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STOP AGEIZMOWI

jesteśmy partnerem Agendy 2030

• RÓWNOŚĆ 

• DOSTĘPNOŚĆ

• WŁĄCZENIE 



UMOWYCzłonek międzynarodowego jury 
w SilverEco and Ageing Well International Awards - Paryż, Tokio, Cannes 



BADANIAInkluzywność wobec 
wieku



BADANIA
Nie zatrzymasz upływu lat,

ale możesz tak urządzić 
świat, aby pasował do 

Twojego wieku dziś i później.



BADANIA



Gdyby polscy Seniorzy założyli swój kraj, 
miałby więcej mieszkańców
niż 1/3 państw w Europie

9,8 mln osób 60+
(25,6%)

Polska

Źródło: GUS, opracowanie Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej, 2020

14,4 mln osób 50+
(37,6%)



DEMOGRAFIA
Struktura wieku ludności 
w Polsce odwraca się 

W Polsce regularnie wzrasta udział ludzi 
starszych, a maleje udział ludzi młodych.

W 1946 r. osoby młode stanowiły 
36% populacji,  a osoby powyżej 
60 r.ż. – 9%.

W 2018 roku osoby młode 
stanowiły już tylko 18% 
populacji, a osoby powyżej 60 
r.ż. – 25%. 

W 2050 r. osoby młode będą 
stanowić 15% populacji, 
natomiast osoby powyżej 60 r.ż. 
będą stanowiły aż 40% 
społeczeństwa.

Żyjemy coraz dłużej: według GUS od 
1990 do dziś życie wydłużyło się nam 
średnio o 7 lat a w stosunku do lat 50-
tych aż o ok. dwadzieścia.

Będzie nas coraz 
mniej

i będziemy coraz 
starsi
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Źródło: GUS, opracowanie na potrzeby Silver Book /Kantar – Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej



DEMOGRAFIA
Liczba ludności Polski oraz przyrost 
naturalny na przestrzeni lat

Źródło: GUS, opracowanie na potrzeby Silver Book /Kantar – Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej

Na przestrzeni lat obserwujemy spadek 
przyrostu naturalnego i zmianę średniej 
długości życia, co prowadzi do starzenia 
się społeczeństwa. 

W 1946 r. liczba ludności wynosiła 
23,5 mln, a  współczynnik przyrostu 
naturalnego* – 16‰. 
W 1989 r. liczba ludności wynosiła 
37 988 tys., a współczynnik przyrostu 
naturalnego już – 4,8‰. 

W 2017 r. liczba ludności wynosiła 
38 434 tys., a współczynnik przyrostu 
naturalnego wynosił 0‰.

W 2020 r. współczynnik 
przyrostu naturalnego wyniósł -
3,2 ‰.

*Współczynnik przyrostu naturalnego - Stosunek różnicy 
między liczbą urodzeń żywych i liczbą zgonów do liczby 
ludności w połowie badanego okresu lub do średniego 
stanu ludności w tym okresie – wyrażony w ‰ 
(tj. na 1000 ludności). (GUS)
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DEMOGRAFIA
Emerytura jako strategia życiowa

Obecnie pół życia spędzamy w pracy, 
ale drugie pół spędzamy na emeryturze.

W okresie wprowadzania obecnego 
systemu emerytalnego w Polsce czyli w 
latach 50-tych ubiegłego wieku,  wiek 
emerytalny był wyższy niż wynosiła 
średnia długość życia. 

Dziś możliwy jest model, w którym 
aktywną część życia dzielimy na pół 
pomiędzy  pracę, a korzystanie z jej 
owoców na emeryturze. 

Cel: 
Uczymy się 

i pracujemy, by 
długo, zdrowo 
i aktywnie żyć 
na emeryturze

Dziś życie dzieli się na:

Kiedyś życie dzieliło się na:

Dzieciństwo + młodość + szkoła Praca Emerytura

ok. 20 lat ok. 30 lat ok. 20 lat

ok. 20 lat ok. 30 lat ok. 5 lat

Dzieciństwo + młodość + szkoła Praca Emerytura

W 1889 roku kanclerz Niemiec Otto 
Bismarck zarządził, że emeryturę można 

wypłacać ludziom po 65 r.ż.. Takiego 
wieku dożywali nieliczni. Od tego czasu 
długość życia w Europie Zachodniej 
wzrosła o 20 lat. Dziś przyszłą emeryturę 
zaczynamy „projektować” zarówno pod 

względem finansowym, jak i aktywności 
życiowych.
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Czy TO pasuje do 
wieku?

Do każdego wieku?



W skórze 

seniora



Kombinezony 
geriatryczne



Eyetracker

Badamy, jak osoba starsza radzi sobie z poszczególnymi witrynami 
internetowymi, zakupami online oraz aplikacjami.



Rezultaty po warsztacie z kombinezonami geriatrycznymi

Kombinezony 
geriatryczne



System certyfikacji Znak Jakości OK SENIOR® został opracowany przez spółkę OK SENIOR

Polska we współpracy z:

• Krajowym Instytutem Gospodarki Senioralnej

• TÜV Rheinland

• Fundacją Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”.

Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej jest think - tankiem, który diagnozuje potrzeby

starzejącej się populacji Polaków a także przygotowuje rekomendacje oraz narzędzia rozwoju

rynku silver economy.

Geneza OK SENIOR 

Certyfikat OK SENIOR jest odpowiedzią na zmiany 
demograficzne i potrzeby dojrzałych klientów



#4
CERTYFIKAT JAKOŚĆI
OK SENIOR

• Standard jakości wybranych obszarów oferty 

• Audyt z udziałem tajemniczych klientów

• Audyt procedur i standardów

• Audyt procesów

• Obszerny raport z audytu to instrukcja do 

dalszych działań

• Przedmioty audytów: salony, oddziały, sklepy 

wiekopowierzchniowe, infolinie, witryny 

interntowe, sklepy on-line

Pierwszy w Europie
system certyfikacji dóbr

i usług przyjaznych dojrzałym 
konsumentom

Działania fundacji KIGS



Udają, że 

nie widzą 

wieku

Doradca, 

opowiadając

o jakiejś karcie, 

zapytał mnie, 

czy mam 

więcej niż 26 

lat!



Im 

prościej 

tym 

lepiej

Temat, z którym przyszłam był tak mętnie tłumaczony przez 

panią,

że nie musiałam udawać, że nie 

rozumiem. 



Nie 

rozumie

m!
Doradca wiele rzeczy mówił komputerowo-

innym językiem. Ja tego nie rozumiałem. Nie

reagował na moje komentarze, że tego nie

rozumiem.



Certyfikat 
ma wartość

Aby otrzymać certyfikat jakości OK SENIOR, należy zdobyć minimum 
50% punktów podczas audytu



Wybrane organizacje, w których przeprowadziliśmy audyty OK SENIOR



ZARZĄDZANIE 
RÓŻNORODNOŚCIĄ 

WIEKOWĄ





To się dzieje naprawdę!

36%

56% kandydatów 50+ zetknęło się z dyskryminacją podczas

rekrutacji

pracowników 50+  zetknęło sie z 

dyskryminacją

Źródło: Raport „Pokolenie 50+ w pracy – prawda i stereotypy” , Essilor Polonia i Bigram





#5
PROGRAM DLA PRACODAWCÓW

DIALOG POKOLEŃ to program, który pomaga organizacjom 

w zarządzaniu różnorodnością wiekową pracowników. 

Końcowym etapem procesu jest audyt i certyfikat 

Pracodawcy Dialogu Pokoleń.

•Deklaracja Pracodawcy Dialogu Pokoleń

•Audyt, certyfikat, księga dobrych praktyk

•www.dialogpokolen.pl





WYDARZENIA 
KONFERENCYJNE



Kongres Gospodarki Senioralnej – X/XI każdego roku

www.kongresgospodarkisenioralnej.pl



Debaty i Podcasty
www.srebrnerozmowy.pl



ZDALNA AKADEMIA
III WIEKU



# 3 
CENTRUM WIEDZY I EDUKACJI

•Platforma edukacyjna ABCsenior.com

•Zajęcia, kursy na żywo online dla seniorów, 

•Edukacja cyfrowa, szkolenia on-line

• Infolinia pomocowa 800 123 800

•Ponad 10 tys. uczestników od maja 2020



Seniorzy z Pienin –
program społeczny



5 lat

tyle czasu minęło od 

początku relizacji projektu

160 seniorów

którymi się

zaopiekowaliśmy

Jedyne

w każdej z gmin jest to jedyna

niekomercyjna placówka

wsparcia seniorów

82 lata

Średnia wieku naszych

podopiecznych

FAKTY

Założyliśmy i prowadzimy
Pienińskie Domy Dziennego Pobytu, www.seniorzyzpienin.pl



Paszport Seniora





Paszporty OK SENIOR są rozchwytywane w środowisku, 

Edycja 2022 rozeszła się w nakładzie 25 tys. egzemplarzy



Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej (KIGS)

ul. Wilanowska 14 lok. 51
00 - 422 Warszawa
T: + 48 786 200 301
E-mail: biuro@kigs.org.pl


