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Co-living na emeryturze, czyli ekonomia współdzielenia dla seniorów.  

Według raportu Cushman & Wakefield.  
 

O współdzieleniu przestrzeni na rynku nieruchomości mówi się coraz częściej. Okazuje się, że z 

dzielenia przestrzeni, zainteresowań i wartości mogą korzystać nie tylko młodzi ludzie, pracownicy 

dużych firm czy studenci. W najnowszym raporcie firmy doradczej Cushman & Wakefield, „Co-living 

– nowa era na inwestycyjnym rynku nieruchomości w Polsce” eksperci postanowili zgłębić temat 

senior housingu. Nie bez powodu - prognozy Głównego Urzędu Statystycznego wskazują, że liczba 

mieszkańców w wieku 60+ wzrośnie do 2050 roku o około 52%. Jest to zatem nie tylko szansa na 

nowy poziom życia ludzi na emeryturze, ale także trend, który ma ogromny potencjał rozwoju.  

 

Dane, które aktywizują trend 

Co-living na emeryturze jest rosnącym trendem, który ma ogromny potencjał rozwoju. Wszystko przez 

demografię, której wyniki mówią same za siebie - społeczeństwo w Polsce coraz bardziej się starzeje. Wraz z 

przewidywanym spadkiem liczby ludności o 4,5 mln do 2050 r. spodziewany jest jednocześnie 

systematyczny wzrost liczby osób w wieku 60 lat i więcej. Prognozy Głównego Urzędu Statystycznego 

wskazują, że liczba mieszkańców w wieku 60+ wzrośnie do 2050 r. o około 52% (z 9 mln do około 13,7 mln), 

a udział osób z tej kategorii wiekowej w ogólnej liczbie ludności przekroczy w 2050 r. 40%. Co więcej, 

począwszy od 2026 r. rozpocznie się dynamiczny wzrost liczby osób w wieku 80 lat i więcej. Pomiędzy 2025 

a 2040 r. liczebność osób w tym wieku zwiększy się z 1,7 mln do 3,4 mln, czyli dwukrotnie. Dane 

demograficzne motywują trendy na rynku. Rosnąca liczba ludzi w starszym wieku tworzy potencjał rozwoju 

usług dedykowanych seniorom. 

Potrzeba współobecności  

Rozwój senior housingu powodowany jest rosnącymi potrzebami osób starszych. Wraz z wiekiem maleje 

poziom zdolności do codziennej samoobsługi. Jak pokazują wyniki ostatniego badania EHIS (European 

Health Interview Survey), co trzecia osoba w wieku 65 lat i więcej miała trudności z wykonaniem codziennych 

czynności. W grupie osób najstarszych (80 lat i więcej) już niemal 6 osób na 10 deklarowało problemy z 

samoobsługą, a blisko 45% tych osób musiało samotnie zmagać się z tymi problemami. Co więcej, pojawia 

się także problem potrzeb społecznych. Zgodnie z wynikami „Badania spójności społecznej 2015”, co 

dziesiąta osoba starsza ma bardzo ograniczone kontakty społeczne. Warto podkreślić, że wyłączenie się z 

życia zawodowego nie musi oznaczać rezygnacji z życia towarzyskiego i społecznego. Jest to wręcz 

doskonały moment na kontynuację aktywnego trybu życia, bądź nawet rozpoczęcie go. Wiele projektów 

senior housing pozwala bez przeszkód realizować swoje pasje i zainteresowania, zachowywać kontakt z 

ludźmi i lepiej radzić sobie z codziennymi wyzwaniami.  
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Przyglądając się życiu seniorów 

Wyzwanie na rynku stanowi dotychczasowe budownictwo senioralne. Duże mieszkania na wyższych 

kondygnacjach bez dostępu do windy stają się problematyczne i stanowią przeszkodę w komfortowym 

funkcjonowaniu. Co więcej, osoby starsze potrzebują zróżnicowanego zakresu pomocy. W Polsce 

nowoczesne ośrodki dla seniorów to na razie rzadkość. Pod względem oferowanego standardu nasz kraj 

znacznie odbiega od USA i Europy Zachodniej. W naszym społeczeństwie ośrodki dla osób starszych nadal 

postrzegane są jako domy starców. W większości z nich brakuje pomieszczeń rehabilitacyjnych na wysokim 

poziomie, a rozrywka sprowadza się najczęściej do sali z telewizorem. Problemem jest także fakt, iż część 

domów opieki w Polsce jest zbyt duża, co nie sprzyja integralności mieszkańców, nawiązywania kontaktów i 

budowania małych społeczności. Aby ośrodki senioralne spełniały swoje zadanie, oprócz zapewnienia opieki 

medycznej i rehabilitacyjnej, szczególnie ważne jest zadbanie o warunki sprzyjające integracji z innymi 

ludźmi.  

 

Nowoczesne rozwiązania 

 

Nowoczesne budownictwo senioralne daje ogromne możliwości rozwoju nowego sektora nieruchomości 

dopasowanego do potrzeb ludzi starszych. Dzięki odpowiedniej koncepcji i lokalizacji tego typu projektów, 

seniorzy w nich zamieszkujący bez przeszkód mogą realizować swoje pasje i zainteresowania, zachowywać 

kontakt z innymi ludźmi i lepiej radzić sobie z codziennymi wyzwaniami.  

Projekty typu „independent living”, czyli umożliwiające niezależne i godne życie ludziom w starszym wieku, 

są już bardzo popularne w Stanach Zjednoczonych i Europie Zachodniej. Ciekawym rozwiązaniem są 

budynki integrujące osoby starsze z ludźmi w młodszym wieku, rodzinami, dziećmi i osobami czynnymi 

zawodowo (np. The Palms of Largo w Stanach Zjednoczonych). Natomiast w holenderskim Deventer dom 

opieki Humanitas umożliwia studentom mieszkanie bez opłat czynszowych wraz z osobami starszymi w 

ramach projektu mającego na celu zapobieganie negatywnym skutkom starzenia się. Pierwsze obiekty senior 

housing działają także w Polsce. Przykładem takiego projektu jest Rezydencja Na Dyrekcyjnej we Wrocławiu, 

firmy ORPEA Polska. Budynek dzieli się na niezależne od siebie części: mieszkania dla seniorów i dom 

opieki z rozbudowanym centrum Alzheimera. Obie części działają w ramach jednego kampusu, jednak do 

każdej prowadzi oddzielne wejście. Do dyspozycji mieszkańców są komfortowe apartamenty z aneksem 

kuchennym i łazienką. Podopieczni mogą korzystać ze wsparcia medycznego, pomocy w codziennych 

czynnościach, a także uczestniczyć w wydarzeniach kulturalnych i zajęciach aktywizujących – mówi 

Małgorzata Dziubińska, Associate Director, Consulting & Research, Cushman & Wakefield. 

Więcej w raporcie „Co-living – nowa era na inwestycyjnym rynku nieruchomości w Polsce”.  

 

Pełna wersja raportu znajduje się pod poniższym linkiem: https://info.cushmanwakefield.com/l/263412/2020-

03-02/2g4ztp 
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-KONIEC- 

 

O Cushman & Wakefield 

 

Cushman & Wakefield (NYSE: CWK) jest wiodącą na świecie firmą doradczą świadczącą usługi na rzecz najemców i właścicieli 

nieruchomości komercyjnych. Cushman & Wakefield należy do grupy największych firm doradczych na rynku nieruchomości, zatrudnia 

ok. 53 tysiące pracowników w 400 biurach i 60 krajach na całym świecie. W 2019 roku jej przychody wyniosły 8,8 mld USD. Do 

najważniejszych usług świadczonych przez firmę należą zarządzanie nieruchomościami, obiektami i projektami, pośrednictwo w 

wynajmie powierzchni, obsługa transakcji na rynkach kapitałowych, wyceny i inne. Więcej informacji można uzyskać na stronie: 

www.cushmanwakefield.com lub na Twitterze: @CushWakeCE 
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