
Prakseologia  nr  157,  t .2/2015

339

Walka o „nowego” klienta. 
Oferta dla seniorów w obliczu 
starzenia się społeczeństwa

Micha ł  Mękarski 
Uniwersytet  im. Adama Mickiewicza

mekarski@amu.edu.pl

Wstęp: zmiany demograficzne w Polsce – 
znane przyczyny i niepewne skutki

Polskie społeczeństwo starzeje się w szybkim tempie. Dane i pro-
gnozy demografi czne są jednoznaczne. Prognozy Głównego Urzędu 
Statystycznego pokazują, iż w Polsce liczba osób w wieku 60–74 lat 
wzrosnąć ma w ciągu najbliższych dwóch dekad o 40 procent, 75–84 
lat o 65,6 procent, zaś 85 lat i więcej o 90 procent. Jednocześnie 
liczba stulatków będzie wyższa aż o  253 procent (Szukalski 
2008: 14). „Geriatryczne tsunami” (określenie użyte przez Marzenę 
Rudnicką, prezes Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej pod-

Autor analizuje zmiany demografi czne pol-
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czas I Kongresu Gospodarki Senioralnej) nie jest procesem wyjątko-
wym tylko w  naszym kraju. Na świecie w  latach pięćdziesiątych 
XX wieku było ok. 200 milionów osób powyżej 60 lat, obecnie jest 
powyżej 500 milionów a szacunkowe dane wskazują, iż w 2025 r. 
będzie ich 1,2 miliarda (Dragan 2011: 3). 

Dobrze znamy przyczyny starzenia się naszego społeczeństwa. 
To między innymi wydłużająca się średnia długość życia, spadek 
dzietności, odkładanie decyzji o  urodzeniu pierwszego dziecka, 
wkraczanie w podeszły wiek osób, którzy stanowiły powojenny wyż 
demografi czny (Głowacka i in. 2011: 87–99). Jednak pytania o jego 
skutki i konsekwencje nadal pozostają bez ostatecznych odpowie-
dzi. Bez wątpienia czeka nas wiele ewolucyjnych (w swojej genezie), 
ale rewolucyjnych (w  skali i  oddziaływaniu) zmian o  charakterze 
interdyscyplinarnym. 

 W niniejszym tekście skupię się na gospodarce jako sferze ludz-
kiej aktywności. Obszar ten pomoże mi ukazać zmiany, jakie zaszły 
(i  cały czas zachodzą) w  społeczno-ekonomicznej percepcji osób 
starszych. Przy jej pomocy zarysuję, w jaki sposób coraz starsze spo-
łeczeństwo powoduje dostosowanie oferty do swoich specyfi cznych 
potrzeb i zasobów. Dzięki temu szerokiemu kontekstowi, opierając 
się na wybranych jego zagadnieniach, pragnę pokazać również 
wyzwania jakie czekają polskie społeczeństwo oraz kierunki rozwoju 
gospodarki w obliczu „globalizacji starości” (Woźniak 2012). 

Zmiana wizerunku osób starszych 
w przestrzeni społeczno-kulturowej

Na początku zarysujmy miejsce osoby starszej w  dzisiejszej prze-
strzeni społeczno-kulturowej. Czy jest ono takie samo jak jeszcze kil-
kanaście lat temu? Wydaje się, że zdecydowanie nie. Coraz częściej 
seniorzy kojarzą nam się nie z zamkniętymi w domach tetrykami, 
lecz z osobami aktywnymi, posiadającymi ogromny bagaż doświad-
czeń, realizującymi swoje pasje. Zmiana odbioru osób starszych 
przez resztę społeczeństwa jest wynikiem współistnienia i łączenia 
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się ze sobą kilku elementów. Przede wszystkim jest efektem zmiany 
percepcji osób starszych, które inaczej podchodzą do własnej staro-
ści. Ta zmiana podejścia samych seniorów do okresu ich „jesieni 
życia” jako czasu „nadrabiania zaległości”, aktywnej realizacji swoich 
zainteresowań nie byłaby tak silna, gdyby nie nowe możliwości kie-
rowane do tej grupy społecznej. Mam na myśli liczne projekty adre-
sowane do seniorów (m.in. kampanie społeczne, projekty grantowe) 
i powstające miejsca – między innymi uniwersytety trzeciego wieku, 
kluby seniora, organizacje senioralne (Mękarski 2014: 51–53). 
Mamy do czynienia z dostrzeżeniem w osobach starszych coraz licz-
niejszej grupy: wyborczej – przez polityków; konsumenckiej – przez 
fi rmy; czytelniczej – przez media drukowane, grupy cały czas 
powiększającej się i tym samym zwiększającej siłę swojego oddziały-
wania i  nie bez przyczyny nazywanej, ze względu na rosnącą rolę 
osób starszych w społeczeństwie, mianem „grey power”. 

Powyżej opisane tendencje doskonale obrazują opinie zebrane 
zarówno wśród samych seniorów, jak i osób kreujących do nich swo-
ją ofertę zdobyte dzięki projektom badawczym Regionalnego 
Obserwatorium Kultury UAM a dofi nansowanym ze środków Mini-
stra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (w 2012 roku ogólnopolski 
projekt partnerski ze Związkiem Miast Polskich „Po co seniorom 
kultura? Badania kulturalnych aktywności osób starszych”, w 2014 
roku projekt partnerski z  Fundacją Altum „Osoby w  wieku 50+ 
a rozwój kapitału społecznego. Diagnoza i ewaluacja wielkopolskich 
inicjatyw kulturalnych”): „jest coraz więcej ludzi, z roku na rok. Nie 
chcą siedzieć w domu – ten czas się skończył. Ludzie chcą wychodzić 
z domu, chcą pokazać, co potrafi ą zrobić, bo każdy ma inne zdolno-
ści” [K.S.IDI.2012]1; „Dzięki większej otwartości osób starszych, 
zostały one same zauważone, a co za tym idzie także ich problemy. 
Dlatego też na te osoby skierowanych jest coraz więcej działań – 

1  Opinie badanych zostały zaszyfrowane. Użyte skróty: płeć: K – kobieta, M – mężczyzna; 
rok urodzenia; respondent reprezentował środowisko: S – osoba starsza, Ku – instytucja 
kultury, P – instytucja pomocy społecznej, N – organizacja pozarządowa; rodzaj badania: 
IDI – indywidualny wywiad pogłębiony, A – ankieta; rok projektu badawczego. 
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dzięki czemu uaktywniły się one, chętniej biorą udział w  różnych 
formach aktywności” [K.56.Ku.A.2014]; „Wizerunek seniora zmie-
nia się. Seniorzy dzięki różnorodnej ofercie dotyczącej organizacji 
wolnego czasu włączają się w życie społeczności, czują się potrzeb-
ni, dzielą się swoimi pasjami, doświadczeniem” [K.63.P.A.2014]; 
„Widać ich obecność w  życiu społecznym, szczególnie poprzez 
aspekt działania uniwersytetów trzeciego wieku” [M.79.N.A.2014]; 
„Powstaje coraz więcej grup zrzeszających seniorów lub działają-
cych na rzecz seniorów. Jest coraz więcej ofert kulturalnych kiero-
wanych do seniorów. Zmienia się stereotyp seniora – dłużej ludzie 
żyją, dbają o siebie, wyglądają młodziej” [K.69.Ku.A.2014]. 

W  ostatnim czasie w  naszym kraju coraz częściej pojawiają się 
(nagłośnione medialnie) przykłady osób starszych, które swoimi 
pasjami burzą wizerunek biernych i pogrążonych w marazmie senio-
rów czekających jedynie na kres swojego życia. Dobrymi przykłada-
mi aktywnych seniorów, którzy mimo wieku nadal realizują swoje 
pasje, są: najstarsza polska didżejka Wirginia Szmyt (ur. 1938  r.), 
znana w świecie muzycznym jako DJ Wika, oraz Aleksander Doba 
(ur. 1946 r.) podróżnik i odkrywca, który opłynął na kajaku Morze 
Bałtyckie i Bajkał, a w 2014 roku zasłynął z samotnej podróży kaja-
kiem przez Ocean Atlantycki. Co więcej, DJ Wika stała się twarzą 
kampanii reklamowej telewizji muzycznej Eska TV. Na jednym z bill-
boardów, obok prowadzącej kilka imprez w tygodniu didżejki, zauwa-
żymy napis: „Żyj muzyką. Oglądaj Eska TV” na innym podpis: „Sta-
ra? Chyba Ty!”(www.muzyka.onet.pl). 

Dostrzec należy, że dziś w  przestrzeni społeczno-kulturowej 
mamy zdecydowanie do czynienia z  wyjątkowo korzystnym okre-
sem dla seniorów. Jak jednak wygląda sytuacja osób starszych 
w sferze ekonomicznej? Kiedy przyjrzymy się internetowemu dys-
kursowi, jaki w 2014 roku miał miejsce w Polsce, dostrzec możemy 
dwa skrajnie różne relacje opisujące sytuacje osób starszych. Z jed-
nej strony możemy spotkać się z  artykułami zatytułowanymi: 
„Emeryt nie taki biedny. Prawie 1500 zł dochodu, komórka i samo-
chód” (Kowalski 2014), „1415 zł na osobę. Polscy emeryci mają 
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łatwiej niż osoby zatrudnione”(www.forsal.pl) czy „Wesołe jest życie 
staruszka? W Polsce nie najgorsze” (Krywko 2014). Z drugiej strony 
czytamy: „Polski senior w kiepskiej kondycji” (www.polska.newswe-
ek.pl) czy „Polska coraz starsza, a seniorzy w złej kondycji” (Oko-
niewska 2014). Gdzie leży prawda? Wydaje się, że retoryka zależy 
od punktu odniesienia. Jeśli porównujemy sytuację osób starszych 
z gospodarstwami domowymi żyjącymi w skrajnej biedzie czy mło-
dych bezrobotnych osób na polskim rynku pracy, trudno nie doce-
niać stałego źródła fi nansów w postaci waloryzowanej emerytury. 
Kiedy jednak będziemy sytuację polskich seniorów porównywać 
z sytuacją osób starszych w innych państwach (szczególnie zachod-
niej Europy) – nie ma dużego pola do optymizmu. Biorąc pod uwagę 
państwa objęte badaniem SHARE (Survey of Health, Ageing and Reti-
rement in Europe), w Polsce mamy do czynienia ze szczególnie niską 
aktywnością społeczną osób starszych (Portret generacji 50+…, 
2014: 34–35). W innym badaniu, Global AgeWatch Index 2013, Pol-
ska zajęła 62. miejsce na 91 badanych państw z  całego świata. 
W badaniu z 2014 roku uplasowała się już na 32 pozycji z 96 (Global 
AgeWatch Index 2014. Insight report). 

Seniorzy jako cenni konsumenci – 
oferta dla osób starszych

Bez względu na ocenę sytuacji ekonomicznej i zasobności portfela 
seniorów w Polsce nie można nie zauważyć bardzo perspektywicz-
nego i ciągle rozszerzającego się rynku usług oraz produktów kiero-
wanych do osób starszych. Przykładem w dyskursie medialnym są 
choćby te artykuły: „Senior klient pożądany. Rośnie rynek telefo-
nów przeznaczonych dla osób starszych” (Dziubak i  Otto 2014), 
„Srebrna gospodarka złotym biznesem” (Łukowska 2014) „»Siwa 
siła« – jak emeryci zmienią nasz świat” (Nowakowska 2014) czy „Na 
seniorach można doskonale zarabiać” (www.polskieradio.pl). Rynek 
oczywiście musi reagować na tak poważną zmianę demografi czną, 
dostosowując ofertę do oczekiwań i  potrzeb coraz większej grupy 
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„nowych” starszych konsumentów. Zaostrzenie optyki na „siwych” 
klientów można zaobserwować choćby podczas targów, na których 
różne podmioty życia gospodarczego mają możliwość zaprezento-
wania swojej oferty. W 2014 roku Centrum „Regionalne Obserwa-
torium Kultury” UAM i Fundacja Altum wraz z 35 partnerami reali-
zowali projekt badaczy „Osoby w  wieku 50+ a  rozwój kapitału 
społecznego. Diagnoza i ewaluacja wielkopolskich inicjatyw kultu-
ralnych”. Podczas jednego z etapów badawczych postanowiono pod-
dać analizie wystawców targowych. Wybrano 55 podmiotów pre-
zentujących swoją ofertę podczas V edycji Targów „Aktywni 50+” 
które odbyły się 5–6 kwietnia w Poznaniu. Kilkunastu ankieterów 
przy pomocy wywiadu kwestionariuszowego zbierało od wystaw-
ców opinie i informacje o ich działalności oraz ofercie, jaką kierują 
do osób starszych. Ze względu na tematykę projektu wśród wszyst-
kich podmiotów wystawiających swoje produkty na targach, wybra-
no po pierwsze te, które mają swoje siedziby w województwie wiel-
kopolskim, a po drugie ich działalność mogła być związana ze sferą 
społeczną i/lub kulturalną. Ankieterzy nie przeprowadzali zatem 
rozmów z przedstawicielami usług medycznych czy farmaceutycz-
nych. Wśród badanych podmiotów znalazły się bardzo różne fi rmy, 
instytucje i organizacje trzeciego sektora z całego województwa (39 
podmiotów z Poznania oraz 16 z różnej wielkości wsi i miast w Wiel-
kopolsce). Zdecydowana większość badanych wystawców należała 
do sektora pozarządowego (38), z sektora publicznego było ich dzie-
więć, a  prywatnego osiem. Można wyszczególnić kilka obszarów, 
w których realizują swoją ofertę: instytucje/organizacje senioralne 
(10 podmiotów), pomoc społeczna (10), zdrowie, rehabilitacja, styl 
życia (10), kultura, dziedzictwo historyczne (8), informacyjne, 
naukowe (5), turystyka, promocja regionu (4), aktywizacja społecz-
na (4), aktywizacja zawodowa (2), bezpieczeństwo (1), wypoczynek 
(1). Wymienione elementy pokazują pola działań, gdzie seniorzy są 
szczególnie pożądaną grupą społeczną. Oferta badanych podmio-
tów kierowana do osób starszych jest niezwykle bogata. W związku 
z  tym, iż wymienienie całej oferty zajęłoby kilka kolejnych stron, 
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pozwoliłem sobie podzielić ją na 8 głównych obszarów. Dla ułatwie-
nia i pokazania skali przy każdym z nich umieściłem kilka przykła-
dowych działań oraz liczbę będącą sumą niepowtarzających się ini-
cjatyw w każdym z wyodrębnionych obszarów. 

• Zdrowie, kondycja (również psychiczna) – np. nordic walking; 
dogoterapia; wykład o traumie; aqua gimnastyka (46)

• Pasja, hobby – warsztaty orgiami; kurs fotografi czny; zumba; 
brydż; wyjścia do teatru; festiwal piosenki seniorów (65)

• Nauka – nauka języków obcych; trening asertywności; warszta-
ty informatyczne; wykłady z historii sztuki (14)

• Turystyka – zwiedzanie miast; pielgrzymki; wyjazdy na grzyby; 
rajdy rowerowe; wycieczki krajoznawcze, np. szlakiem drewnia-
nych kościołów (14)

• Integracja – wolontariat dla osób 50+; spotkania z  radnymi; 
czytanie bajek dzieciom przez seniorów; bale karnawałowe (15)

• Bezpieczeństwo – samoobrona; wykłady dotyczące bezpieczeń-
stwa zawierania umów; wykłady na temat bezpieczeństwa 
w życiu codziennym (6)

• Pomoc społeczna – całodzienna opieka samotnych osób star-
szych; pomoc koleżeńska – odwiedziny w domu; zbiórka żywności 
i ubrań (11)

• Projekty/Programy – Poznański bank czasu – system bezpłat-
nej wymiany usług i umiejętności; Bądź piękna po 50tce – szkole-
nia z zakresu stylizacji, wizażu i dietetyki; Edukacja kluczem do 
pogodnej starości – kursy komputerowe, nauka języka angielskie-
go, warsztaty pt. wolontariusz 60+, warsztaty świadomy senior 
– bezpieczny senior; Inteligentny dom – umieszcza się czujniki 
bezprzewodowe sterujące pracą urządzeń, opaski na rękę, które 
wykrywają upadek lub zasłabnięcie (12) 

W  artykule tym nie ma miejsca na szczegółową analizę wielu 
danych zebranych od wystawców, ale ciekawym polem analizy 
w  kontekście prezentowanego przeze mnie tematu jest aspekt 
motywacji (odpowiedzi oferentów na pytanie: „Dlaczego Państwo 
zajmują się działaniami kierowanymi do osób starszych?”). Wśród 
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motywacji pojawiły się takie, które podkreślały dostrzeżenie 
„potrzeb” rynku: „Zauważenie pewnej niszy w  obszarze pomocy 
osobom starszym – nie miał kto tego robić” (OB)2, „Niejako potrze-
ba rynku wymaga dostosowania wszelkich ofert dla osób starszych” 
(OB); „Odpowiedź na pojawiającą się potrzebę” (OB). Wystawcy 
zauważali także coraz liczniejsza grupę osób starszych, które chęt-
nie włączają się w proponowane przez nich inicjatywy: „Seniorzy to 
znaczna liczebnie grupa potencjalnych odbiorców, osoby starsze 
same zgłaszają swoje potrzeby” (OB); „Duże zainteresowanie zaję-
ciami” (PU); „1/4 poznaniaków jest w wieku ok. 60 lat” (PR). Część 
motywacji związanych jest z  pomocą, zaspokojeniem potrzeb 
(głównie aktywności na starość) oraz zrozumieniem tej grupy spo-
łecznej wynikającym z  osobistych doświadczeń osób tworzących 
daną organizację: „Pomoc osobom starszym, które są samotne” 
(OB); „Osoby zajmujące się działalnością same są w podeszłym wie-
ku, wiedzą jak to jest być osobą starszą oraz jakie są potrzeby takich 
osób” (OB); „Rozrywka, walka z  samotnością, chęć przebywania 
w grupie i zorganizowania czasu wolnego” (OB). Jeszcze inne moty-
wacje uwzględniały dobry moment na ofertę dla tej grupy wiekowej 
oraz specyfi czne cechy seniorów umożliwiające kierowanie do nich 
swojej oferty: „Starsi ludzie mają czas, by pracować nad sobą, a to 
okazja do aktywizacji (…) Oferta skierowana jest również dla osób 
schorowanych, niepełnosprawnych, a wśród seniorów można i takie 
grupy spotkać” (PR); „Jest to bardzo ważna grupa społeczna, szcze-
gólnie narażona na ryzyko padnięcia ofi arą oszustwa czy przestęp-
stwa” (PU). 

O aktualności tematów związanych z osobami starszymi świad-
czą również podejmowane w 2014 roku inicjatywy. 29 października 
w  Warszawie odbył się pierwszy w  Polsce Kongres Gospodarki 
Senioralnej. Gospodarzem tego wydarzenia był Krajowy Instytut 
Gospodarki Senioralnej oraz Centrum im. Adama Smitha. Marzena 

2  W nawiasie ujęto rodzaj sektora, z którego pochodzi wystawca: OB – sektor obywatelski, 
PU – sektor publiczny, PR – sektor prywatny. 
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Rudnicka, prezes Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej, 
wskazuje, iż powstał on dlatego, by „stanowić miejsce spotkań 
i  wymiany kontaktów uczestników branży dla osób starszych. Do 
tej pory nie było takiego podmiotu w kraju” (www.kigs.org.pl). Na 
początku 2014 roku zostały opublikowane w  Monitorze Polskim 
„Założenia Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce na lata 2014–
2020”. Ten rządowy dokument strategiczny powstał w celu nakre-
ślenia głównych obszarów polityki senioralnej. „Celem polityki 
senioralnej w  Polsce będzie wspieranie i  zapewnienie możliwości 
aktywnego starzenia się w  zdrowiu oraz możliwości prowadzenia 
w dalszym ciągu samodzielnego, niezależnego i satysfakcjonującego 
życia, nawet przy pewnych ograniczeniach funkcjonalnych” (Założe-
nia Długofalowej Polityki Senioralnej…, 2014: 5). 

Dokument prezentuje najważniejsze obszary związane z tą poli-
tyką. Należą do nich: zdrowie i samodzielność (w tym rozwiązania 
medyczno-opiekuńcze, bezpieczeństwo, przestrzeń i  miejsce 
zamieszkania); aktywność zawodowa osób 50+; aktywność eduka-
cyjna, społeczna i  kulturalna; relacje międzypokoleniowe oraz 
srebrna gospodarka. 

Wymieniony ostatni obszar a zatem „srebrna gospodarka” wyda-
je się „złotym biznesem”. Zdecydowanie jest o co walczyć. Szacuje 
się, że światowy rynek usług dla seniorów wart jest aktualnie 
20 bilionów dolarów. Natomiast w Polsce rynek produktów i usług 
kierowanych do osób starszych wart jest szacunkowo 3 miliardy 
złotych i z roku na rok rośnie (Nowakowska 2014). O jego ogrom-
nym potencjale świadczą ekonomiczne prognozy. Firma doradcza 
AT Kearney szacowała w 2012 roku, że konsumenci mający powyżej 
60 lat wydadzą ok. 8 bilionów dolarów, ale już prognozy dla 2015 
roku opiewały na kwotę ponad 15 bilionów dolarów (www.proper-
tynews.pl).

Na rynku pojawiają się specjalne produkty kierowane do senio-
rów. Przykładem fi rmy, która swoją ofertę skierowała szczególnie 
do tej grupy wiekowej, jest austriacka marka produkująca telefony 
komórkowe Emporia. Po wpisaniu jej nazwy w wyszukiwarce inter-
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netowej pojawia się komunikat będący kwintesencją idei przyświe-
cającej fi rmie: „Seniorzy chcą po prostu dzwonić. Proste. Nieskom-
plikowane. Emporia projektuje proste w obsłudze telefony”. Na ich 
stronie internetowej tuż pod zdjęciem uśmiechniętej pary seniorów 
z kijkami do nornic walking i telefonem w ręku odnajdziemy rozsze-
rzenie idei fi rmy, która dzięki właściwemu rozeznaniu rynku dziś 
jest światowym liderem w  tym segmencie produktów: „Człowiek 
aktywny to człowiek mobilny i  samodzielny. Niezależnie od tego, 
czy spacerujesz po mieście, czy spędzasz dzień na plaży z wnukami, 
telefon komórkowy doda Ci pewności. Emporia specjalizuje się 
w telefonach komórkowych dla osób, które cenią przede wszystkim 
łatwość obsługi, a  nie funkcje multimedialne czy skomplikowane 
menu. Aby osiągnąć ten cel, Emporia ściśle współpracuje z  użyt-
kownikami, co pozwala uzyskać doskonałe połączenie wiedzy facho-
wej i znajomości potrzeb klientów” (www.emporia.eu).

Kolejnym przykładem myślenia o potrzebach osób starszych są 
projekty osiedli budowanych z  myślą o  osobach starszych. Co ma 
zrobić małe, malowniczo położone u podnóża Gór Stołowych, mia-
steczko w obliczu ucieczki do dużych miast osób młodych? Skiero-
wać swoją ofertę do innej grupy wiekowej i  przyciągnąć do siebie 
seniorów. Taki pomysł realizowany jest w Redkowie (woj. dolnoślą-
skie). W budynku bez barier architektonicznych i z gabinetami leka-
rzy i pielęgniarek mieszkają pierwsi seniorzy. Plany ambitne: korty 
tenisowe, basen, spa, winiarnia i  las przekształcony w park krajo-
brazowy i  ogród botaniczny (Czubkowska 2009). Pierwowzorem 
jest Sun City, wspólnota mieszkaniowa z ograniczeniem wiekowym 
(miasto w stanie Arizona, USA), w którym mieszkają prawie wyłącz-
nie emeryci. Założyła je już w  1960 roku korporacja Del Webb 
(budująca osiedla dla seniorów do dziś), która już wtedy przewidzia-
ła, że w niedalekiej przyszłości będą potrzebne miejsca do życia dla 
aktywnych seniorów (Magdziak 2009: 41–42). Średni wiek miesz-
kańców tego blisko 40-tysięcznego miasta wynosi ponad 72 lata. 
Jest tam ponad 120 miejsc, w  których można aktywnie spędzić 
czas – od jazdy na wrotkach, studia tańca, gry w bilard, jogi, pola 
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golfowego, zajęć z ceramiki po ćwiczenia senioralnego zespołu che-
erlederek (www.wyborcza.pl). 

Także w  Polsce coraz więcej produktów w  różnych sektorach 
gospodarki kierowanych jest specjalnie do seniorów. Tomasz Bogus, 
prezes zarządu Banku Pocztowego, w materiale wideo z I Kongresu 
Gospodarki Senioralnej w Warszawie mówi, że jego bank „prowadzi 
obecnie 400 tys. rachunków »Nestor«. Jeszcze w 2012 roku było ich 
tylko 260 tys. Ta liczba zatem radykalnie rośnie” (www.kigs.org.pl). 
Zauważa, iż w przypadku osób starszych mamy do czynienia z bar-
dzo różnorodną grupą. Opisuje starszych klientów banku jako gru-
pę: stabilną, rzetelną i  lojalną. Szczególnie dla sektora bankowego 
wydają się to ogromnie istotne i pożądane cechy konsumentów. 

Kiedy analizujemy reakcje rynku na wzrost popytu wśród osób 
starszych, dostrzec należy również to, że seniorów powinniśmy 
widzieć nie tylko jako konsumentów, ale również pracowników tego 
rynku. Robert Gwiazdowski prezydent Centrum im. Adama Smitha 
i przewodniczący Rady Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej 
słusznie w  materiale z  Kongresu Gospodarki Senioralnej zauważa, 
że „Gospodarka senioralna znajduje się wyjątkowo po dwóch stro-
nach ekonomicznego równania. Z jednej strony starsi ludzie tworzą 
popyt na różnego rodzaju usługi (…), ale ci sami starsi ludzie są 
zdolni do pracy. Coraz dłużej będą pracować. Niektórzy dlatego, że 
chcą. Niektórzy dlatego, że będą musieli. Już niedługo rynek pracy 
nie będzie rynkiem pracodawcy, który wybrzydza wśród pracowni-
ków. Rynek pracy będzie rynkiem pracownika, który będzie mógł 
wybrzydzać między pracodawcami. I  te rzeczy trzeba po prostu 
sobie uświadomić” (www.kigs.org.pl). 

„Srebrna gospodarka” 
jako szansa dla gospodarki
Piotr Szukalski zauważa, że tradycyjne ujęcie starzenia się społe-
czeństwa w  ekonomii odpowiada logice społecznego zagrożenia 
i „demografi i apokaliptycznej”, związanych ze wzrostem wydatków 
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publicznych na wypłacenie świadczeń społecznych czy opiekę 
medyczną i  usługi opiekuńcze. W  końcu cechą charakterystyczną 
starych społeczeństw jest obniżający się udział osób w wieku pro-
dukcyjnym i starzenie się zasobów pracy. To jednak, co nazywane 
jest „katastrofą”, może zmienić się w szansę, bodziec dla gospodarki 
i jej rozwoju (Szukalski 2012: 1). Ową szansą jest właśnie „srebrna 
gospodarka”. Co kryje się za tym pojęciem? To system gospodarczy 
„zorientowany na potrzeby seniorów (…) Nie jest to jeden sektor, 
lecz zbiór produktów i  usług z  wielu istniejących już sektorów” 
(Klimczuk 2013). W  dokumencie rządowym opracowanym przez 
Radę ds. Polityki Senioralnej defi nicja „srebrnej gospodarki” brzmi: 
„system ekonomiczny ukierunkowany na wykorzystanie potencjału 
osób starszych i uwzględniający ich potrzeby”. Defi nicja ta podkre-
śla dualizm tego podejścia, które koncentruje się zarówno na 
potrzebach seniorów, jak i wykorzystaniu specyfi cznych ich cech do 
zwiększenia aktywności i wykorzystania potencjału osób starszych 
(Założenia Długofalowej Polityki Senioralnej…, 2014: 41). 

Srebrna gospodarka przechodziła różne fazy swojego rozwoju. 
Na początku była związana jedynie z modyfi kowaniem istniejących 
produktów, tak by były bardziej użyteczne dla starszych osób. Dziś 
jej rozwój opiera się na podejściu związanym z  aktywnym starze-
niem się; nie chodzi o to, by przeczyć, że jest się starym, lecz świa-
domie wybierać taki styl starzenia się, który jest „nowy, lepszy, bar-
dziej produktywny” (Szukalski 2012: 2). Andrzej Klimczuk zauważa, 
że kluczowym elementem „srebrnej gospodarki” jest przyjęcie per-
spektywy wdrożeniowej i naukowo-badawczej. Przejawem tego jest 
gerontechnologia, która wykorzystując wiedzę o psychicznym i bio-
logicznym rozwoju człowieka, wprowadza zmiany do usług czy 
przedmiotów oraz konstruuje je od nowa (Klimczuk 2012: 43–44). 
Dziś pojęcie i obszar „silver economy” rozumiany jest coraz szerzej 
jako: „ogół podejmowanych przez różnorodne podmioty działań 
ukierunkowanych już nie tylko na osoby starsze, ale również i na 
instytucje/organizacje, których klientami/pracownikami są takie 
osoby, zaś coraz częściej grupa docelowa nie jest defi niowana 
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poprzez odwołanie się do jakiegoś wieku, uchodzącego za starość, 
lecz poprzez odwołanie się do cyklu życia i konieczności uprzednie-
go przygotowania się do fazy starości” (Szukalski 2012: 4). 

Wyzwania i kierunki rozwoju wobec 
procesu starzenia się społeczeństwa 

Nie sposób w  tym miejscu wymienić wszystkich wyzwań, przed 
jakimi stoi współczesna polska gospodarka w obliczu coraz więk-
szej liczby osób starszych. Zarysy głównych skutków procesu sta-
rzenia się społeczeństwa przedstawiono w numerze „Studiów Kul-
turoznawczych” w całości poświęconym problematyce senioralnej 
(Poprawski i Mękarski 2013). Z pewnością jednym z ważniejszych 
wyzwań stojących przed instytucjami publicznymi (i nie tylko) jest 
zwiększenie odsetka aktywnych mężczyzn-seniorów w życiu spo-
łecznym. Dysproporcji między uczestnictwem seniorek nad senio-
rami nie można tłumaczyć jedynie na gruncie dłuższego życia i co 
za tym idzie większej liczby kobiet (Mękarski 2014: 50–51). Kolej-
nym wyzwaniem jest edukacja kierowana do seniorów zapobiegają-
ca wykluczeniu cyfrowemu. Wydaje się ona konieczna w dobie coraz 
bardziej zaawansowanej technologicznie rzeczywistości. Świado-
mość starzenia się społeczeństwa powinna przerodzić się również 
w  otwarcie na głos i  opinie „siwej siły”. Dobrym przykładem są 
powstające (jako organy doradcze) w wielu miastach rady seniorów 
wpływające na działania samorządów (Po co seniorom kultura? Bada-
nia kulturalnych aktywności osób starszych. Raport 2012: 116). Rosną-
ca liczba osób starszych posiadających różne dysfunkcje ruchowe 
i  zdrowotne wymusi także cały szereg działań dostosowujących 
miejsca i samą ofertę do ich potrzeb. Będziemy mieć do czynienia 
z  systematyczną likwidacją barier architektonicznych, ale także 
z tak z pozoru „drobnymi” zmianami jak: dodatkowe miejsca sie-
dzące dla zwiedzających, większa czcionka na stronach interneto-
wych czy programach wydarzeń kulturalnych, zmiana mentalności 
personelu, który będzie bardziej wyczulony na potrzeby i wymaga-
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nia tej grupy wiekowej. Kolejnym niezbędnym krokiem będzie pod-
trzymanie coraz większej aktywności seniorów w różnych dziedzi-
nach życia. Kierowanie do nich programów, projektów, poszerzania 
oferty miejsc, w  których mogliby realizować swoje zainteresowa-
nia. Jednym słowem – zbudowanie alternatywy dla „śmierci spo-
łecznej”, która wiąże się dla wielu osób z momentem przejścia na 
emeryturę. Praca dla wielu osób jest bowiem podstawową formą 
aktywności (Świątek 2008: 133). Należy pamiętać, że polskie społe-
czeństwo czeka niełatwa (prze)budowa rynku pracy. Wydłużający 
się wiek aktywności zawodowej może stać się powodem napięć 
międzypokoleniowych między młodymi bezrobotnymi a  pracują-
cymi seniorami, w  skrajnych przypadkach rodząc przejawy age-
izmu, czyli dyskryminacji ze względu na wiek. W tym kontekście 
niesłychanie istotna wydaje się zmiana stereotypowego wizerunku 
osób na przedpolu starości jako pracowników mniej wydajnych 
i  elastycznych, którzy nie radzą sobie z  tempem zmian. Wyzwa-
niem będą również zmiany w relacjach rodzinnych. Już dziś mamy 
do czynienia z  coraz mniejszą liczbą wielopokoleniowych gospo-
darstw domowych. Ta tendencja rodzi wyzwania związane z opieką 
nad niesamodzielnymi osobami starszymi i konieczność zwiększe-
nia miejsc pracy w  sektorze usług medycznych i  opiekuńczych 
(Założenia Długofalowej Polityki Senioralnej…, 2014: 41–42). Oprócz 
dofi nansowania tych sektorów konieczna jest także zmiana 
postrzegania zawodu opiekuna osób starszych. 

Jakie otwierają się kierunki rozwoju? Można ich szukać na róż-
nych polach. Po pierwsze, wielki potencjał drzemie w nowych „kolo-
rach” gospodarki. W  kontekście prezentowanego tematu należy 
zauważyć powiększającą się liczbę klientów „białej” i  „srebrnej” 
gospodarki. Usługi i produkty medyczne, opiekuńcze oraz te kiero-
wane wyłącznie do osób starszych to bez wątpienia szansa dla róż-
nych podmiotów życia społeczno-gospodarczego i  oczywiście 
samych seniorów. Po drugie, przyszłością działań kierowanych do 
osób starszych są projekty międzypokoleniowe, które przeciwdzia-
łają (auto)separacji seniorów we własnym środowisku. Pozwalają 
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one nie tylko otworzyć się osobom starszym na innych, ale także 
wykorzystać ich potencjał. Sprawić, że mogą oni podzielić się 
z młodszym pokoleniem swoją wiedzą, doświadczeniem czy umie-
jętnościami. Dzięki temu mogą poczuć się potrzebni. Dlatego też 
tak dużą nadzieję pokłada się w (niewykorzystanym dziś w pełni) 
wolontariacie 50+. Nie możemy zapominać także o tym, że tę coraz 
większą aktywność osób starszych trzeba będzie w odpowiedni spo-
sób zaspokajać – tworząc nowe miejsca i możliwości spędzania wol-
nego czasu. Istotnym aspektem, bez którego rozwój byłby utrud-
niony, jest edukacja społeczeństwa do starości. Przygotowanie do 
niej i  pokazanie możliwości, jakie daje „jesień życia”. Wyzwaniem 
będzie przekonanie młodych, których przecież w przyszłości czeka 
starość, że nie należy się jej obawiać. Pokazanie im możliwości 
i nowego wizerunku starości, który coraz rzadziej jest stereotypowo 
postrzeganym czasem biernego „oczekiwania na śmierć”. 

Zakończenie: szansa na przyszłość – 
działania polityki senioralnej 

Piotr Szukalski dostrzega trzy główne typy działań podejmowanych 
w celu zmniejszenia niekorzystnych konsekwencji starzenia się pol-
skiego społeczeństwa: „Najważniejsze działania polegają na aktywi-
zowaniu osób starszych, co przybiera różną postać, począwszy od 
promowania bycia aktywnym (koncepcja aktywnego starzenia się), 
poprzez umożliwianie bycia aktywnym (zapobieganie dyskrymina-
cji ze względu na wiek, wdrażanie zarządzania wiekiem), do zmu-
szania do bycia aktywnym (podwyższanie wieku emerytalnego)” 
(Szukalski 2012: 5). 

Pozostaje mieć nadzieję, że coraz liczniejsze działania rządu 
i ministerstw, instytucji publicznych, sektora prywatnego, organi-
zacji pozarządowych i  oczywiście samych seniorów przyczynią się 
do „nowej waloryzacji” osób starszych w  naszym społeczeństwie. 
Z  pewnością należy dostrzec ich rosnącą aktywność i  potencjał 
(Poprawski i in. 2013: 102–112). Trzeba już dziś uświadomić sobie 



354

Micha ł  Mękarski ,  Walka o „nowego” kl ienta.  Oferta dla seniorów 
w obliczu starzenia się  spo łeczeństwa

ich rosnącą siłę oddziaływania nie tylko na sferę gospodarki, ale 
również na inne obszary życia. Oby świadomość ta powodowała, że 
decydować będziemy się na aktywizację osób starszych nie przez 
zmuszanie ich do niej, lecz przez promocję i umożliwianie seniorom 
pozostanie aktywnym w ich „jesieni życia”.
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S u m m a r y

Struggle for the „New” Customer. 
Offer for Seniors in the Face of an Aging Population

Author of the article analyzes the demographic changes of Polish society in the context of 
the economy. Th is area allow him to reveal the changes which have been made (and continu-
es to occur) in the socio-economic perception of the elderly. Author used the scientifi c lite-
rature, press articles and data from AMU Culture Observatory research projects to show the 
process in which more and more older people cause „adapting” the off er to their needs and 
resources. Article also shows the challenges that are ahead of Polish society and the direc-
tions of development of the economy in the face of „age globalization”.
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