyjazdów, podczas 
których osoby starsze miałyby zapewnioną szansę rozmowy, bliskości, możliwości współpra-
cy. Seniorzy zamieszkali na wsi potrzebują opieki medycznej. W innym pytaniu rozszerzają-
cym tę odpowiedź wyraźnie podkreślono, że potrzebują opieki medycznej wyspecjalizowanej, 
prywatnej, co wiąże się z koniecznością transportu. Potrzebą w zakresie usług, na którą wska-
zywali seniorzy był dom kultury, a konkretnie oferowane w tej instytucji możliwości spędza-
nia czasu z innymi osobami, uczestnictwa w organizowanych w nich imprezach kulturalnych 
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i towarzyskich. Na tego rodzaju usługi i instytucję zwracali uwagę zwłaszcza młodsi badani 
oraz mieszkający w województwie lubelskim. Można zauważyć, że omawiane rodzaje trudów 
ich życia stosunkowo najsilniej występowały w województwach lubelskim i świętokrzyskim. 
Warto też podkreślić, że nawet zamieszkiwanie z dziećmi nie pomniejszało skali wybranych, 
najczęściej wymienianych trudności w życiu, wyjąwszy robienie zakupów.

Tabela 2
Struktura badanych ze względu na postrzegane przez nich braki w codziennej egzystencji 
starszych mieszkańców wsi z uwzględnieniem zmiennych socjodemograficznych (w %)
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Total 400 12 4 16 5 34 4 2 34
Płeć          

Kobieta 233 12 3 16 6 32 4 2 33 
Mężczyzna 167 11 4 15 4 36 5 2 36

Wiek          
60-65 132 9 3 11 7 31 7 0 39 
66-70 69 16 1 17 6 39 3 6 25 
71-75 61 18 2 15 3 33 3 2 39 
76- 80 59 7 2 20 3 29 2 2 42 
81 i więcej 79 10 9 19 4 37 4 1 24 

Wykształcenie          
Podstawowe 200 11 3 18 5 30 5 2 38
zasadnicze zawodowe 101 8 7 11 1 39 3 1 39
średnie / wyższe 99 16 2 17 10 35 5 2 23

Wykształcenie          
Nierolnicze 325 10 3 15 4 32 4 2 37
Rolnicze 75 16 5 17 8 39 7 3 23

Czy mieszka Pan|i          
Samotnie 79 10 5 13 6 35 1 5 32
z małżonkiem 180 11 4 19 4 39 3 1 32
z małżonkiem i dziećmi 81 10 2 11 7 28 6 1 38
z dziećmi 57 14 2 16 4 21 9 0 40
z rodzeństwem 3 67 0 33 0 0 0 0 33
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Ocena sytuacji materialnej          
lepsza niż u innych 39 18 8 10 5 26 10 3 28
podobne warunki mają inni 280 10 3 17 5 35 4 1 35
gorsza niż u innych 67 12 4 13 1 28 3 1 37
trudno ocenić 14 14 0 21 14 57 0 7 14

Ocena warunków mieszkanio-
wych          

lepsze niż u innych 42 7 5 10 2 29 12 0 36
podobne warunki mają inni 277 12 4 16 5 34 4 2 35
gorsze niż u innych 56 13 4 20 2 29 2 0 32
trudno ocenić 25 16 0 20 16 48 4 4 28

Ocena stanu zdrowia          
Pozytywna 214 13 5 18 6 35 4 2 30
Negatywna 153 10 1 12 3 35 4 1 39
trudno ocenić 33 9 6 15 6 18 9 0 42

Sytuacja zawodowa          
nigdzie już nie pracuję 350 12 3 16 5 33 4 1 36
pracuję w sektorze rolnym 43 9 5 9 9 44 9 5 23
pracuję poza rolnictwem 7 14 14 57 0 0 0 0 29

Województwo          
Lubelskie 100 19 6 20 15 53 8 3 9
Świętokrzyskie 100 12 6 23 2 10 1 1 48
Podlaskie 100 7 0 9 0 26 5 3 50
Warmińsko-mazurskie 100 8 2 11 3 45 3 0 30

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych CBOS.

Uwzględnienie różnych zmiennych socjodemograficznych w odniesieniu do wyraża-
nych przez badanych opinii na temat dostrzeganych braków w ich codziennej egzystencji, 
pozwala zauważyć, m.in.:
1. Starsze mieszkanki wsi w czterech badanych województwach nieco częściej aniżeli ich 

mieszkańcy wyrażały opinię, że starszym osobom na wsi brakuje: dobrej opieki me-
dycznej; kontaktów z ludźmi; klubu gospodyń czy innego miejsca do spotkań; męż-
czyźni zaś częściej nieco wyrażali opinię o tym, że starszym mieszkańcom wsi brakuje: 
opieki i pomocy ze strony innych oraz rozrywki. 
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2. Odnotowano, że wraz z wiekiem zwiększała się skłonność do wyrażania opinii o tym, 
że starszym mieszkańcom wsi brakuje kontaktu z bliskimi i innymi ludźmi, a zmniejszał 
się odsetek deklarujących brak miejsca do spotkań z innymi. Zauważono, że wyższy po-
ziom wykształcenia sprzyjał częstszemu wyrażaniu opinii, że obecnie starszym miesz-
kańcom wsi brakuje dobrej opieki medycznej; miejsc do spotkań z innymi; a zmniejszał 
się odsetek wyrażających opinię, że niczego nie brakuje ludziom starszym na wsi.

3. Osoby starsze mieszkające samotnie relatywnie częściej stwierdzały brak kontaktu za-
równo z bliskimi, jak i innymi osobami oraz narzekały na brak zlokalizowanego blisko 
miejsca zamieszkania sklepu.

4. Osoby korzystniej oceniające sytuację materialną swoich gospodarstw domowych czę-
ściej niż pozostali narzekali na brak dobrej opieki medycznej i rozrywki. 

5. Osoby korzystniej oceniające sytuację mieszkaniową rzadziej narzekały na brak kontak-
tów z bliskimi i innymi osobami, a częściej niż inni stwierdzali brak rozrywki.

6. Pracujący poza rolnictwem częściej odczuwali brak kontaktów z bliskimi i innymi oso-
bami, gdy tymczasem w ogóle nie brakowało im klubu czy innych miejsc spotkań jak 
również rozrywki oraz opieki i pomocy ze strony innych osób.

Podsumowanie

Oceniając wymieniane trudności życia starszych mieszkańców wsi w wieku 60 plus, 
przez pryzmat powstania rynku potencjalnych usług, które mogłyby zaspokoić ich potrze-
by, można wymienić następujące usługi, na które istnieje potencjalny popyt, a mianowicie: 
usługi medyczne, zwłaszcza specjalistyczne, do których dostęp angażowałby również usługi 
transportowe, następnie zakupy wraz z ich dostarczeniem do domu, usługi kulturalne sku-
piające w domu seniora czy gminnych klubach społeczność wiejską oraz usługi turystyczne. 
Ich rozwój jest uwarunkowany stosunkowo niską, ale stabilną sytuacją materialną, jednak 
konieczne byłyby dopłaty ze strony samorządu.

Monopol prywatny w zakresie medycznych świadczeń mógłby w tym zakresie być za-
stąpiony przez medyczne placówki państwowe, które za transport mogłyby dostawać opłaty. 
Pewien efekt skali powstałby w sytuacji świadczenia takich usług osobom z sąsiadujących 
województw. Efekt cenowy takiej działalności nie musi być przyczyną braku zapotrzebo-
wania na nie, bowiem szczególnie seniorzy młodsi często mają dodatkowe dochody poza 
świadczeniami społecznymi, choć materiał badawczy nie pozwolił na oszacowanie skali 
tych dodatkowych dochodów i ich źródeł. 

Początkowo oferta małych przedsiębiorstw usługowych mogłaby znaleźć niewielki popyt, 
co potwierdzają wyniki badania, wskazujące na dość wysoki odsetek respondentów, którzy 
stwierdzili, że „niczego im nie brakuje”. Jedynie w województwie lubelskim tylko 9% respon-
dentów stwierdziło, że nie jest zainteresowana pomocą usługodawców. Takie dane były i nadal 
mogą być niewątpliwie podstawą opinii badanych w 2013 roku przez Pretendenta przedsię-
biorców, którzy narzekali na małą aktywność popytową ze strony osób starszych.
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Wykorzystanie niszy świadczenia usług dla osób starszych, mieszkających na wsi powinno 
zainteresować małe, często rodzinne przedsiębiorstwa, które są bardziej elastyczne w swoim 
działaniu, a funkcjonując w pobliżu miejsca zamieszkania tej specyficznej kategorii potencjal-
nych usługobiorców, mogą też elastycznie dostosowywać swoją ofertę do ich potrzeb.

Poza tymi możliwościami stwierdzonymi na podstawie badań, z uwagi na postępują-
cy proces starzenia się ludności, zarówno w mieście, jak i na wsi, można, przykładem in-
nych krajów europejskich, sugerować konieczność tworzenia oferty usług paliatywnych czy 
opiekuńczych w domu rencisty lub schronisku (nursing home) (Gutkowska, Tryfan 2011). 
Szczególne znaczenie mogą odegrać usługi z zakresu opieki paliatywnej, którą to nazwę 
określiła w 2002 roku Światowa Organizacja Zdrowia, jako ogół instytucjonalnych usług 
opiekuńczych, które mają przynieść ulgę w bólu, występującym przy różnych schorzeniach. 
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Opportunities for Development of the Service Market for the Native 
Rural Population Aged 60+

Summary

Needs are a dynamic, hence variable, category both related to feeling thereof, 
hierarchy of their importance and to consequences of urgency of meeting them. The 
variability of needs in these multiple references is determined by the factors charac-
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terising the individual, consumer (endogenous variables) and the factors describing 
further and closer environment in which the individual is functioning (exogenous 
variables). One of the major endogenous determinants is age, while exogenous ones 
– the place of residence, especially by the scheme: rural and urban areas. This fact 
indicates the legitimacy of identification of the needs of elderly rural dwellers, what 
in this text will concern those needs whose satisfaction may imply the development 
of the market for services for this category of consumers. One may think that due 
to the accompanying the age 60+ illnesses and other problems in everyday func-
tioning, elderly consumers report specific expectations as regards services. For the 
recognition of needs of elderly rural dwellers, satisfaction of which may imply the 
development of the market for services, there were used findings of author surveys 
carried out in 2014 in four provinces of eastern Poland (the so-called Poland B)3. 
The own research findings were supplemented by the data of other surveys (CSO, 
CBOS, Pretendent, i.e. Pretender), confirming difficult living conditions of elderly 
people in the countryside and the legitimacy to set forth the opportunities for devel-
oping small service enterprises which will offer services smoothing difficulties of 
life of elderly people living in the countryside, particularly as regards medical care 
and assistance in shopping.

Key words: elderly people, native rural dwellers aged 60+, needs, demand for ser-
vices.

JEL codes: D12

Возможности развития рынка услуг для коренного сельского 
населения в возрасте свыше 60 лет

Резюме

Потребности – динамичная категория, следовательно, изменяющаяся как 
по отношению к их ощущению, иерархии важности, так и последствий неот-
ложности удовлетворения. Изменчивость потребностей в этих многогранных 
сферах отнесения обусловливается факторами, характеризующими индивида, 
потребителя (эндогенные переменные), а также факторами, описывающими 
дальнейшую и ближайшую среду, в которой индивид функционирует (экзоген-
ные переменные). Одним из важнейших эндогенных детерминантов является 
возраст, а экзогенных – местожительство, в особенности по схеме село-город. 
Этот факт указывает целесообразность изучения потребностей пожилых жи-
телей на селе, что в статье будет касаться тех потребностей, удовлетворение 
которых может имплицировать развитие рынка услуг для этой категории по-
требителей. Можно судить, что ввиду сопутствующих возрасту свыше 60 лет 
заболеваний и других проблем в повседневной жизни, пожилые потребители 
заявляют о специфических ожиданиях в области услуг. Для выявления по-
требностей пожилых жителей села, удовлетворение которых может импли-
цировать развитие рынка услуг, использовали результаты авторских обследо-
ваний, проведенных в 2014 г. в четырех воеводствах восточной Польши (так 

3 The research was carried out within the framework of grant of NCN 2013/09/B/HS4/03603.
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называемой Польши Б)4. Результаты собственных обследований дополнены 
данными из других исследований (ЦСУ, CBOS, «Претендент»), подтверждая 
трудные условия жизни пожилых людей на селе и целесообразность создания 
возможностей развития малых обслуживающих предприятий, которые пред-
ложат услуги, сглаживающие трудности пожилых людей, проживающих на 
селе, особенно в области здравоохранения и помощи в покупках.

Ключевые слова: пожилые люди, коренные сельские жители в возрасте свы-
ше 60 лет, потребности, спрос на услуги.
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