
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

	  
	  

PROGRAM	  	  
KONGRESU	  GOSPODARKI	  SENIORALNEJ	  

	  
29	  października	  2014	  r.	  

Warszawa,	  Pałac	  Prymasowski	  
	  
	  
	  
	  

	   Pierwszy	   w	   Polsce	   Kongres	   Gospodarki	   Senioralnej	  
stworzy	  nowy	  model	  prywatnych	  i	  publicznych	  inwestycji	  w	  usługi	  dla	  osób	  
starszych.	  Uczestnicy	  Kongresu	  ocenią	  potencjał	  branży,	  i	   jej	  znaczenie	  dla	  
gospodarki	   państwa,	   a	   w	   szczególności	   dla	   rynku	   pracy.	   Usługi	   dla	  
seniorów	   otwierają	   nowe	   możliwości	   zatrudnienia	   w	   małych	   i	   średnich	  
ośrodkach	   dziś	   skazanych	   na	   depopulację	   i	   chroniczne	   bezrobocie	   wśród	  
osób	  młodych	  i	  pokolenia	  50+.	  
	  

	   Inicjatorem	   i	   gospodarzem	  Kongresu	   jest	  Krajowy	   Instytut	  
Gospodarki	   Senioralnej	   integrujący	   uczestników	   branży	   usług	  
senioralnych:	   inwestorów,	   ośrodki	   badań	   społecznych,	   przedstawicieli	  
władz	  centralnych	  i	  samorządowych	  oraz	  organizacji	  senioralnych.	  Instytut	  
na	  bieżąco	  analizuje	  nowe	  i	  istniejące	  inwestycje	  w	  usługi	  senioralne,	  domy	  
opieki,	  systemy	  Oinansowania	  jak	  również	  rozwiązania	  systemowe.	  Krajowy	  
Instytut	   Gospodarki	   Senioralnej	   przygotowuje	   również	   własne	  	  
rekomendacje	   zmian	   w	   prawie,	   deOiniuje	   i	   wskazuje	   źródła	   Oinansowania	  
zarówno	  dla	  inwestorów,	  usługodawców,	  jak	  i	  dla	  samych	  seniorów.	  	  
	  
Kongres	  został	  objęty	  Honorowymi	  Patronatami	   	  Ministerstwa	  Gospodarki	  
oraz	  Ministra	  Pracy	  i	  Polityki	  Społecznej.	  
	  
	  
	  
Marzena	  Rudnicka	  
Prezes	  Krajowego	  Instytutu	  Gospodarki	  Senioralnej	  
	  

Patronaty	  Honorowe:	  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

PROGRAM	  KONGRESU	  GOSPODARKI	  SENIORALNEJ	  
29	  października	  2014	  r.	  

Warszawa,	  Pałac	  Prymasowski	  
	  

9.00	  –	  9.30	   Rejestracja	  gości	  

SALA	  A	  

9.30	  –	  9.40	   Powitanie	  gości	  
Marzena	  Rudnicka,	  prezes	  Krajowego	  Instytutu	  Gospodarki	  Senioralnej,	  ekspert	  Centrum	  im.	  Adama	  Smitha	  

9.40	  –	  10.00	   Wystąpienie	  otwierające	  
Janusz	  Piechociński,	  	  Wicepremier,	  Minister	  Gospodarki	  	  

	  
10.00	  –	  10.15	  

	  
Wspieranie	  rozwoju	  gospodarki	  senioralnej	  –	  rola	  Krajowego	  Instytutu	  Gospodarki	  Senioralnej	  	  
Marzena	  Rudnicka,	  prezes	  Krajowego	  Instytutu	  Gospodarki	  Senioralnej,	  ekspert	  Centrum	  im.	  Adama	  Smitha	  

	  
10.15	  –	  10.30	  

Gospodarka	  senioralna	  szansą	  na	  ożywienie	  małych	  i	  średnich	  miast	  Polski	  
Dr	  hab.	  Robert	  Gwiazdowski,	  przewodniczący	  Rady	  Krajowego	  Instytutu	  Gospodarki	  Senioralnej,	  prezydent	  Centrum	  im.	  
Adama	  Smitha	  

10.30	  –	  11.45	   DEBATA	  I.	  Zmiany	  w	  strukturze	  demograYicznej	  –	  nowe	  wyzwania	  biznesowe	  	  
	  
Demografowie,	  politycy,	  publicyści	  od	  lat	  wskazują	  na	  zmieniającą	  się	  na	  niekorzyść	  strukturę	  demograOiczną	  Polski.	  Polska	  
staje	  się	  krajem	  ludzi	  w	  podeszłym	  wieku.	  Z	  danych	  Eurostatu	  wynika,	  że	  w	  2020	  r.	  osoby	  po	  60.	  roku	  życia	  będą	  stanowić	  blisko	  
25	  proc.	  naszego	  społeczeństwa.	  Z	  danych	  NIK	  wynika,	  że	  ZUS	  szybciej	  niż	  nam	  się	  wydaje	  straci	  zdolność	  wypłacania	  emerytur.	  
To	  jest	  właśnie	  moment	  na	  rozwinięcie	  niezależnej	  prywatnej	  inicjatywy	  gospodarczej.	  Rynek	  usług	  dla	  seniorów	  tworzy	  się	  na	  
naszych	  oczach,	  potrzebuje	  jednak	  prawdziwych	  i	  mocnych	  graczy.	  
	  
§ Podnieśliśmy	  wiek	  emerytalny	  do	  67	  roku	  życia,	  ale	  czy	  stworzyliśmy	  miejsca	  pracy	  i	  gałęzie	  gospodarki	  dla	  osób	  starszych?	  	  
§ Jakie	  mogą	  być	  korzyści	  z	  organizowania	  pracy	  dla	  osób	  starszych?	  Czy	  tylko	  poprzez	  pracę	  można	  utrzymać	  niezbędną	  	  
do	  zachowania	  dobrej	  kondycji	  psychicznej	  i	  Oizycznej	  aktywność	  seniorów?	  	  
§ Wyspy	  starości	  –	  małe	  i	  średnie	  miasta	  stają	  się	  enklawami	  dla	  osób	  starszych.	  Jak	  zapewnić	  warunki	  powrotu	  ludzi	  młodych?	  
Czy	  tworzenie	  miejsc	  pracy	  w	  usługach	  opiekuńczych	  daje	  szansę	  na	  powrót	  ludzi	  młodych?	  
§ Co	  zrobić,	  aby	  usługi	  opiekuńcze	  nie	  były	  jedynie	  obciążeniem	  dla	  samorządów,	  a	  stały	  się	  źródłem	  dochodów?	  
§ Obecnie	  za	  granicą	  pracuje	  kilkaset	  tysięcy	  opiekunek	  i	  opiekunów	  osób	  starszych,	  głównie	  w	  Niemczech,	  Austrii,	  Włoszech	  	  
i	  Szwajcarii.	  W	  większości	  grupę	  tę	  stanowią	  kobiety	  w	  wieku	  40+,	  które	  w	  przyszłości	  będą	  beneOicjentkami	  naszego	  systemu	  
ubezpieczeń	  społecznych	  
§ Osoby	  te	  uzyskały	  nowe	  umiejętności	  i	  nabrały	  doświadczenia	  niezbędnego	  w	  opiece	  nad	  osobami	  starszymi.	  To	  kapitał,	  który	  
powinniśmy	  wykorzystać	  	  
§ Skoro	  świadczenia	  ZUS	  i	  OFE	  będą	  niewystarczające	  dla	  utrzymania	  osób	  starszych,	  to	  jakie	  nowe	  produkty	  banki	  i	  Oirmy	  
ubezpieczeniowe	  mogą	  zaproponować?	  	  
§ Czy	  rynek	  nieruchomości	  jest	  gotowy	  do	  wyzwań	  związanych	  z	  różnymi	  modelami	  zamieszkiwania	  osób	  starszych?	  Jak	  je	  
przygotować	  i	  Oinansować?	  
§ Zapomniane	  usługi,	  które	  wrócą	  do	  łask	  w	  nowej	  rzeczywistości	  –	  wyzwanie	  dla	  biznesu	  i	  systemu	  opieki	  zdrowotnej.	  	  
	  

Moderator:	  Dr	  hab.	  Robert	  Gwiazdowski,	  przewodniczący	  Rady	  KIGS,	  prezydent	  Centrum	  im.	  Adama	  Smitha	  
	  
	  
	  
	  

11.45	  –	  12.15	  	   Przerwa	  kawowa	  

Patronaty	  Honorowe:	  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

SALA	  A	   SALA	  B	  

12.15	  –	  13.30	   DEBATA	  II.	  Możliwości	  Yinansowania	  programów	  
senioralnych	  
	  
§ Wspieranie	  gospodarki	  senioralnej	  środkami	  z	  funduszy	  
unijnych	  –	  perspektywy	  budżetowe	  2014-‐2020	  
§ Rola	  i	  możliwości	  budżetu	  centralnego	  wspierania	  
programów	  
§ Możliwości	  Oinansowania	  gospodarki	  senioralnej	  przez	  
samorządy	  lokalne	  
§ 	  Komercyjne	  źródła	  Oinansowania	  gospodarki	  
senioralnej	  
§ 	  Wykorzystanie	  prywatnego	  kapitału	  w	  Oinansowaniu	  
gospodarki	  senioralnej	  
§ 	  Uwalnianie	  wartości	  ekonomicznej	  aktywów	  seniora	  –	  
zwiększanie	  jego	  potencjału	  Oinansowego	  
§ Odwrócony	  kredyt	  hipoteczny	  –	  czy	  będzie	  popularny?	  
§ Nowe	  podejście	  do	  Oinansowania	  opieki	  zdrowotnej	  
seniorów	  –	  wspieranie	  aktywności	  seniorów	  	  
	  
Moderator:	  Tomasz	  Wróblewski,	  wiceprezes	  Warsaw	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Enterprise	  Institute	  	  
	  

DEBATA	  III.	  Opieka	  medyczna	  i	  sanatoryjna	  	  
	  
§ 	  Zasady	  Oinansowania	  usług	  opiekuńczych	  w	  Polsce	  
§ 	  Domy	  Pomocy	  Społecznej	  –	  Oinansowanie	  pobytu	  	  
pensjonariuszy	  
§ 	  Finansowanie	  usług	  opiekuńczych	  (pomoc	  społeczna	  bez	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  zakwaterowania)	  w	  domach	  podopiecznych	  
§ 	  Zaangażowanie	  samorządów	  a	  ustawowe	  obowiązki	  
§ 	  Programy	  realizowane	  przez	  PFRON	  
§ 	  Prywatne	  podmioty	  na	  rynku	  opiekuńczym,	  obecna	  sytuacja,	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  prognozy	  i	  kierunki	  rozwoju,	  inwestycje	  poczynione	  i	  rozwój	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  nowoczesnych	  form	  opieki	  (np.	  Kardiotele,	  Teleopieka)	  
§ 	  Usługi	  ubezpieczeń	  pielęgnacyjnych	  i	  opiekuńczych	  	  	  	  	  	  
realizowane	  przez	  prywatnych	  ubezpieczycieli	  w	  Polsce:	  sytuacja	  
obecna	  i	  prognozy	  
§ 	  NFZ	  jako	  płatnik	  usług	  opieki	  długoterminowej	  	  	  realizowanych	  
przez	  podmioty	  pielęgnacyjne	  
§ 	  Kierunki	  rozwoju	  Oinansowania	  świadczeń	  opiekuńczych	  –	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  aktualne	  prace	  legislacyjne	  
§ 	  Usługi	  opiekuńcze	  kierowane	  do	  prywatnych	  odbiorców	  
	  
Moderator:	  	  Aleksandra	  Fandrejewska	  -‐	  Tomczyk,	  dziennikarka	  
ekonomiczna	  i	  społeczna	  

13.30	  –14.00	   Przerwa	  kawowa	  

SALA	  A	   SALA	  B	  

14.00	  –	  15.30	   DEBATA	  IV.	  Mieszkania	  dla	  seniorów	  i	  placówki	  
pobytowe	  –	  budownictwo	  i	  modernizacja	  	  
	  
§ Miejska	  polityka	  mieszkaniowa	  a	  warunki	  dostępności	  
mieszkań	  przystosowanych	  do	  potrzeb	  seniorów	  
§ Warunki	  lokalizacyjne	  dla	  placówek	  senioralnych	  
oferujących	  opiekę	  długoterminową	  
§ 	  Projektowanie	  i	  budowa	  mieszkań	  oraz	  placówek	  
senioralnych	  dla	  seniorów	  wymagających	  opieki	  
długoterminowej	  	  
§ Ośrodki	  opieki	  krótko	  i	  długoterminowej	  a	  potencjalny	  
popyt	  –	  współpraca	  inwestorów,	  operatorów	  i	  władz	  
samorządowych	  
§ Preferowany	  model	  pozostania	  w	  miejscu	  zamieszkania,	  
możliwości	  dostosowania	  mieszkania	  do	  potrzeb	  seniora	  
§ Projektowanie	  mieszkań	  dla	  osób	  samodzielnych	  	  
i	  wymagających	  opieki	  (dostosowanie	  mieszkań	  
zamieszkanych	  przez	  samodzielnych	  seniorów)	  
§ Programy	  termo	  modernizacyjne,	  a	  wykluczenia	  
energetyczne	  seniorów	  
§ Wymogi	  budowy	  mieszkań	  dla	  seniorów	  –	  architektura	  i	  
lokalizacja	  

Moderator:	  Kazimierz	  Kirejczyk,	  Prezes	  Zarządu	  REAS	  
	  
	  
	  
	  

DEBATA	  V.	  Rynek	  pracy,	  szkolenia	  i	  nowe	  kierunki	  
kształcenia	  specjalistów	  	  
	  
§ Migracja	  zarobkowa	  w	  opiece	  na	  przykładzie	  opieki	  całodobowej	  
w	  Niemczech,	  skala	  zjawiska,	  przyczyny,	  prognozy	  
§ Przyrost	  zapotrzebowania	  na	  usługi	  w	  Polsce	  i	  Niemczech	  
§ 	  Kto	  będzie	  się	  opiekował	  naszymi	  bliskimi	  w	  Polsce?	  Zmiany	  
demograOiczne	  a	  zapotrzebowanie	  na	  usługi	  opiekuńcze	  
§ Struktura	  systemu	  kształcenia	  personelu	  opiekuńczego	  w	  Polsce,	  
od	  szkół	  zawodowych	  po	  szkolnictwo	  wyższe	  
§ System	  kształcenia	  personelu	  opiekuńczego	  w	  Niemczech,	  
doświadczenia	  TÜV	  Akademia.	  	  
§ Różnice	  w	  kształceniu	  na	  poziomie	  zawodowym	  w	  Polsce	  i	  	  
w	  Niemczech	  na	  przykładzie	  projektu	  Junge	  POlege	  (opiekun	  osób	  
młodych).	  
	  
Moderator:	  Olga	  Lisowska,	  koordynator	  Sekcji	  Agencji	  Opieki	  
(Stowarzyszenie	  Agencji	  Zatrudnienia)	  
	  
	  
	  

Patronaty	  Honorowe:	  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

15.30-‐15.45	   Przerwa	  kawowa	  

SALA	  A	  

15.45	  –	  17.00	   	  DEBATA	  VI.	  Seniorzy	  –	  niepowtarzalna	  szansa	  dla	  samorządów?	  
	  
Depopulacja	  małych	  i	  średnich	  miast	  może	  mieć	  większe	  znaczenie	  społeczne	  i	  gospodarcze	  niż	  emigracja	  ponad	  2	  milionów	  młodych	  
ludzi,	  którzy	  opuścili	  Polskę	  w	  ciągu	  ostatnich	  10	  lat.	  Podczas	  gdy	  największe	  ośrodki	  –	  Warszawa,	  Trójmiasto,	  Katowice,	  Kraków	  –	  
rozrastają	  się,	  miasta	  poniżej	  50	  tys.	  mieszkańców	  zanikają.	  Zostają	  w	  nich	  głównie	  osoby	  starsze,	  młodzi	  migrują.	  Część	  
samorządów	  swoją	  szansę	  widzi	  w	  tzw.	  podatku	  „Janosikowym”.	  	  
To	  droga	  donikąd.	  Powinniśmy	  się	  domagać	  planów,	  strategii	  i	  pomysłów,	  nie	  tylko	  na	  co	  wydać	  pieniądze,	  ale	  też	  jak	  
przygotować	  lokalne	  społeczności	  na	  dzień,	  kiedy	  strumień	  pieniędzy	  przestanie	  płynąć.	  
	  
§ 	  Depopulacja	  –	  srebrna	  gospodarka	  receptą	  na	  bezrobocie?	  
§ 	  Jak	  przygotować	  nasze	  miasta	  na	  nową	  strukturę	  społeczną,	  zamiast	  czekać	  aż	  wyludnią	  się	  do	  końca?	  
§ 	  Pomoc	  lokalnych	  władz	  w	  aktywizacji	  zawodowej	  osób	  starszych	  i	  tworzeniu	  specjalnych	  grup	  wsparcia	  
§ 	  Najciekawsze	  inicjatywy	  w	  kraju	  i	  na	  świecie	  pozwalające	  na	  rozwój	  gospodarki	  senioralnej,	  zarówno	  pod	  względem	  	  	  	  	  	  	  
inicjatyw	  infrastrukturalnych,	  planów	  zagospodarowania	  jak	  i	  ułatwień	  podatkowych	  
§ 	  Jak	  kryzys	  demograOiczny	  przekuć	  w	  sukces	  i	  stworzyć	  z	  naszego	  regionu	  wymarzone	  miejsce	  dla	  osób	  starszych,	  w	  tym	  	  	  
miejsce	  dla	  osób	  powracających	  na	  starość	  z	  emigracji?	  
§ 	  Nowe	  lokalne	  usługi	  zdrowotne	  i	  ich	  marketing	  w	  całej	  	  Polsce	  i	  w	  Europie.	  Przykłady	  światowych	  rozwiązań	  
§ 	  Otwarcie	  rynku	  pracy	  dla	  emigrantów	  –	  potrzeba,	  czy	  konieczność	  w	  gospodarce	  senioralnej?	  	  	  

Moderator:	  Tomasz	  Wróblewski,	  wiceprezes	  Warsaw	  Enterprise	  Institute	  
	  
	  
	  
	  

17.00	  	   LUNCH	  

	  	  	  	  
	  
	  

Patronaty	  Honorowe:	  


