
potencjał srebrnej turystyki
na przykładzie województwa 
świętokrzyskiego
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Cel prezentacji
idea srebrnej turystyki,
jako stymulator rozwoju regionu

potencjał popytowy - charakterystyka 
segmentu seniorów na przykładzie
Uzdrowiska Busko Zdrój

potencjał walorów turystycznych 
– na przykładzie kierunków 
predestynowanych: 
świętokrzyskie uzdrowiska,
Góry Świętokrzyskie



Teza 1:
Świętokrzyskie ma potencjał 
popytowy - srebrni turyści stanowią 
dynamicznie rosnący segment 
konsumentów

Teza I1:
Świętokrzyskie ma potencjał 
turystyczny, aby stać się 
regionem pierwszego wyboru
dla srebrnej turystyki



Srebrny turysta 
w liczbach i w polityce

Wprowadzenie



Senior
szansa czy

hamulec rozwoju 
regionalnego?

Senior – (od łac. senex starszy)
60 lat i starsi (przyjęto wg. literatury 
marketingowej - choć w literaturze
także 55+ i 65+)

Demograficzna starość społeczeństwa
- przekroczenie 12 % udziału osób powyżej 
60 roku życia w ogólnej liczbie ludności
(wg. Rosseta)

Polska krajem 
demograficznie starym
- 22,2 % osób po 60-tce

Wysoka dynamika starzenia 
się społeczeństwa polskiego

SREBRNY TURYSTA
– duży, perspektywiczny rynek docelowy



Prognozy
nie pozostawiają 

złudzeń

Przewidywana liczba ludności w podziale
na biologiczne grupy wieku (w mln)

SREBRNYCH TURYSTÓW będzie dynamicznie przybywać

0

5

10

15

20

25

30

2013 2014 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050

0-14 lat 15-64 lat 65+ lat



Prognozy
nie pozostawiają 

złudzeń

Udział procentowy ludności w wieku 65 lat
i więcej w ogólnej liczbie ludności (w %)

SREBRNYCH TURYSTÓW będzie dynamicznie przybywać
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Wyzwanie
Mężczyźni– jak najdłużej

trwać w zdrowiu
Polacy na tle

Europy
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Polska Unia Europejska Polska Unia Europejska
Przeciętne dalsze trwanie życia w UE

Przeciętne dalsze trwanie życia w zdrowiu w UE

Kobiety

Trwanie życia w zdrowiu w Polsce - dla 
mężczyzn ponad 80% przewidywanego 
trwania życia, a dla kobiet - 77%

Przeciętne dalsze trwanie życia i przeciętne 
dalsze trwanie życia w zdrowiu dla osób
w wieku 65 lat w Polsce i UE



Polityka senioralna Założenia polityki

Oczekiwane efekty wdrażania polityki senioralnej poprzez turystykę:
SPOŁECZNY:  wsparcie seniorów (często wykluczonych społecznie)

EKONOMICZNY:  wsparcie branży turystycznej

Długofalowa Polityka 
Senioralna w Polsce
na lata 2014-2020

Cel główny - tworzenie 
warunków dla jak 
najdłuższego 
utrzymywania
seniorów
w zdrowiu

rozwijanie srebrnej 
gospodarki, w tym 
promocja usług (np. 
turystycznych), 
dostosowanych dla 
osób starszych

tworzenie warunków
do podejmowania
aktywności ruchowej, 
przyjazne seniorom
zagospodarowanie 
terenu

Wdrażanie - województwo świętokrzyskie

Inteligentna specjalizacja
- klaster Uzdrowiska 
Świętokrzyskie - kampanie 
promocyjne (ROT)

boiska, baseny
(w tym Baseny 
Mineralne)

trasy rowerowe
np. Wschodni 
Szlak Rowerowy 
Green Velo, itp.



Potencjał segmentu 
srebrnej turystyki 

Województwa 
Świętokrzyskiego

na przykładzie 
Uzdrowisko Busko- Zdrój S.A.



SIARKA
odmładza skórę (blokuje niszczenie kolagenu)

leczy cukrzycę, osteoporozę, otyłość, tarczycę, 
choroby kobiece, zmiany dermatologiczne, alergie

obniża stężenie cholesterolu i trójglicerydów, poprawia 
funkcjonowanie układu nerwowego

poprawia komfort życia po radio-, i chemioterapii

wspiera prawidłowy wzrost skóry (zapobiega powstawaniu blizn)

łagodzi bóle kostno-stawowe i choroby reumatyczne

gwiazda zdrowia i urody

szybciej regeneruje tkanki (wzrost paznokci i włosów)

usprawnia wchłanianie witamin



według grup 
wiekowych

73 % - seniorzy 60+
87 % - wraz z 50+
13 % - osoby poniżej 50-ki

SREBRNI TURYŚCI
dominującym klientem Uzdrowiska Busko-Zdrój

Kuracjusze
0-30 lat
8,74% 31-38 lat

1,52% 40-49 lat
3,77%

50-59 lat
13,06%

60-69 lat
36,05%

70-79 lat
26,54%

80-więcej lat
10,32%



32 % - komercyjni
68 % - NFZ

SREBRNI TURYŚCI
z zasobniejszym portfelem w zdecydowanej mniejszości

NFZ
68,00%

komercyjni
32,00%

NFZ / komercyjni

kuracjuszy
Struktura
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świętokrzyskie

mazowieckie

małopolskie

śląskie

podkarpackie

łódzkie

lubelskie

podlaskie

dolnośląskie

warmińsko-mazurskie

wielkopolskie

kujawsko-pomorskie

pomorskie

zachodnio-pomorskie

opolskieKuracjusze według
miejsca zamieszkania

do 5,90%
12,80%

6,00-13,90%
29,10%

14,00-25,00%
58,10%

Dominacja kuracjuszy
z województw ościennych
- oddziaływanie regionalne

i ponadregionalne
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Wlk.Brytania

Niemcy

USA

Norwegia

 Kanada

Belgia

Francja

Australia

Holandia

Irlandia

Szwecja

Austria

Dania

Ukraina

Włochy

Hiszpania

Szwajcaria

Węgry

Wietnam

Obcokrajowcy 
w UBZ

0,56% kuracjuszy zagranicznych
- margines ilościowy

Odsetek kuracjuszy
Łączna liczba kuracjuszy



Wyróżniki potencjału 
Województwa

Świętokrzyskiego istotne
dla srebrnego turysty



woda siarczkowa (czynnik balneochemiczny)

słońce i jod (czynnik klimatyczny)

urozmaicona rzeźba i harmonia krajobrazu 
(czynnik fizjograficzny)

środowisko leśne (czynnik fitoseryczny)

Walory środowiska przyrodniczego 
w Świętokrzyskiem, zaspakajające 
potrzeby fizjologii wypoczynku:

Elementy infrastruktury turystycznej dla seniorów:

nowa lub zmodernizowana baza: sanatoria, hotele, 
spa &wellness, agroturystyka

zagospodarowanie sprzyjające aktywności 
ruchowej, przyjazna recepcja

Unikalne walory 
nowoczesna 

baza



wód mineralnych 
Buska, Solca

i Kazimierzy Wielkiej
(do eksploatacji)

Lecznicze wody mineralne –
najważniejszy wyróżnik, dobroczynny 
wpływ na narząd ruchu i inne organy

ZAWARTOŚĆ
MINERAŁÓW

Lecznicze działanie
(czynnik balneochemiczny)



Słońce i jod
(czynnik klimatyczny)

1 2

Obszar Ponidzia – Busko-Zdrój 
(słoneczko w herbie) uznane przez 
klimatologów za najbardziej 
nasłonecznione uzdrowisko w Polsce

Góry Świętokrzyskie – Dolina Wilkowska, 
Przełom Lubrzanki, Ameliówka – niegdyś 
plany uzdrowiska (górne drogi oddechowe) 

Tereny o dobrych warunkach 
insolacyjnych - dobroczynny 
wpływ na procesy 
fizjologiczne.
Tereny z wysokim
stężeniem jodu
- dobroczynny
wpływ na układ
oddechowy
i hormo-
nalny.



Nie tylko wilka
ciągnie do lasu

(czynnik fitosferyczny)

1 2

Dobroczynny wpływ lasu na organizm
- jonizacja ujemna, olejki eteryczne 
(estry borneolu). Pozytywny wpływ na 
układ nerwowy i oddechowy.  

15% województwa w programie Natura 2000 (2017 r.)

65% województwa objęte głównymi formami ochrony 
przyrody, tj. park narodowy, obszary chronionego 
krajobrazu, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody.

Góry Świętokrzyskie
- bogate w lasy 
iglaste (typ; bór 
suchy świeży) 



Rzeźba i harmonia
(czynnik fizjograficzny)

1 2

Urozmaicone formy krajobrazu,
krajobraz naturalny i rolniczo-harmonijny 
- oddziałują pozytywnie na sferę 
psychiczną i somatyczną, sprzyjają 
aktywności ruchowej.

Góry Świętokrzyskie
- dostępne dla seniorów 
urozmaicona rzeźba, 
pasiaki pól, 
niskie wysokości, 
łagodne 
nachylenia 
formy rekreacji 
o niedużej 
intensywności

Psychika lepiej reaguje na różnorodność gór niż 
na monotonię i jednolitość. Krajobraz naturalny 
korzystniejszy niż np. przemysłowy



Nowoczesna
baza noclegowa
i sanatoryjna

1 2

3 4 5

1. Słowacki SPA - Busko
2. Dormed Medical SPA - Busko
3. Słoneczny Zdrój - Busko
4. Bristol Busko Art&Medical SPA
5. Malinowy Zdrój - Solec

strefa uzdrowisk świętokrzyskich



Nowoczesna
baza noclegowa
i sanatoryjna

1 2

3 4

1. Hotel Senator - Starachowice 
2. Pustelnia Złotego Lasu - Rytwiany
3. Hotel Europa - Starachowice
4. Hotel Best Western Grand - Kielce

poza strefą uzdrowisk



5 6

7 8

5. Hotel Grafit - Kielce
6. Odyssey ClubHotel Wellness&SPA - Kielce
7. Aviator Hotel&SPA - Kielce
8. Binkowski Resort Hotel - Kielce

Nowoczesna
baza noclegowa
i sanatoryjna
poza strefą uzdrowisk



Gospodarstwa
agroturystyczne

ze specjalistyczną
ofertą



Prozdrowotne 
atrakcje turystyczne

i elementy 
zagospodarowania



Recepcja dla 
każdego

- informacja 
turystyczna 
przyjazna
seniorom



Wnioski
i rekomendacje



Wnioski
Nasze słabości
zbyt mała siła 
nabywcza
obecnego 
klienta



Wnioski
zbyt mały zasięg 
odziaływania 
przestrzennego,
faktyczny:
ponadregionalny, 
oczekiwany:
międzynarodowy

1-5 osób

6-10 osób

11-50 osób

51-100 osób

101-150 osób

151-200 osób

201-300 osób

powyżej 300 osób



Wnioski atrakcyjne dla seniorów środowisko 
przyrodnicze - siarka idealna dla 
zdrowia i urody, słońce i jod, niskie góry 
i pasiaki pól, lasy

nowoczesne, zmodernizowane obiekty hotelowe, 
sanatoryjne, spa&wellness, nowoczesna
spójna sieć IT

konkurencyjne ceny usług - polski srebrny
turysta nie jest zbyt zasobny finansowo

dobre (centralne) położenie – dla srebrnego turysty 
odległość i dostępność komunikacyjna ma znaczenie

Nasze przewagi
konkurencyjne

atrakcje turystyczne, dobrze zagospodarowane
i oznaczone szlaki (ale jest nad czym pracować)



Rekomendacje kreować wizerunek: Świętokrzyskie 
idealne dla srebrnego turysty, miejsce, 
gdzie czerpie moc psychiczną i fizyczną

kierunek promocji: w kraju - klient komercyjny,
za granicą - rynki perspektywiczne, oferta szyta 
na miarę (wsparcie w promocji sprzedaży)

wiedza to potęga: badania rynku (turystyki 
zdrowotnej, prozdrowotnej, srebrnej), 
wdrażanie dobrych praktyk

wielojęzyczne Świętokrzyskie – szkolenia
dla branży prozdrowotnej

Słowa klucze
wizerunek - promocja 
- oferta - sprzedaż, 
komercjalizacja, języki,  
atrakcje, współpraca, 
zarządzanie, dobre 
praktyki



Rekomendacje Świętokrzyskie - kraina bez barier 
(architektonicznych)

Active life - rozbudowywać infrastrukturę publiczną 
sprzyjającą aktywności fizycznej i rekreacji

Świętokrzyskie bliskie i dostępne komunikacyjnie

Chleba i igrzysk, czyli wydarzenia (kulturalne, targowe 
- Agrotravel & Active Life). Wzmacniać to, co silne!



Wyróżnij się albo zgiń
Nie bądź lepszy bądź pierwszy

Rekomendacje

Turystyka senioralna - „segment niezaopiekowany marketingowo”,
o który jeszcze nikt w Polsce profesjonalnie nie zadbał

Jack Trout

ŚWIĘTOKRZYSKIE
może być pierwsze!



Świętokrzyskie czaruje
poleć po zdrowie!

stary / nowy
przekaz marketingowy

Rekomendacje



Dziękujemy za uwagę!
dr Grzegorz Gałuszka

Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk 
Medycznych w Kielcach

Szpital Krystyna w Busku-Zdroju

mgr Małgorzata Wilk-Grzywna
Regionalna Organizacja Turystyczna 

Województwa Świętokrzyskiego
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