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Plan prezentacji

Wprowadzenie – cel badania

Gospodarka senioralna – ujęcie definicyjne

Źródła danych –statystyka publiczna, źródła administracyjne, badania 
reprezentacyjne

Badanie podmiotów gospodarki narodowej – strona podażowa 

Projekt badania osób starszych - strona popytowa

Wnioski
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Opracowanie metodyki pomiaru gospodarki senioralnej 
(silver economy) w Polsce oraz określenie jej wielkości 
i struktury na podstawie danych pochodzących z różnych 
źródeł.

Cel badania
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• Czym jest gospodarka senioralna, jaki jest jej zakres?

• Jakie grupy wyrobów i usług kierowane bezpośrednio 
do osób starszych można wyodrębnić w gospodarce 
senioralnej?

• Jaki jest poziom dostępności wyrobów i usług senioralnych 
w Polsce?

• Jakie są perspektywy oraz bariery rozwoju gospodarki 
senioralnej w Polsce?

Pytania na początek….
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Badanie gospodarki senioralnej – etapy prac

Etap 1
• Zdefiniowanie gospodarki senioralnej jako przedmiotu badań

Etap 2
• Opracowanie metodologii badania reprezentacyjnego podmiotów gospodarki narodowej
• Realizacja badania i opracowanie jego wyników

Etap 3
• Opracowanie zestawu miar służących do opisu gospodarki senioralnej z jednoczesnym 

rozpoznaniem źródeł pozastatystycznych danych do ich budowy

Etap 4
• Przygotowanie metodologii badania osób w wieku senioralnym
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Gospodarka senioralna (szerokie ujęcie) − całokształt 
zjawisk zachodzących na rynku związanych z procesem 
dostosowywania wszelkiej działalności produkcyjnej 
i usługowej do procesu starzenia się społeczeństwa.

Senior − osoba, która ukończyła 60 lat niezależnie od płci 
oraz tego czy pozostaje aktywna zawodowo, czy też nie.

Gospodarka senioralna − ujęcie definicyjne
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Gospodarka senioralna (wąskie ujęcie) − część rynku wyrobów 
i usług wytwarzanych oraz dostarczanych w celu zaspokojenia 
potrzeb osób w wieku senioralnym. 

Za potrzeby takie uznano wyłącznie te, które ujawniają się 
lub dokonuje się ich znacząca zmiana w wyniku biologicznego 
procesu starzenia się organizmu, zmiany sytuacji osobistej 
lub aktywności zawodowej seniora. 

Za wyrób lub usługę senioralną uznano także wyroby lub 
usługi objęte specjalną ofertą (np. rabatową) skierowane do 
seniorów, jak również działania podjęte przez organizacje 
niekomercyjne na rzecz osób w wieku 60 lat i więcej.

Gospodarka senioralna – przedmiot badania
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Segmenty gospodarki senioralnej
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Źródła danych 

Badania 
reprezentacyjne

Podmiotów 
gospodarki 
narodowej

Seniorów

Źródła 
administracyjne

Statystyka 
publiczna

Gospodarka senioralna – źródła danych 
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Źródła administracyjne
Segment SE Zakres danych Podmioty

Wyroby poprawiające komfort życia  nie dotyczy nie dotyczy

Wyroby medyczne i rehabilitacyjne

 wydatki państwa na leki dla seniorów MZ, NFZ, MSWiA

 wydatki państwa na sprzęt rehabilitacyjny, 
obuwie ortopedyczne, okulary korekcyjne, 
protezy zębowe, itp.

NFZ, MSWiA, PFRON, MZ

Nowe technologie
 wydatki państwa na prace B+R i wdrożeniowe 

w zakresie rozwiązań przyjaznych seniorom MNiSW, NCN, NCBR, MC

Budownictwo

 wydatki publiczne (rządowe, samorządowe) 
na przystosowanie przestrzeni i budynków 
publicznych do potrzeb osób w wieku 
senioralnym

MRPiPS, gminy, powiaty, 
województwa, PFRON

Usługi transportowe

 wydatki na zapewnienie przewozu osób 
w wieku senioralnym, w tym wartość ulg 
lub zapewnienie bezpłatnego przejazdu 
tym osobom

PFRON, gminy, województwa 
(w zakresie komunikacji PKP, PKS)

Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
 wartość oraz struktura wyrobów i usług 

senioralnych na rynku bankowym 
i ubezpieczeniowym

Polska Izba Ubezpieczeń, Komisja 
Nadzoru Finansowego, Narodowy 
Bank Polski, Związek Banków 
Polskich, Konferencja 
Przedsiębiorstw Finansowych, 
Biuro Informacji Kredytowej
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Źródła administracyjne
Segment SE Zakres danych Podmioty

Usługi zdrowotne

 wartość wydatków publicznych 
na opiekę zdrowotną osób w wieku 
senioralnym, w tym geriatryczną, 
uzdrowiskową i rehabilitacyjną

NFZ, MSWiA, KRUS, ZUS

 dane do określenia dostępności 
do usług zdrowotnych NFZ, MSWiA, MZ

 dane dotyczące personelu medycznego 
i poziomu jego kwalifikacji

Centrum Medyczne Kształcenia 
Podyplomowego, Naczelna Rada 
Lekarska, Naczelna Rada 
Pielęgniarek i Położnych

Usługi opiekuńcze

 wartość wydatków publicznych na opiekę 
społeczną (w tym: domy pomocy społecznej)

gminy, powiaty, ROPS, UW, PCPR, MF, 
MRPiPS

 dane do określenia dostępności 
usług opiekuńczych

gminy, powiaty, ROPS, UW, PCPR, 
GOPS/MOPS

Sport i rekreacja

 wydatki publiczne na realizację programów 
związanych z aktywizacją społeczną 
i zawodową seniorów (m. in. kluby seniora, 
domy sąsiedzkie)

MRPiPS, MF, gminy, powiaty, 
województwa, GOPS/MOPS

 wydatki publiczne na zapewnienie seniorom 
bezpłatnego lub ulgowego dostępu do 
obiektów sportowych 
i rekreacyjnych

gminy, powiaty, województwa, 
GOPS/MOPS, MSiT

 dane do określenia dostępności 
infrastruktury przeznaczonej dla seniorów

MRPiPS, gminy, powiaty, 
województwa, ROPS, PCPR
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Źródła administracyjne
Segment SE Zakres danych Podmioty

Edukacja i kultura

 wydatki publiczne na prowadzenie działań 
edukacyjnych i kulturalnych na rzecz seniorów

MRPiPS, MKiDN, gminy, 
województwa, PFRON, MC, policja

 wydatki i dostępność Uniwersytetów Trzeciego 
Wieku MRPiPS, MNiSW

 dane do określenia dostępności infrastruktury 
edukacyjnej i kulturalnej przeznaczonej dla 
seniorów

MRPiPS, MKiDN, gminy, powiaty, 
województwa

Inne usługi na rzecz seniorów

 wydatki publiczne na działalność pomocy 
społecznej przeznaczonej dla seniorów, 
w tym:
• dożywianie
• przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
• dofinansowanie mieszkań i dodatki do 

energii elektrycznej

MRPiPS, UW, gminy, GOPS/MOPS
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Problemy z pozyskaniem danych

Dane agregowane są z uwzględnieniem różnych przedziałów wiekowych 
osób lub w ogóle bez tego podziału, co istotnie utrudnia prezentację 
danych dotyczących SE.

Szeroki zakres zadań na rzecz seniorów wykonywany jest przez JST 
– nie dysponują one zbiorami danych, które można byłoby 
wykorzystać do opisu SE.

Jednostki dysponują zróżnicowanym oprogramowaniem, co uniemożliwia 
automatyczne generowanie zestawień o jednakowej zawartości, które 
mogłyby być wykorzystywane do opisu SE.
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Baza danych
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Baza danych
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Baza danych
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Wybrane wskaźniki gospodarki senioralnej 

W 2016 r. koszt refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego i wyrobów medycznych osób w wieku 60+ wyniósł nieco ponad 5,3 mld zł.
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W 2016 r. wydatki na świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków NFZ osób 
w wieku 60+ wyniosły nieco ponad 32,5 mld zł.

Wybrane wskaźniki gospodarki senioralnej 
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Na koniec 2016 r. funkcjonowały jedynie 134 poradnie geriatryczne, w których 
udzielono łącznie 99,6 tys. porad lekarskich. 

Wybrane wskaźniki gospodarki senioralnej 
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Najwyższy wskaźnik zaspokojenia potrzeb osiągnęły placówki całodobowej opieki 
− 89,9%, natomiast najniższy rodzinne domy pomocy − 59,0%. 

Wybrane wskaźniki gospodarki senioralnej 
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Według danych Biura Informacji Kredytowej w 2016 r. 3,6% osób w wieku 60+ 
posiadało zobowiązania z tytułu kredytu hipotecznego.

Wybrane wskaźniki gospodarki senioralnej 
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Przeciętne zadłużenie z tytułu kredytu hipotecznego przypadające na osobę 
w wieku 60+ w 2016 r. wyniosło nieco ponad 63 tys. złotych

Wybrane wskaźniki gospodarki senioralnej 
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Badanie podmiotów gospodarki narodowej 
– założenia metodologiczne
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Cel badania podmiotów gospodarki 
narodowej (SE)

Cel ogólny

• Zbadanie działalności podmiotów gospodarki narodowej na rynku 
wyrobów i usług senioralnych

Cele 
szczegółowe

• Odsetek podmiotów działających na rynku wyrobów i usług 
senioralnych

• Segmenty wyrobów i usług senioralnych

• Przychody podmiotów gospodarczych z tytułu świadczenia usług 
i produkcji wyrobów senioralnych

• Wydatki podmiotów niekomercyjnych na działalność senioralną

• Działalność inwestycyjna i badawczo-rozwojowa realizowana 
na rynku wyrobów i usług senioralnych

• Działalność promocyjna na rynku wyrobów i usług senioralnych

• Perspektywy rozwoju rynku wyrobów i usług senioralnych

• Miejsca pracy tworzone w ramach gospodarki senioralnej; 
wolontariat na rzecz osób w wieku 60+
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Operat badania − liczebność

24 273 jednostki w operacie

22 772 jednostki komercyjne

18 985 jednostek 
o liczbie 

pracujących 
10−49 osób

3 787 jednostek 
o liczbie 

pracujących 
50 osób i więcej

1501 jednostek 
niekomercyjnych
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Wyszczególnienie Liczba jednostek

Wyroby poprawiające komfort życia 3912

Wyroby medyczne i rehabilitacyjne 369

Budownictwo mieszkaniowe 5111

Usługi transportowe 899

Sport i rekreacja 4838

Edukacja i kultura 995

Nowe technologie 1995

Usługi finansowe i ubezpieczeniowe 1241

Usługi zdrowotne 3218

Usługi opiekuńcze 194

Razem 22772

Liczba jednostek komercyjnych w operacie 
według wyszczególnionych segmentów
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Schemat losowania próby

Sumaryczna wielkość próby ok. 10 tysięcy jednostek

Konieczność uzyskania możliwości prezentacji danych według segmentów gospodarki 
senioralnej oraz województw

Jednostki niekomercyjne – zdecydowano się na badanie pełne

Jednostki komercyjne – zastosowano podział na jednostki o liczbie pracujących 50 i więcej 
(badane w całości) oraz jednostki o liczbie pracujących 10−49 (próba ok. 25%)

Zastosowano losowanie warstwowe

Do alokacji próby jednostek komercyjnych wykorzystano cechy: klasy według liczby pracujących, 
segmenty według PKD, województwa
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Realizacja badania

• Badanie przeprowadzono na portalu sprawozdawczym GUS

• Zbieranie danych rozpoczęto 12.12.2017 r., a zakończono 05.02.2018 r.

• Uzyskano 5251 wypełnionych sprawozdań, z czego blisko 4,6 tys. podmiotów 
komercyjnych, a blisko 700 podmiotów niekomercyjnych

• Dokonano uogólnień danych oraz analizy wyników

• Opracowano bazę danych z wynikami badania
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Baza danych

Podmioty prowadzące działalność senioralną

Podmioty prowadzące działalność senioralną według segmentów produkowanych wyrobów / świadczonych usług senioralnych

Przyczyny podjęcia działalności w zakresie produkcji wyrobów / świadczenia usług senioralnych

Przyczyny niepodjęcia produkcji / nieświadczenia usług senioralnych

Podmioty prowadzące działaność promocyjną skierowaną do seniorów 

Rodzaje działań promocyjnych skierowanych do seniorów

Planowanie działań ukierunkowanych na zwiększenie udziału lub wejście na rynek wyrobów/usług senioralnych w perspektywie trzech kolejnych lat 

Planowanie działań ukierunkowanych na zwiększenie udziału w rynku wyrobów/usług senioralnych w perspektywie trzech kolejnych lat

Planowanie działań ukierunkowanych na wejście na rynek wyrobów/usług senioralnych w perspektywie trzech kolejnych lat

  Aneks.   PRECYZJA OSZACOWANIA - BEZWZGLĘDNE BŁĘDY SZACUNKÓW 

 Tabl. 1.2.  Podmioty na rynku wyrobów i usług senioralnych według województw 

SPIS TREŚCI

 Tabl. 1.3.  Podmioty na rynku wyrobów i usług senioralnych według segmentów głównego rodzaju działalności

 Tabl. 2.1.  Przychody z działalności na rynku wyrobów i usług senioralnych w Polsce 

 Tabl. 1.1.  Podmioty na rynku wyrobów i usług senioralnych w Polsce 

 Tabl. 2.2.  Przychody z działalności na rynku wyrobów i usług senioralnych według województw 

 Tabl. 2.3.  Przychody podmiotów komercyjnych z działalności na rynku wyrobów i usług senioralnych według segmentów głównego rodzaju działalności 

 Tabl. 3.     Działalność inwestycyjna związana z rynkiem wyrobów i usług senioralnych 

 Tabl. 4.    Działalność badawczo-rozwojowa oraz innowacje związane z rynkiem wyrobów i usług senioralnych 

 Tabl. 6.2.  Wolontariat w gospodarce senioralnej według województw

 Tabl. 6.1.  Wolontariat w gospodarce senioralnej

 Tabl. 5.3.  Pracujący w gospodarce senioralnej według segmentów głównego rodzaju działalności 

 Tabl. 5.2.  Pracujący w gospodarce senioralnej według województw

 Tabl. 5.1.  Pracujący w gospodarce senioralnej 
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Baza danych badania SE

WYSZCZEGÓLNIENIE OGÓŁEM
PODMIOTY 

KOMERCYJNE

PODMIOTY 

NIEKOMERCYJNE

Ogółem 100,0 100,0 100,0

Zdecydowanie tak 1,5 1,3 3,7

Raczej tak 6,2 5,8 11,5

Raczej nie 33,6 33,9 29,5

Zdecydowanie nie 27,7 27,5 30,8

Trudno powiedzieć 31,0 31,5 24,5

Ogółem 100,0 100,0 100,0

Zdecydowanie tak 7,0 6,1 15,8

Raczej tak 28,3 27,3 38,3

Raczej nie 19,8 20,2 16,3

Zdecydowanie nie 3,1 3,1 2,8

Trudno powiedzieć 41,8 43,3 26,8

Planowanie działań ukierunkowanych na zwiększenie udziału lub wejście na rynek wyrobów/usług senioralnych w perspektywie trzech kolejnych lat 

w % podmiotów ogółem

Planowanie działań ukierunkowanych na zwiększenie udziału w rynku wyrobów/usług senioralnych w perspektywie trzech kolejnych lat

w % podmiotów prowadzących działalność senioralną
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Badanie reprezentacyjne podmiotów 
gospodarczych – wyniki badania
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Podmioty prowadzące działalność związaną 
z dostawą wyrobów / świadczeniem usług 
senioralnych

• Podmioty ogółem14,1%

• Podmioty komercyjne13,6%

• Podmioty niekomercyjne20,6%
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Odsetek podmiotów prowadzących działalność senioralną 
w poszczególnych segmentach głównego rodzaju działalności 
(w %)

0,3

1,6

1,7

4,6

10,8

16,7

19,3

23,9

26,7

51,4

78,7

0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0

Budownictwo mieszkaniowe

Wyroby poprawiające komfort życia

Nowe technologie

Edukacja i kultura

Sport i rekreacja

Wyroby medyczne i rehabilitacyjne

Działalność jednostek niekomercyjnych pozostałych

Usługi transportowe

Usługi finansowe i ubezpieczeniowe

Usługi zdrowotne

Usługi opiekuńcze
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WYSZCZEGÓLNIENIE OGÓŁEM
PODMIOTY 

KOMERCYJNE
PODMIOTY 

NIEKOMERCYJNE

Podmioty prowadzące działalność senioralną w % 
Polska 100,0 100,0 100,0
Dolnośląskie 7,0 7,1 6,2
Kujawsko-pomorskie 4,8 4,9 4,6
Lubelskie 4,4 4,7 0,8
Lubuskie 1,3 1,2 2,8
Łódzkie 6,7 6,4 8,9
Małopolskie 9,2 9,2 9,4
Mazowieckie 10,9 10,7 13,1
Opolskie 3,4 3,5 2,3
Podkarpackie 5,9 6,2 2,8
Podlaskie 1,8 1,9 1,3
Pomorskie 9,5 9,3 11,1
Śląskie 16,3 16,3 16,0
Świętokrzyskie 3,0 2,8 5,1
Warmińsko-mazurskie 2,6 2,5 3,6
Wielkopolskie 9,0 9,3 6,4
Zachodniopomorskie 4,0 3,9 5,6

Podmioty prowadzące działalność senioralną 
według województw
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Przychody z działalności senioralnej

• Przychody z tytułu sprzedaży wyrobów i usług 
senioralnych w podmiotach komercyjnych7,7 mld zł

• Udział przychodów ze środków publicznych 
w przychodach z tytułu sprzedaży wyrobów i usług 
senioralnych w podmiotach komercyjnych

29%

• Przychody jednostek niekomercyjnych wydatkowane 
na realizację zadań związanych z dostarczaniem 
wyrobów i usług senioralnych

361,1 mln zł 

• Udział przychodów ze środków publicznych 
w przychodach jednostek niekomercyjnych 
wydatkowane na realizację zadań związanych 
z dostarczaniem wyrobów i usług senioralnych

45%
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Struktura przychodów ze sprzedaży wyrobów i usług 
senioralnych w jednostkach komercyjnych według 
segmentów głównego rodzaju działalności (w %)

6,6 6,8

5,1

17,0

9,4

46,2

7,8

1,1 Wyroby medyczne i rehabilitacyjne

Usługi transportowe

Sport i rekreacja

Edukacja i kultura

Usługi finansowe i ubezpieczeniowe

Usługi zdrowotne

Usługi opiekuńcze

Pozostałe
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Podmioty planujące działania ukierunkowane na zwiększenie 
udziału lub wejście na rynek wyrobów / usług senioralnych 
w perspektywie trzech kolejnych lat (w %)

1,5

6,2

33,6

27,7

31,0
Zdecydowanie tak

Raczej tak

Raczej nie

Zdecydowanie nie

Trudno powiedzieć
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Podmioty planujące działania ukierunkowane na zwiększenie 
udziału lub wejście na rynek wyrobów / usług senioralnych 
w perspektywie trzech kolejnych lat według segmentów 
głównego rodzaju działalności (w %)

0,0 50,0 100,0

Działalność jednostek niekomercyjnych pozostałych

Usługi opiekuńcze

Usługi zdrowotne

Usługi finansowe i ubezpieczeniowe

Nowe technologie

Edukacja i kultura

Sport i rekreacja

Usługi transportowe

Budownictwo mieszkaniowe

Wyroby medyczne i rehabilitacyjne

Wyroby poprawiające komfort życia
"zdecydowanie
tak"

"raczej tak"

"raczej nie"

"zdecydowanie
nie"

"trudno
powiedzieć"
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Podmioty planujące rozpoczęcie inwestycji związanych 
z gospodarką senioralną w najbliższych trzech latach (w %)

0,7 3,2

35,9

31,7

28,5
Zdecydowanie tak

Raczej tak

Raczej nie

Zdecydowanie nie

Trudno powiedzieć
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Pracujący i wolontariat w gospodarce senioralnej

• Etaty związane z produkcją wyrobów / świadczeniem 
usług senioralnych44,7 tys. 

• Godziny przepracowane na rzecz gospodarki 
senioralnej w ramach umów cywilno-prawnych 27 mln godzin

• Liczba wolontariuszy działających na rzecz osób 
starszych3,2 tys.
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Struktura etatów związanych z gospodarką senioralną 
według segmentów głównego rodzaju działalności (w %)
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Podmioty, w których pracują osoby w wieku 60+ 

• Podmioty ogółem51,4%

• Podmioty komercyjne51,0%

• Podmioty niekomercyjne56,9%
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Czynniki skłaniające do zatrudnienia osób w wieku 60+ 
(w % podmiotów)
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Przyczyny niezatrudnienia osób w wieku 60+ (w %)
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Badanie osób w wieku senioralnym
– założenia metodologiczne
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Cel badania osób w wieku 60+

Cel ogólny

• Zdiagnozowanie stopnia zaspokojenia potrzeb osób w wieku senioralnym

Cele 
szczegółowe

• Określenie szczególnych potrzeb seniorów oraz stopnia ich zaspokojenia 
w zakresie:
• zdrowia
• usług opiekuńczych
• mieszkalnictwa
• dostosowania przestrzeni do potrzeb seniorów
• zagospodarowania wolnego czasu (sport, rekreacja, edukacja i kultura)

• Określenie dostępności i potrzeb w zakresie pozostałych wyrobów i usług 
senioralnych

• Określenie stopnia zaangażowania seniorów w wolontariacie i pomocy 
najbliższym
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Badanie osób w wieku 60+ − zrealizowane 
prace

Opracowanie metodologii badania osób starszych

• Określenie specyficznych potrzeb osób starszych

• Określenie założeń dotyczących metod dotarcia do jednostek badania

• Określenie sposobu doboru próby 

• Określenie założeń dotyczących sposobu imputacji brakujących danych 
oraz uogólniania wyników

Przygotowanie kwestionariusza badania
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Badanie osób w wieku 60+ – założenia 
wstępne

Informacja statystyczna zostanie pozyskana metodą wywiadu z jednostkami badania, tj. osobami w wieku 60+

Planowane jest wykorzystanie metody CATI oraz CAPI

Planowane jest wykorzystanie Operatu do Badań Społecznych

Przyjęto, że liczebność próby podstawowej powinna wynieść 16 000 mieszkań w skali kraju

Wyodrębniono podgrupy seniorów odzwierciedlające ich stopień aktywności − osoby w wieku 60–74, 
75–85, powyżej 85 lat

Schemat losowania zakłada uzyskanie wyników w przekroju województw, miasta–wsi, płci oraz 
wyodrębnionych podgrup wiekowych

Zakłada się losowanie na poziomie mieszkań ze zbiorowości ograniczonej do zakresu badania na podstawie 
informacji o składzie zamieszkujących osób z operatu
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• Należałoby rozważyć wprowadzenie do PBSSP na stałe 
badania podmiotów działających na rynku wyrobów i usług 
senioralnych z częstotliwością co trzy lata.

• Uwzględniając prognozowane zmiany w zakresie struktury 
ludności i wynikające z nich rosnące potrzeby osób 
starszych, zasadne wydaje się przeprowadzenie badania 
wśród JST dotyczącego działalności i wydatków publicznych 
w ramach srebrnej gospodarki.

• Zasadne wydaje się przeprowadzenie badania strony 
popytowej srebrnej gospodarki, czyli badania wśród 
seniorów, którego metodologię przygotowano w ramach 
projektu badawczego.

Rekomendacje 
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KONTAKT
d.wyszkowska@stat.gov.pl
m.gabinska@stat.gov.pl
s.romanska@stat.gov.pl

Więcej informacji: 
stat.gov.pl


