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W zwi zku ze starzeniem si  spo ecze stw opracowana zosta a koncepcja platformy informatyczno-

komunikacyjnej maj cej na celu zwi kszenie aktywno ci ludzi w wieku emerytalnym. Jest ona dedyko-

wana cz onkom lokalnych spo eczno ci, mo e by  wykorzystywana do wspierania przedsi biorczo ci, 

samorealizacji i aktywizacji na polu ycia spo ecznego. W artykule, na podstawie bada  jako ciowych 

i ilo ciowych, zidentyfikowano kluczowe potrzeby u ytkowników i w ich kontek cie zaprezentowano 

koncepcj  organizacji platformy informatycznej aktywizuj cej seniorów.
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platforma ICT, model implementacji.
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Due to the aging of society, the authors have developed a concept of ICT platform aimed at increasing 

the activity of people at the retirement age. It is dedicated to members of local communities, can be 

used to support entrepreneurship, self-fulfillment and activation in the field of social life. In the article, 

based on quantitative and qualitative research, the key needs of users have been identified, and in 

their context, the concept of organization of the ICT platform for activating seniors has been presented.
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1. Wprowadzenie

Obecnie jeste my wiadkami dynamicznego rozwoju spo ecze stwa 
informacyjnego. Proces ten wywiera wp yw równie  na sposób zaspokaja-
nia potrzeb w yciu codziennym. Intensywna ekspansja technologii infor-
macyjno-komunikacyjnych (ICT) determinuje tak e rozwój elektronicznych 
rynków wymiany produktów i us ug. Badania wskazuj , e e-rynek pro-
duktów osi gn  ju  stadium dojrza o ci, natomiast e-rynek us ug wci  
jest w fazie rozwojowej i poszukuje nowych strategii rozwoju oraz modeli 
biznesowych. Pod poj ciem us ugi rozumie si  proces wspó tworzenia war-
to ci specyficznej dla danego kontekstu (Vargo i Lusch, 2016). Warto  ta 
powstaje w wyniku wspó pracy dostawców us ug oraz  klientów w ramach 
jednego ekosystemu, obejmuj cego ludzi, organizacje, technologi  oraz 
zasoby informacyjne (Maglio i in., 2015). Kszta tuj ca si  ekonomia us ug 
wymaga podejmowania przez podmioty rynko we wielu dzia a  innowacyj-
nych w obliczu pojawiaj cych si  wyzwa  spo ecznych oraz biznesowych 
(Gallouj i in., 2015). Konsekwencj  tych zmian jest rozwój dyscypliny in ynie-
ria ycia (ang. life engineerin g), która wspólnie z in ynieri  biznesu d  do 
zapewnienia jak najwy szej efektywno ci zaspokajania potrzeb konsumentów 
(Oesterle, 2014). Jednym z narz dzi, które mog  odgrywa  kluczow  rol  
w stymulowaniu synergii tych dwóch dyscyplin s  elektr oniczne platformy 
dedykowane dla rynku us ug (ang. service e-marketplace platforms) (Kutera 
i Gryncewicz, 2017).

W najbli szych kilkunastu latach, zw aszcza kraje wysoko rozwini te, 
musz  si  zmierzy  z problemem starzenia si  spo ecze stwa (Moody, 2013; 
Row e i Kahn, 2015 ; Szyma czak i Ciur a, 2012) oraz jego wp ywem na 
ogólnie poj t  jako  ycia obywateli. Spo ród czynników oddzia uj cych 
na postrzeganie poziomu jako ci ycia na szczególn  uwag  zas uguj : stan 
zdrowia, status maj tkowy, relacje spo eczne oraz aktywno  zawodowa. 
Podejmowanie dzia a  w tych obszarach wymaga wspó pracy instytucji rz do-
wych, samorz dowych, naukowców oraz praktyków biznesu. S  one zwi zane 
w szczególno ci z potrzeb  wykreowania nowych us ug lub redefinicji istnie-
j cych oraz odpowiadaj cych im modeli biznesowych (Kleinschmidt i Peters, 
2017; Witell i in., 2016; Kleinschmidt i  in. 2016). Us ugi te, wiadczo ne 
tradycyjnie (ang . brick&mortar services) lub elektronicznie (ang. e-services) 
powinny dostarcza  okre lon  warto  dla konsumentów w wielu wymiarach. 
Konsumenci mog  by  nie tylko ko cowym beneficjentem us ugi i uzyskiwa  
wymierne efekty (wykonana dla nich praca), ale mog  tak e by  w czeni 
w proces kreowania warto ci, np. wspó pracuj c na zasadach wolontariatu 
czy przyjmowania p atnych zlece .

Autorzy podejmuj  wspomniany wcze niej temat aktywizacji osób star-
szych oraz podnoszenia jako ci ich ycia w kontek cie mo liwo ci zwi kszenia 
skuteczno ci tych dzia a  poprzez zastosowanie nowoczesnych ICT. Celem 
autorów niniejszego artyku u jest identyfikacja potrzeb u ytkowników oraz 
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charakterystyka modelu organizacji platformy informatycznej aktywizuj cej 
seniorów. Model ten powsta  w wyniku wspomnianych wcze niej prac badaw-
czych autorów oraz wniosków uzyskanych na podstawie przeprowadzonych 
pog bionych wywiadów bezpo rednich oraz ankiet z reprezentantami grupy 
docelowej. Zidentyfikowane potrzeby osób starszych pos u y y do stworzenia 
koncepcji biznesowej modelu wdro enia analizowanej platformy na rynku 
polskim.

2. Metodyka badawcza

Niniejszy artyku  wchodzi w sk ad cyklu publikacji, które powsta y 
w wyniku realizacji prac badawczych w ramach mi dzynarodowego trzy-
letniego projektu Active Retiree and Golden Workers Gate (pl. Bramy do 

aktywno ci w wieku dojrza ym, akronim ActGo-Gate). Jest on finansowany 
z rodków szóstego mi dzynarodowego Programu Wspólnego Ambient Assi-
sted Living (AAL) na podstawie umowy numer AAL6/1/2015. Konsorcjanci 
projektu pochodz  z Polski (Uniwersytet Ekonomiczny we Wroc awiu), 
Niemiec (Alsterdorf assistenz ost, Entwicklungszentrum Gut altwerden 
GmbH) i Szwajcarii (Uniwersytet w St. Gallen, Benevol St. Gallen, Business 
Engineering Institute St. Gallen AG, Clavis IT ag). Celem projektu jest 
stworzenie platformy informatycznej s u cej do wymiany us ug w obr bie 
lokalnych spo eczno ci, g ównie senioralnych. Umo liwia ona wyszukiwa-
nie, rezerwowanie i rozliczanie us ug wiadczonych przez profesjonalistów. 
Warto ci  dodan  platformy jest równie  mo liwo  wzajemnego oferowania 
us ug przez zarejestrowanych cz onków lokalnej spo eczno ci barterowo lub 
w ramach wolontariatu. Zastosowanie platformy ma na celu przede wszystkim 
aktywizowanie cz onków tych spo eczno ci, g ównie seniorów dysponuj cych 
du ymi zasobami wolnego czasu, ale równie  wspieranie ich niezale nego 
ycia poprzez atwiejszy dost p do us ug o charakterze profesjonalnym. 

Projekt jest realizowany przy czynnym wspó udziale przedstawicieli lokal-
nych spo eczno ci wszystkich krajów, z których pochodz  partnerzy projektu. 
W Polsce Uniwersytet Ekonomiczny we Wroc awiu analizowa  potrzeby 
u ytkowników platformy g ównie poprzez wspó prac  i badanie seniorów 
zrzeszonych w Uniwersytetach Trzeciego Wieku oraz klubach seniora (Gryn-
cewicz i Leszczy ska, 2016). Projekt obejmuje zarówno cz  techniczn  
polegaj c  na rozwoju oraz testowaniu odpowiedniego oprogramowania, 
jak i cz  biznesow , ukierunkowan  na stworzenie modelu biznesowego 
oraz koncepcji komercjalizacji.

W ramach bada  polskich szczegó owo analizowany jest potencja  rynku 
krajowego rozwi za  ICT dla seniorów. Prace badawcze obejmuj  w szcze-
gólno ci identyfikacj  potrzeb, oczekiwa  i gotowo ci seniorów w zakresie 
praktycznego zastosowania wspomnianej informatycznej platformy wymiany 
us ug. W tym celu dokonano analizy i opisu uwarunkowa  ekonomicznych, 
spo ecznych oraz technologicznych (Gryncewicz i in., 2015; ysik i in., 2015; 
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Leszczy ska i in., 2016; Butryn i in., 2015), zaproponowano model wdro-
enia rozwi zania ICT w tym obszarze (Kutera i in., 2016) oraz przedsta-

wiono aspekty implementacyjne w kontek cie wymaga  niefunkcjonalnych 
(Kutera i Gryncewicz, 2016) (Maciaszek i in., 2016) oraz funkcjonalnych 
(Rot i in., 2017), zdefiniowanych po analizie grupy docelowej w krajach 
partnerów projektu. Przeprowadzono równie  szeroko zakrojone badania 
jako ciowe i ilo ciowe seniorów w Polsce, których efekty zosta y zaprezen-
towane m.in. w publikacji Kutera i in. (2017). Badania w ramach projektu 
realizowane s  zgodnie z metod  Consortium Research (Oesterle i Otto, 
2010; Otto i Oesterle, 2010), zak adaj c  wspó prac  naukowców i prak-
tyków w ramach d ugoterminowych przedsi wzi  naukowo-badawczych. 
Metoda ukierunkowana jest na wytworz enie artefaktów naukowyc h oraz 
ich weryfikacj  w ramach iteracyjnych wdro e , z których ka de nast pne 
uwzgl dnia wytworzone wcze niej artefakty.

Wymiernym efektem polskich prac badawczych by o stworzenie licznych 
artefaktów naukowych, które pozwoli y uporz dkowa  wiedz  w obszarze 
ekonomii us ug (service economy) oraz stworzy  fundament dla przygoto-
wania modelu biznesowego aktywizacji zawodowej osób starszych w naszym 
kraju.

Dla celów identyfikacji i analizy potrzeb, oczekiwa  oraz gotowo ci 
seniorów w zakresie praktycznego zastosowania informatycznej platformy 
wymiany us ug w Polsce zastosowano równolegle trzy metody.

Pierwsz  z nich by a analiza literatury naukowej oraz profesjonalnej 
w celu zbudowania szerokiego spektrum wiedzy na temat modeli bizneso-
wych oraz uzupe nienia kontekstu badawczego o najnowsze dane statystyczne 
(Butryn i in., 2015).

Drug  metod  z astosowan  do identyfikacji potrzeb u ytkowników 
i opracowania modelu organizacji platformy informatycznej aktywizuj cej 
seniorów w warunkach polskich by y pog bione wywiady bezpo rednie, 
zrealizowane w formie spotka  z seniorami zrzeszonymi w ramach klubów 
seniora oraz Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Metoda ta mia a charakter 
jako ciowy. Jej za o eniem by o pog bione rozpoznanie opinii seniorów 
na temat mo liwo ci aktywizacji seniorów, zapewnienia ich samodzielno ci 
i poprawy ogólnej jako ci ycia przy wykorzystaniu technologii informa-
cyjnych. Analizowano równie  gotowo  oraz oczekiwania seniorów w tym 
zakresie.

Badanie przeprowadzono w dwudziestu 10-osobowych grupach zgodnie 
z wymogami i zasadami stosowanymi w pog bionych wywiadach grupowych 
(Brinkmann i Kvale, 2015). W sk ad badanych grup wchodzi y osoby b d ce 
aktywn ymi u ytkownikami technologii informacyjnych (przede wszystkim 
Internetu i urz dze  mobilnych) lub osoby deklaruj ce ch  takiej aktyw-
no ci. Istotne by o poznanie specyfiki tego typu aktywno ci oraz barier 
stoj cych na drodze ich rozwoju. Tylko wówczas mo liwe by o uzyskanie 
interesuj cej i warto ciowej informacji zwrotnej, na podstawie której mo na 
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opracowa  model organizacji platformy informatycznej aktywizuj cej senio-
rów w warunkach polskich. W zwi zku z tym najwa niejsze cele drugiej 
metody badawczej zwi zane by y z ( opaci ski i in., 2017):
• rozpoznaniem oczekiwa  i potrzeb seniorów w zakresie wykorzystania 

technologii informacyjno-komunikacyjnych w codziennym yciu,
• identyfikacj  g ównych przyczyn korzystania z Internetu oraz urz dze  

mobilnych przez seniorów,
• okre leniem i ocen  najcz ciej wykorzystywanych mo liwo ci Inter-

netu,
• identyfikacj  najbardziej istotnych dla seniorów barier korzystania z kom-

putera i Internetu,
• wskazaniem zakresu us ug aktywizuj cych seniorów, zapewniaj cych im 

samodzielno  oraz poprawiaj cych jako ci ycia.
Przeprowadzone badania jako ciowe w postaci wywiadów z za o enia 

mia y charakter pomocniczy i przygotowawczy przed kolejnym etapem, 
tj. ilo ciowymi badaniami ankietowymi. Wyniki pog bionych wywiadów 
bezpo rednich okaza y si  bardzo przydatne podczas budowy finalnej 
wersji modelu organizacji platformy informatycznej aktywizuj cej senio-
rów w warunkach polskich. Uzyskane wyniki bada  jako ciowych sta y si  
równie  punktem wyj cia dla opracowania kwestionariusza ankietowego 
wykorzystanego w badaniach ilo ciowych.

Ankieta stanowi a trzeci  metod  badawcz , której celem by a ewaluacja 
opracowanej koncepcji modelu organizacji platformy informatycznej aktywi-
zuj cej seniorów w realiach polskich. Kwestionariusz ankietowy skierowany 
do seniorów zawiera  20 pyta  dotycz cych warunków bytowych i infra-
strukturalnych, stopnia wykorzystania mo liwo ci internetu oraz postrze-
gania perspektywy aktywizacji spo ecznej i zawodowej przy u yciu ICT. 
Okre lone zosta y szczegó owy plan i harmonogram bada  ankietowych, 
jak równie  oszacowano wielko  próby badawczej niezb dn  dla uzyskania 
wiarygodnych wyników. Przeprowadzenie bada  ankietowych zaplanowane 
i zrealizowane zosta o w okresie pa dziernik–grudzie  2016. Badania prze-
prowadzono w ród seniorów zrzeszonych w ramach klubów seniora oraz 
Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Populacj  generaln , z której pochodzi a 
próba, stanowi y osoby w wieku 50+. W 2016 r., zgodnie z danymi G ów-
nego Urz du Statystycznego, ich liczba wynosi a 13 994 300 osób (G ówny 
Urz d Statystyczny, 2016). Za o ono, e poziom ufno ci  zosta  usta-
lony na poziomie 95%, wielko  frakcji równa si  0,5, za  maksymalny 
b d pomiaru mo e wynosi  5%. Na tej podstawie wyliczono, i  wyma-
gana liczba osób w badaniach wynosi 384 respondentów. Wymaganie to 
zosta o spe nione, poniewa  ostateczna liczba prawid owo wype nionych 
kwestionariuszy wynios a 406 sztuk. G ównym zamierzeniem badawczym 
by a identyfikacja potrzeb u ytkowników oraz – na tej podstawie – cha-
rakterystyka modelu organizacji platformy informatycznej aktywizuj cej 
seniorów ( opaci ski i in., 2017).
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3. Badanie zachowa  seniorów w zakresie wykorzystania 
technologii informacyjno-komunikacyjnych

W sk ad próby badawczej wesz o zatem 406 osób starszych w wieku 
50 lat i wi cej, z tym e najwi ksz  grup  wiekow  stanowi y osoby w wieku 
66–70 lat. By o ich nieca e 40%. Dwie kolejne pod wzgl dem liczebno ci 
grupy wiekowe to osoby w wieku 61–65 lat (20%) oraz 71–75 (19%). Bada-
nych w wieku powy ej 75 lat by o 12%, za  osób w wieku 56–60 lat i 50–55 lat 
odpowiednio 5% i 4%. Bior c pod uwag  rozk ad respondentów wg p ci 
i wykszta cenia, w badaniu udzia  wzi o 76% kobiet oraz 24% m czyzn. 
Zdecydowana wi kszo  badanych mia a wykszta cenie rednie oraz wy -
sze. Liczebno  obu tych grup wynosi a po 45% ogó u badanych. Seniorów 
z wykszta ceniem zawodowym lub technicznym by o 9%, za  wykszta cenie 
na poziomie podstawowym zadeklarowa a jedna osoba na sto. Zdecydowana 
wi kszo , bo ponad 84% respondentów, jest na emeryturze lub rencie. 
Nieca e 7% jest zatrudnionych na umow  o prac , a 6% pracuje dorywczo 
na umow  zlecenie lub umow  o dzie o. Jedynie 2,5% badanych zadeklaro-
wa o, e ma w asn  firm . Je li chodzi o warunki mieszkaniowe, to blisko 
64% badanych zadeklarowa o, e mieszka w mieszkaniu, za  36% w domu 
wolnostoj cym. Ponad po owa (53%) respondentów mieszka z ma onkiem/
ma onk  lub parterem/partnerk , 17,5% z dzie mi, 1,7% z rodze stwem, 
za  nieca y 1% z opiekunem. Osób, które mieszkaj  samotnie w badanej 
grupie by o natomiast 35,7% ( opaci ski i in., 2017).

Przedstawiciele scharakteryzowanej populacji odpowiedzieli na liczne 
pytania, które zwi zane by y z ich potrzebami w zakresie stopnia wyko-
rzystania technologii informacyjnej, poziomu kompetencji cyfrowych, przy-
czyn wykluczenia cyfrowego lub negatywnych postawy wobec ICT, a tak e 
zapotrzebowania na us ugi zamawiane drog  elektroniczn  oraz aktywizacji 
spo ecznej i zawodowej przy u yciu ICT.

Wyniki bada  opublikowane równie  w artykule ( opaci ski i in., 2017) 
pokazuj , e badani seniorzy posiadaj  warunki do korzystania z nowych 
rozwi za , poniewa  a  86% respondentów przyzna o, i  ma dost p do 
Internetu. Nie wszyscy jednak s  aktywnymi u ytkownikami sieci globalnej. 
83% wykorzystuje mo liwo ci Internetu. 54% z tej grupy zadeklarowa a, 
i  robi to codziennie, 31% kilka razy w tygodniu, za  ni sz  cz stotliwo  
korzystania, tj. kilka razy w miesi cu lub rzadziej, zadeklarowa o 4,5% 
badanych.

Zdecydowana wi kszo , tj. blisko 85% respondentów, którzy deklaro-
wali korzystanie z Internetu posiada w asnego e-maila, z którego korzy-
sta. Jest to najpopularniejsze narz dzie komunikacji internetowej w ród 
badanych. Wyniki pokazuj , e seniorzy komunikuj  si  za po rednictwem 
Internetu g ównie z krewnymi i znajomymi. Takiej odpowiedzi udzieli o 
57% badanych. Je li chodzi o kontakt on-line z instytucjami, to zdecydo-
wanie najcz ciej badani wykorzystuj  kana  internetowy do komunikacji 
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z bankami (39% odpowiedzi). Nieco rzadziej kontaktuj  si  natomiast 
z urz dami (25% odpowiedzi) i firmami (22% odpowiedzi). Nale y wi c 
uzna , e badani seniorzy wykazali si  ca kiem du  aktywno ci , je li 
chodzi o komunikacj  w sieci.

Warto odnotowa , e ponad po owa badanych (51%) zadeklarowa a, i  
przynajmniej raz w yciu wzi a udzia  w kursie komputerowym, co wska-
zuje na fakt, e badane osoby chc  zdobywa  wiedz  i poprawia  swoje 
umiej tno ci w zakresie narz dzi ICT. Potwierdzaj  to wyniki, które poka-
zuj , e osoby, które przesz y kurs komputerowy cz ciej i ch tniej korzy-
staj  z Internetu. A  75% badanych, którzy nie korzystaj  z Internetu lub 
korzystaj  z niego rzadziej ni  kilka razy w miesi cu, to osoby, które nie 
bra y nigdy udzia u w szkoleniu komputerowym. 65% respondentów, któ-
rzy korzystaj  z sieci globalnej codziennie to natomiast osoby, które bra y 
udzia  w tego typu szkoleniu. Widoczna jest pozytywna postawa badanych 
seniorów dotycz ca udzia u w szkoleniach komputerowych w przysz o ci. 
Ponad 65% respondentów uwa a, e byliby bardziej biegli w korzystaniu 
z komputera, je li fachowiec nauczy by ich tego. Odmienne zdanie wyrazi o 
jedynie 13,1% badanych.

Analizuj c wyniki bada  pod k tem obszarów wykorzystywania Internetu 
przez polskich seniorów, widzimy, e najcz ciej s u y im on do:
• wyszukiwania informacji za pomoc  wyszukiwarek internetowych,
• czytania bie cych informacji z kraju i wiata,
• wyszukiwania adresów i tras dojazdu na mapach internetowych,
• szukania informacji zwi zanych ze zdrowiem i leczeniem,
• obs ugi w asnego internetowego konta bankowego,
• przegl dania i rezerwacji ofert turystycznych,
• korzystania z komunikatorów internetowych.

Niestety bardzo wiele mo liwo ci sieci globalnej jest nadal niewykorzy-
stywanych przez polskich seniorów. Pokazuj  to uzyskane wyniki, wg których 
osoby starsze bardzo rzadko przez Internet:
• poszukuj  ofert pracy,
• za atwiaj  sprawy urz dowe,
• dokonuj  zakupów towarów,
• korzystaj  z serwisów matrymonialnych.

Ta sytuacja dotyczy równie  zamawiania drog  elektroniczn  ró nego 
rodzaju us ug. Okaza o si , e zdecydowana wi kszo , tj. 74,9% responden-
tów, nigdy nie zamówi a us ugi drog  elektroniczn . Jedynie 1 respondent 
na 4 dokona  takiego zamówienia. W ród najcz ciej zamawianych online 
us ug znalaz y si  us ugi turystyczne, zdrowotne oraz te zwi zane z rozrywk . 
Szczegó owy rozk ad odpowiedzi wida  na rysunku 1.

Analizuj c sposoby zamawiania wy ej wymienionych us ug, widzimy, 
e seniorzy najbardziej preferuj  w tym zakresie poczt  elektroniczn . 

Blisko po owa, tj. 48% respondentów, którzy zamawiaj  us ugi online robi 
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to w a nie tym kana em. W drugiej kolejno ci badani seniorzy zamawiaj  
us ugi na stronach internetowych z ofertami us ugodawców z wielu bran . 
31% badanych wskaza o t  w a nie odpowied . Trzecim najpopularniejszym 
(30% odpowiedzi) kana em jest SMS. 23% zamawiaj cych us ugi drog  
elektroniczn  robi to natomiast za po rednictwem serwisów interneto-
wych us ugodawców. O wiele rzadziej respondenci wykorzystuj  komuni-
katory internetowe (13%), bran owe serwisy internetowe, takie jak portale 
medyczne, transportowe itp. (12%), fora internetowe (6%) oraz aplikacje 
mobilne (4%).

W kontek cie przedstawionych powy ej, ma o optymistycznych wyników 
dotycz cych zakresu zamawiania us ug drog  elektroniczn  przez polskich 
seniorów, warto przedstawi  wyniki innego pytania. Respondenci zostali 
bowiem zapytani o to, czy wiedz , e tradycyjne us ugi mo na zamawia  
przez Internet. Okaza o si , e a  69% odpowiedzi na to pytanie by o 
negatywnych. wiadczy to jednoznacznie o tym, e badani maj  nisk  wia-
domo  mo liwo ci zamawiania us ug profesjonalnych ró nymi kana ami 
internetowymi i w sposób naturalny us ugi te zamawiaj  w sposób tradycyjny. 
Z drugiej jednak strony odpowiednia polityka informacyjna w tym zakresie, 
jak równie  uruchomienie programów edukacyjnych i szkoleniowych mo e 
zaowocowa  zdecydowanym wzrostem liczby zamawianych drog  elektro-
niczn  us ug w grupie seniorów. Poziom wykorzystania narz dzi ICT przez 
polskich seniorów oraz ich umiej tno ci cyfrowych kszta tuj  si  bowiem na 
poziomie, który jest wystarczaj cy, aby obs ugiwa  platformy e-us ugowe. 
Badania jednoznacznie wskazuj , e problem polskich seniorów nie polega 
w tym przypadku na braku umiej tno ci, ale raczej na braku wiadomo ci, 
e tradycyjne us ugi mo na zamawia  przez Internet.

Zgodnie z rozk adem odpowiedzi zaprezentowanym na rysunku 2 badani 
seniorzy wykazali zainteresowanie mo liwo ciami dorywczego zatrudnienia, 
jak równie  wykazali du  ch  pomagania innym stosownie do w asnych 
umiej tno ci.

usługi turystyczne
usługi zdrowotne

usługi związane z rozrywką
usługi gastronomiczne

usługi finansowe

usługi edukacyjne
usługi transportowe

usługi budowlane/remontowe
usługi prawne

usługi matrymonialne

usługi kosmetyczne

37,4

27,1

18,5

18,0

20,4

21,7

18,0

14,0

11,6

11,1

3,7

0 10 20 30 40 %

Rys. 1. Rodzaj us ug zamawianych drog  elektroniczn  przez respondentów. ród o: 
opaci ski i in. (2017).
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Rys. 2. Sk onno  badanych do pomocy innym oraz zainteresowanie mo liwo ci  
dorywczego zatrudnienia. ród o: opaci ski i in. (2017).

Takie wyniki pokazuj , i  seniorzy s  nadal aktywni i zainteresowani 
przedsi wzi ciami o charakterze zarobkowym oraz non-profit, typu wolon-
tariat. Wspó czesne polskie spo ecze stwo charakteryzuje przechodzenie na 
emerytur  przy wykazywaniu jeszcze du ej sprawno ci fizycznej i intelektual-
nej. W zwi zku z tym seniorzy posiadaj  du y kapita  intelektualny, do wiad-
czenie zawodowe i umiej tno ci, które mog  by  wykorzystane w kreatywny 
sposób, cho  ju  w niepe nym wymiarze czasu pracy (Leszczy ska i in., 
2016). Co wi cej: widoczna jest zale no  pomi dzy wspomnianymi posta-
wami a cz stotliwo ci  korzystania z Internetu przez respondentów. Na 
rysunku 3 widoczne jest, e osoby starsze, które bardzo cz sto lub cz sto 
korzystaj  z sieci globalnej, w o wiele wi kszym stopniu s  zainteresowane 
mo liwo ciami dodatkowej pracy, ni  ma to miejsce w przypadku osób, 
które rzadko lub wcale nie korzystaj  z Internetu.

codziennie

kilka razy w tygodniu

kilka razy w miesiącu

rzadziej

nie korzystam z Internetu
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21
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Rys. 3. Zainteresowanie badanych mo liwo ci  dodatkowego zatrudnienia w zale no ci 
od intensywno ci korzystania z Internetu. ród o: opaci ski i in. (2017).

Konkluzje z przeprowadzonych bada  zaprezentowano w kolejnej cz ci 
artyku u. Sta y si  one podstaw  dla sformu owania zestawu kluczowych 
potrzeb seniorów, które w konsekwencji przyczyni y si  do opracowa-
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nia modelu organizacji platformy informatycznej aktywizuj cej seniorów 
w warunkach polskich.

4. Identyfikacja potrzeb osób starszych
w perspektywie ich aktywizacji zawodowej i spo ecznej

Podsumowuj c przeprowadzone badania jako ciowe w postaci serii pog -
bionych wywiadów bezpo rednich oraz nast puj ce po nich ankietowe bada-
nia ilo ciowe w ród seniorów, mo na sformu owa  szereg konkluzji, które 
zaprezentowano równie  we wcze niejszych publikacjach zespo u badaw-
czego (m.in. Kutera i in., 2017; Leszczy ska i in., 2016):
1. Wspó cze ni polscy seniorzy chc  si  aktywizowa  we wspólnotach oraz 

wspólnie sprawnie planowa  i organizowa  spotkania, wydarzenia  i inne 
kolektywne aktywno ci.

2. Seniorzy s  bardzo ch tni do korzystania z technologii informa-
cyjno-komunikacyjnych ICT, ale z racji wieku nie maj  wystarczaj cych 
kompetencji cyfrowych.

3. Seniorzy dysponuj  urz dzeniami mobilnymi z dost pem do Inter-
netu, ale du a cz  z nich wykorzystuje tylko tradycyjne zastosowanie 
smartfonów, tj. rozmowy g osowe i SMS-y. Du a cz  osób starszych 
nie wykorzystuje funkcji internetowych poniewa  nie ma umiej tno ci 
i wiedzy do tego potrzebnych. Ponadto nie ma zaufania do Internetu 
mobilnego.

4. Seniorzy chcieliby korzysta  z platform w obecno ci kogo , kto zapewni 
im wsparcie technologiczne i merytoryczne, przeszkoli, a  do momentu 
zdobycia pe nej swobody poruszania si  w tym rodowisku (komunika-
cja, zakupy, transport, us ugi zdrowotne itp.). Osoby starsze zazwyczaj 
podchodz  nieufnie do nowych rozwi za , w przypadku których nabyta 
niezb dna wiedza bardzo szybko staje si  niewystarczaj ca dla pojawia-
j cych si  na rynku kolejnych nowo ci.

5. Seniorzy w domach posiadaj  sprz t i cza internetowe, ale boj  si  
korzysta  z nich z powodu obaw o naruszenie prywatno ci i bezpiecze -
stwa (oszustwa i kradzie e internetowe).

6. Seniorzy, którzy przeszli szkolenia komputerowe prezentuj  du o bar-
dziej otwart  postaw  i maj  mniej obaw w stosunku do korzystania 
z ICT. Istnieje potrzeba i zrozumienie dla samorozwoju w tym zakresie 
w ród uczestników badania. Seniorzy chc  si  szkoli  przede wszystkim 
w zakresie korzystania z Internetu i urz dze  mobilnych.

7. Organizacje takie jak kluby seniora i Uniwersytety Trzeciego Wieku 
w wi kszo ci przypadków dysponuj  infrastruktur  lokalow  i organi-
zacyjn , w ramach której mo liwe by oby wdro enie i wykorzystywanie 
platformy ICT, natomiast problem stanowi brak infrastruktury techno-
logicznej (sprz t, oprogramowanie, cza internetowe). Konieczne jest 
zatem pozyskanie dodatkowych róde  finansowania do zapewnienia 
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takiej infrastruktury ze strony organizacji nadzoruj cych prac  wspólnot 
zrzeszaj cych seniorów oraz tych, które aktywizacj  seniorów maj  wpi-
sane w cele statutowe (Urz dy Marsza kowskie, Urz dy Pracy, O rodki 
Pomocy Spo ecznej itp.).

 8. Polscy seniorzy dysponuj  du  ilo ci  wolnego czasu. Wynika to przede 
wszystkim z odp ywu dzieci z domów rodzinnych. W ostatnich latach 
w Polsce zaobserwowa  mo na zjawisko mobilno ci spo ecznej. Sk a-
daj  si  na ni  dwa zjawiska. Pierwsze stanowi stosunkowo du a fala 
emigracji ludzi m odych. Drugim, równie negatywnym, jest „dwustronny 
przep yw” ludno ci w wieku produkcyjnym ze wsi i ma ych miast do 
wielkich aglomeracji miejskich i odwrotnie – odp yw ludzi starszych 
w przeciwnym kierunku. Sytuacja ta utrwala a si  przez ponad dwa-
dzie cia lat, dlatego te  mo na mówi  o pojawieniu si  wyalienowanej 
spo ecznie, s abej pod wzgl dem zawodowym, politycznym i zubo onej 
materialnie warstwie spo ecze stwa polskiego, jak  stanowi  dzi , bardzo 
cz sto samotni, starsi ludzie ( liwi ski, 2014). Kolejnym czynnikiem 
wp ywaj cym na du  ilo  wolnego czasu seniorów jest brak miejsc pracy 
dla osób w wieku emerytalnym. W zwi zku z tym wspó cze ni polscy 
seniorzy ch tnie i aktywnie zrzeszaj  si  i deklaruj  ch  wzajemnej 
pomocy. W gr  wchodz  wolontariaty oraz prace dorywcze, poniewa  
w zdecydowanej wi kszo ci seniorzy maj  zapewnione pod stawowe ró-
d a finansowania w postaci emerytur i rent.

 9. Wspó czesne polskie spo ecze stwo charakteryzuje przechodzenie na 
emerytur , przy wykazywaniu jeszcze du ej sprawno ci fizycznej i inte-
lektualnej. W zwi zku z tym seniorzy posiadaj  du y kapita  intelektu-
alny, do wiadczenie zawodowe i umiej tno ci, które mog  by  wyko-
rzystane w kreatywny sposób, cho  ju  w niepe nym wymiarze czasu 
pracy.

10. Seniorzy maj  potrzeby w zakresie ró nych us ug wspieraj cych samo-
dzielne ycie w domu, ale nie s  wiadomi, e mo na te potrzeby reali-
zowa , zamawiaj c us ugi przez Internet. Obawiaj  si  oszustw ze strony 
dostawców takich us ug. Zale y im, aby kto  weryfikowa  us ugodawców 
pod k tem wiarygodno ci.

Na bazie powy szych konkluzji badawczych sformu owano zestaw potrzeb 
seniorów stanowi cych determinanty budowy modelu organizacji platformy 
informatycznej aktywizuj cej seniorów w warunkach polskich. Konieczne 
jest (Kutera, 2017b):
• stworzenie seniorom bezpiecznego rodowiska korzystania z platformy 

ICT,
• aktywizowanie seniorów w ramach istniej cych struktur (kluby seniora, 

UTW),
• zagwarantowanie sta ego dost pu (osobistego i telefonicznego) do tre-

nerów wsparcia technicznego i merytorycznego w zakresie stosowania 
ICT,
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• zapewnienie finansowania infrastruktury technologicznej (sprz t, opro-
gramowanie, cza internetowe) dla darmowego i ci g ego u ytkowania 
platformy przez seniorów,

• wykorzystanie naturalnej potrzeby seniorów do samoorganizowania si  
i niesienia wzajemnej pomocy,

• umo liwienie seniorom oferowania us ug w formie pracy dorywczej,
• zapewnienie weryfikacji dostawców us ug dla seniorów przez organizacje, 

do których seniorzy maj  zaufanie (kluby seniora, UTW) oraz samych 
seniorów poprzez systemy wystawiania opinii i oceny po skorzystaniu 
z us ugi,

• stworzenie mechanizmów bezpiecznych rozlicze  pomi dzy seniorami 
i dostawcami us ug za po rednictwem Trzeciej Strony.

Wsparcie aktywizacji seniorów z wykorzystaniem platformy ICT

Przedstawione rezultaty bada  wskazuj , e istnieje grupa osób starszych 
gotowa do korzystania z ICT w zakresie zaspokajania codziennych potrzeb 
konsumpcyjnych, jak równie  aktywnego poszukiwania mo liwo ci zatrud-
nienia. Zasadne jest zatem zapewnienie osobom starszym narz dzia, które 
spowoduje, e zadania te b d  prostsze oraz b d  zajmowa  ma o czasu. 
Na podstawie do wiadcze  partnerów – organizacji spo ecznych z Niemiec 
i Szwajcarii oraz testowych wdro e  w ró nych uwarunkowaniach terytorial-
nych powsta a koncepcja elektronicznej platformy dla rynku us ug, która, 
po krótkiej prezentacji, zostanie poddana weryfikacji pod k tem mo liwo ci 
i uwarunkowa  implementacyjnych w wietle uzyskanych wyników bada  
ilo ciowych. Opracowywana na potrzeby projektu platforma informatyczna 
umo liwia, za po rednictwem Internetu, agregacj  us ugodawców pokrywa-
j cych jak najszersze spektrum potrzeb (prace domowe, opieka medyczna, 
transport, edukacja, rozrywka itp.). Projekt jest realizowany przy wspó -
udziale przedstawicieli lokalnych spo eczno ci w Szwajcarii, w Niemczech 
i w Polsce.

Idea platformy zosta a opracowana na podstawie bada  prowadzonych 
w krajach Europy Zachodniej. Wyniki bada  opisane w pierwszych rozdzia-
ach tego artyku u wskazuj  natomiast, i  koncepcja takiej platformy wpisuje 

si  równie  w trend rozwojowy spo ecze stwa polskiego i jest odpowiedzi  
na jego potrzeby.

Koncepcja platformy opiera si  na modelu integracji us ugodawców 
i us ugobiorców za po rednictwem rozwi zania informatycznego, przy 
udziale instytucji po rednicz cej, która koordynuje komunikacj  mi dzy 
zainteresowanymi stronami oraz zabezpieczaj cej realizowane transakcje 
od strony organizacyjnej i finansowej.

Struktur  funkcjonaln  systemu stanowi  trzy modu y (Leimeister, 2012):
• Modu  us ug nieformalnych dla lokalnych spo eczno ci (ang. Serve the 

Community Module), który umo liwia aktywizacj  spo eczno ci lokalnej 
poprzez zaoferowanie i wymian  nieformalnych us ug wsparcia innym 
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cz onkom spo eczno ci, cznie z tzw. barterem us ug. Wspiera on tak e 
dostawców us ug w procesie czenia klientów z wykonawcami us ug 
dzi ki cz ciowej automatyzacji zada , w szczególno ci autouzupe nia-
niu terminów. Po rednik, który posiada w asn  ksi k  adresow , zleca 
us ugi w imieniu innych u ytkowników.

• Modu  elastycznego zatrudniania (ang. Flexible Occupation Module), sku-
piaj cy lokalnych us ugodawców oraz dojrza ych pracowników i aktywnych 
emerytów, którzy chc  zaoferowa  odp atnie swoje us ugi dla cz onków 
spo eczno ci lokalnej lub podj  prac  w niepe nym wymiarze. Modu  
u atwia znalezienie osób, które potrzebuj  pomocy poprzez przegl da-
nie charakterystyk potrzebnej pomocy. Odpowied  na zapotrzebowanie 
generuje spotkanie, którym mo na zarz dza  zgodnie z planowanym pro-
cesem koordynacji popytu. Wsparcie ze strony po rednika jest dost pne 
ze wzgl du na mo liwo  dzia ania na rzecz innych u ytkowników.

• Modu  uczestnictwa w organizacjach spo ecznych (ang. Get Involved with 

Organizations Module), skupiaj cy cz onków spo eczno ci lokalnej wokó  
projektów spo ecznych i aktywizuj cy ich w tym zakresie na zasadzie 
wolontariatu. Ochotnicy mog  aplikowa  do projektów wolontariackich, 
a system wspiera organizacj  prowadz c  dany projekt, przeprowadzaj c 
proces rekrutacji i wybieraj c najbardziej odpowiednich kandydatów. 
System zapewnia równie  pomoc w zakresie tworzenia CV oraz w pro-
cesie wyboru ofert odpowiednich dla danego wolontariusza.
Realizacja tak sformu owanych zada  i celów platformy przek ada si  na 

struktur  jej u ytkowników. W jej ramach funkcjonuj  trzy ich grupy (zob. 
rys. 4). Pierwsz  z nich stanowi  u ytkownicy ko cowi (konsumenci), czyli 
osoby starsze oferuj ce na platformie swoj  prac  na potrzeby wymiany 
barterowej (wolontariat) lub komercyjnej (praca na zlecenie lub w niepe nym 
wymiarze czasu pracy). Drug  grup  stanowi  dostawcy us ug (us ugodawcy) 
oraz pracodawcy, którzy za po rednictwem platformy oferuj  mo liwo  
przyj cia do pracy na zasadach wolontariatu lub komercyjnych. Z kolei do 
trzeciej grupy u ytkowników zaliczy  nale y integratora, który, jak wskazuje 
jego nazwa, ma za zadanie integrowa  u ytkowników ko cowych z dostaw-
cami us ug i pracodawcami. Pe ni on funkcj  po rednika („trzeciej strony”), 
który przejmuje na siebie zadanie wspierania osób starszych w u ytkowa-
niu platformy (wsparcie techniczne, bie ca telefoniczna pomoc) oraz ich 
wst pnego przeszkolenia w zakresie jej u ytkowania. Integrator negocjuje 
równie  ceny pracy/us ug oraz dokonuje ich rozliczenia w ramach ca ej 
spo eczno ci u ytkowników.
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Rys. 4. Grupy u ytkowników platformy ActGo-Gate. ród o: Leimeister (2012).

Wymienione grupy u ytkowników platformy zostan  w dalszej cz ci 
artyku u przedstawione w propozycji modelu implementacji platformy na 
rynku polskim, z uwzgl dnieniem jego specyfiki i uwarunkowa .

5. Model imp lementacji platformy ICT aktywizuj cej seniorów
w warunkach polskich

Wytworzone dotychczas artefakty badawcze oraz sformu owane na 
podstawie bada  jako ciowych i ilo ciowych za o enia dla modelu bizne-
sowego, pozwoli y na zdefiniowanie wysokopoziomowej koncepcji modelu 
biznesowego dla aktywizacji osób starszych z wykorzystaniem elektronicznej 
platformy. Okre la ona:
• g ówne role interesariuszy zaanga owanych w aktywizacj  osób starszych,
• kluczowe relacje pomi dzy rolami, w czaj c w to zarówno aktywno ci 

realizowane przez jedn  ze stron na rzecz drugiej, jak równie  wszelkie 
przep ywy finansowe umo liwiaj ce prawid owe funkcjonowanie modelu 
w warunkach rynkowych.
Graficzne uj cie modelu zaprezentowano na rysunku 5.
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Rys. 5. Biznesowy model platformy ActGo-Gate. ród o: opracowanie w asne.

W niniejszym modelu centraln  cz  stanowi platforma elektroniczna 
dla rynku us ug, która jest dostarczana przez dostawc  us ug IT – dostawc  
oprogramowania w modelu Software-as-a-Service (SaaS) (Maciaszek i in., 
2016). Ten podmiot jest odpowiedzialny za przygotowanie oraz konfigura-
cj  platformy, bie ce wsparcie techniczne i utrzymanie systemu w ramach 
jego infrastruktury serwerowej. W zamian za wykonane zadania otrzymuje 
stosowne wynagrodzenie. Co istotne, platforma ta jest roz wi zaniem zin-
tegrowanym, tj. oferuje mo liwo  atwej oraz nieinwazyjnej integracji dla 
zewn trznych serwisów internetowych (okre lanych jako serwisy klienckie), 
ukierunkowanych na dostarczanie informacji o mo liwo ciach zatrudnienia 
oraz ofertach us ug. Platforma jest odpowiedzialna za agregacj  danych 
z wielu serwisów klienckich. Dostarcza kluczowe funkcjonalno ci zwi zane 
z przegl daniem, zamawianiem, koordynacj  terminów, wykonawstwem 
i weryfikacj  wiadczonych us ug. Zapewnia tak e dost p do zarz dzania 
cz onkostwem oraz to samo ci  za pomoc  us ugi autentykacyjnej zgod-
nej ze standardem Single Sign On (Kutera i Gryncewicz, 2016). Dostawcy 
dostarczaj  niezb dnych profesjonalnych us ug dla osób starszych. Plat-
forma zapewnia im wymierne korzy ci zwi zane z udost pnieniem narz dzi 
informatycznych do zarz dzania dzia alno ci  rynkow  oraz daje dost p do 
szerokiej grupy potencjalnych konsumentów us ug, za co dostawcy p ac  
w formi e subskrypcyjnej b d  prowizyjnej. W ramach tej grupy dostawcy 
us ug reprezentuj  zarz dzaj cych organizacjami wiadcz cymi us ugi, którzy 
s  odpowiedzialni za definiowanie us ug oraz warunków ich wiadczenia, 
zarz dzanie personelem oraz alokowanie zada  pomi dzy wykonawcami. 
Ci ostatni z kolei odpowiadaj  za wykonanie danej us ugi na rzecz danego 
zamawiaj cego. Zamawiaj cy oraz wolontariusz tworz  grup  klientów, któ-
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rzy stanowi  grup  pierwotnych u ytkowników platformy w omawianym 
modelu biznesowym. S  to z regu y osoby starsze b d  osoby dzia aj ce 
na rzecz osób starszych w okre lonym zakresie, np. ich dzieci wiadcz ce 
us ugi opieku cze. Zamawiaj cy próbuj  pozyska  us ug  o najlepszym dopa-
sowaniu przedmiotowym w odpowiednim miejscu i czasie definiowanym 
w ramach procesu koordynacji terminów we wspó pracy z drug  ze stron 
(z dostawc ). Wolontariusze z kolei poszukuj  mo liwo ci zaanga owania si  
w ramach projektów wolontariackich lub mo liwo ci nieodp atnego wykona-
nia jednorazowej us ugi na rzecz zamawiaj cego, który uprzednio definiuje 
swoje zapotrzebowanie na konkretn  prac /zadanie. Warto doda , e funkcje 
zamawiaj cego i wolontariusza mog  by  pe nione zamiennie przez t  sam  
osob  w zale no ci od kontekstu. W przypadku prac, których wykonywa-
nie jest utrudnione przez stan zdrowotny, osoba starsza korzysta z us ug 
profesjonalistów lub wolontariuszy, a sama wiadczy us ugi wolontariackie 
zbie ne z jej aktualnymi mo liwo ciami zdrowotnymi innym osobom star-
szym. Uwzgl dnia to naturaln  potrzeb  seniorów do samoorganizowania 
i niesienia wzajemnej pomocy zidentyfikowan  podczas bada  jako ciowych.

Niezwykle istotn  rol  w modelu odgrywa po rednik. Jego kluczowym 
zadaniem jest stworzenie seniorom bezpiecznego rodowiska korzystania 
z platformy ICT. Ponadto zajmuje si  on organizacj  rynku poprzez wspomaga-
nie klientów i dostawców w ramach poszczególnych transakcji. Udziela wspar-
cia technicznego i merytorycznego przy samodzielnych próbach zamawiania, 
jak równie  przejmuje odpowiedzialno  za wykonanie obowi zków strony 
transakcji. W tym drugim przypadku po rednik, dzia aj c w imieniu klienta, 
poprzez platform  zamawia us ug  i negocjuje terminy wykonania, czy te  
definiuje zapotrzebowanie na us ug  oraz wybiera najbardziej odpowiedniego 
wykonawc  – wolontariusza. Po rednik, poza dora n  pomoc , ma niezwykle 
istotn  rol  w administrowaniu platform  internetow  oraz weryfikowaniu 
jako ci wykonywanych us ug profesjonalnych oraz us ugodawców. Uczest-
niczy tak e w stymulowaniu rynku poprzez dzia ania promocyjne w ramach 
i poza platform . Funkcj  po rednika mog  pe ni  ju  istniej ce wspólnoty 
i organizacje aktywizuj ce seniorów, takie jak kluby seniora oraz Uniwer-
sytety Trzeciego Wieku. Aby to by o mo liwe, niezb dne jest finansowanie 
ze róde  publicznych oraz prywatnych. Finansowanie, poza rodkami pozy-
skanymi w ramach subskrypcji, zapewnia grupa patronów skupiaj ca w adze 
pa stwowe i samorz dowe oraz prywatni sponsorzy, których cele statutowe s  
zbie ne z celami omawianego modelu biznesowego, tj. skupione wokó  akty-
wizacji zawodowej seniorów. Grupa ta, uzupe niona o media i pozarz dowe 
organizacje spo eczne, pe ni tak e niezwykle istotn  funkcj  aktywizacyjn  
i promocyjn , realizowan  cz ciowo przy wspó udziale po rednika.

Tak nakre lony model biznesowy dostarcza podmiotowego uj cia rynku 
skupionego wokó  platformy ukierunkowanego na aktywizacj  zawodow  
osób starszych. Zdefiniowane role i relacje pozwalaj  zrozumie  sposób 
funkcjonowania tego rynku.
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6. Podsumowanie

Zaprezentowana w artykule koncepcja platformy ActGo-Gate ma na celu 
zwi kszenie aktywno ci ludzi w wieku emerytalnym. Jest ona dedykowana 
cz onkom lokalnych spo eczno ci, mo e by  wykorzystywana do wspierania 
przedsi biorczo ci, samorealizacji i aktywizacji na polu ycia spo ecznego. 
Biznesowy model implementacji platformy w warunkach polskich opiera si  
na integracji us ugodawców i us ugobiorców za po rednictwem rozwi zania 
informatycznego. Komunikacj  mi dzy zainteresowanymi stronami zapewnia 
instytucja po rednicz ca. Jej zadaniem jest równie  zabezpieczanie realizo-
wanych transakcji od strony organizacyjnej i finansowej.

Opisany model w bardzo du ym stopniu odpowiada zidentyfikowanym 
potrzebom analizowanej grupy badawczej. Zastosowany rodzaj zabezpiecze , 
mo liwo  sta ego dost pu do wsparcia technicznego i merytorycznego, ró ne 
formy wiadczenia pracy oraz koncentracja na lokalnych wspólnotach miesz-
kaniowych realizuj  wi kszo  wniosków zg aszanych przez seniorów podczas 
przeprowadzonych bada . Dalszy rozwój aplikacji b dzie obejmowa  prace 
zwi zane z weryfikacj  us ug i us ugodawców. Na poziomie organizacyjnym 
wa ne jest natomiast zapewnienie finansowania infrastruktury technologicz-
nej dla bezp atnego u ytkowania platformy przez seniorów. Te dwa czynniki 
pozwol  na zwi kszenie zaufania osób starszych do opisanej platformy oraz 
jej powszechne wykorzystywanie w celu zaspokajania codziennych potrzeb.
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