
Odkryj potencjał gospodarki senioralnej

Zespół Budownictwa 

Senioralnego



Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej (KIGS) jest jedyną organizacją branżową

w Polsce działającą na rzecz budowy i rozwoju gospodarki senioralnej. Istotą

naszych działań jest budowanie platform wymiany kontaktów i wiedzy oraz

współpracy pomiędzy podmiotami zaangażowanymi w tworzenie rynku produktów i

usług dedykowanych seniorom.

Działamy na poziomie:

Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej 



Działania KIGS na poziomie samorządowym:

• partnerami KIGS są Jednostki Samorządu Terytorialnego, 

• Przygotowaliśmy program dla JST – Gmina OK SENIOR. 

• współorganizujemy konferencję Jakość Życia Seniorów w ramach Samorządowego Forum
Kapitału i Finansów organizowany przez Pismo Samorządu Terytorialnego WSPÓLNOTA oraz
współpracujemy z Instytutem Studiów Wschodnich w organizacji Europejskiego Kongresu
Samorządów

• realizujemy projekty inwestycyjne w partnerstwie z JST, najnowszy projekt to Pienińskie
Domy Dziennego Pobytu. Projekt inwestycyjno-społeczny, którego celem jest remont i
adaptacja trzech budynków na cele senioralne oraz prowadzenie w tych lokalizacjach
Centrów Seniora.

• Przygotowaliśmy Raport korzyści ekonomicznych i społecznych realizacji inwestycji
polegającej na budowie infrastruktury opiekuńczo-zdrowotnej w Rybniku oraz wsparcie
techniczne przy opracowaniu wstępnej dokumentacji wraz z modelem inwestycyjnym w
formule PPP wraz zer wskazaniem potencjalnych partnerów realizacyjnych.

Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej 



Działania KIGS na poziomie krajowym:

• Partnerami KIGS są wiodące firmy zainteresowane rynkiem produktów i usług
dedykowanych seniorom, między innymi PWC, Philips Lighting Poland, Orange,
BetaMed i wiele innych

• Współpracujemy z Ministerstwem Rozwoju oraz Ministerstwem Infrastruktury i
Budownictwa, jesteśmy uczestnikami sejmowych komisji: Komisji Polityki Senioralnej
oraz Komisji Infrastruktury

• Organizujemy największe w Polsce wydarzenie poświęcone rozwojowi produktów i
usług dedykowanych seniorom, we współpracy z Ministerstwem Rozwoju – Kongres
Srebrnej Gospodarki

• Jesteśmy partnerem XXVII Forum Ekonomicznego, Krynica-Zdrój 2017

• powołaliśmy Zespół Opieki i Opieki Długoterminowej, który jest platformą spotkań,
pracy i wymiany doświadczeń osób i organizacji związanych z obszarem opieki nad
osobami starszymi.

Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej 

http://kigs.org.pl/o-instytucie/partnerzy/
http://kigs.org.pl/zood/


Działania KIGS na poziomie europejskim:
• partnerami KIGS są organizacje pozarządowe i instytucje badawcze z wielu krajów

europejskich,

• organizujemy konferencje na poziomie europejskim - KIGS, jako jedyna organizacja z
Europy Środkowo-Wschodniej wziął udział w projekcie „Neighbourhoods of the
Future” i wspólnie z Komisją Europejską oraz Ministerstwem Rozwoju zorganizował
konferencję w ramach tego projektu.

• prezentujemy działania KIGS na forum Komisji Europejskiej

Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej 

http://kigs.org.pl/wydarzenia/konferencja-otoczenie-przyszlosci-przyszlosc-otoczenia/


Zespół Budownictwa Senioralnego (ZBS) został powołany w 
czerwcu 2017 roku z inicjatywy Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej. 

Jest to oddolna inicjatywa łącząca podmioty publiczne, prywatne i pozarządowe 
związane z obszarem rynku nieruchomości.

Zespół Budownictwa Senioralnego



Zespół Budownictwa Senioralnego

Zespół Budownictwa Senioralnego, powołany przez Krajowy Instytut 

Gospodarki Senioralnej, otrzymał patronat honorowy 

Kazimierza Smolińskiego, Sekretarza Stanu w 

Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa.

Zgodnie z pismem z dn. 2 czerwca 2018, BM.II.063.139/2017.EJ, Nk: 86865117



o Podmioty prywatne:

(deweloperzy, pracownie architektoniczne, firmy budowlane i remontowe, fundusze 
inwestycyjne i instytucje finansowe, domy seniora i administratorzy domów seniora, 
inwestorzy)

o Podmioty publiczne:

(Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, Ministerstwo Rozwoju, uczelnie wyższe, 
samorządy, instytucje publiczne)

o Eksperci:

(pracownicy naukowi, osoby pracujące z seniorami, menadżerowie służby zdrowia i 
opieki)

o Organizacje pozarządowe:

(organizacje senioralne i organizacje działające na rzecz seniorów)

Podmioty działające w Zespole:

Zespół Budownictwa Senioralnego



Członkowie Zespołu



Członkowie Zespołu



Członkowie Zespołu



Obszary działania

B2C

Wiedza

Networking

B2B

Legislacja

Projekty KIGS



1. B2B – wsparcie rozwoju firm członkowskich, łączenie członków Zespołu oraz pomoc w

nawiązaniu relacji biznesowych, włączanie członków Zespołu do wspólnych projektów

2. B2C – budowanie wizerunku marki wśród seniorów, dotarcie do Klienta-Seniora

3. NETWORKING – nawiązywanie kontaktów biznesowych z innymi firmami oraz

podmiotami poszukującymi wykonawców lub dostawców

4. WIEDZA – budowanie bazy ekspertów oraz wiedzy związanej z obszarem opieki nad

osobami starszymi, publikacja raportów i ekspertyz

5. KOMUNIKACJA – promowanie wiedzy i zagadnień z obszaru opieki nad osobami

starszymi oraz promowanie członków Zespołu

6. LEGISLACJA – zgłaszanie postulatów i rekomendacji ułatwiających rozwój rynku usług

opiekuńczych oraz produktów i usług dedykowanych seniorom

7. PROJEKTY KIGS – Partnerzy KIGS oraz członkowie Zespołów są zapraszani do

włączenia się na zasadach współpracy lub podwykonawstwa do realizowanych projektów

Obszary działania



Korzyści z członkostwa:

DLA DEWELOPERÓW:

 Włączenie członków Zespołu w projekty inwestycyjne

 Koordynacja i prowadzenie procesu inwestycyjnego

 Poszukiwanie partnerów biznesowych

 Organizacja spotkań z inwestorami i partnerami projektów inwestycyjnych

 Kontakt z architektami doświadczonymi w zakresie projektowania dla seniorów  



Korzyści z członkostwa:

DLA FIRM BUDOWLANYCH I FIRM OFERUJĄCYCH WYPOSAŻENIE BUDYNKÓW:

 Włączenie członków Zespołu w projekty inwestycyjne

 Kontakt z deweloperami i inwestorami



Korzyści z członkostwa:

DLA INWESTORÓW:

 Koordynacja i prowadzenie procesu inwestycyjnego

 Poszukiwanie partnerów biznesowych

 Organizacja spotkań z inwestorami i partnerami projektów inwestycyjnych

 Kontakt z architektami doświadczonymi w zakresie projektowania dla seniorów  



Korzyści z członkostwa:

1. B2B

 Wewnętrzna platforma B2B pozwalająca członkom Zespołu oferowanie

swoich usług i produktów oraz korzystanie z ofert innych firm członkowskich

oraz członków Zespołu Opieki i Opieki Długoterminowej

 Włączenie członków Zespołu w najważniejsze wydarzenia o charakterze

społeczno-gospodarczym, między innymi: Forum Ekonomiczne w Krynicy,

Samorządowe Forum Kapitału i Finansów w Katowicach, Europejskiego

Kongresu Samorządów w Krakowie, Kongres Gospodarki Senioralnej w

Warszawie

 Włączenie członków Zespołu w projekty inwestycyjne i koordynacja procesu 

inwestycyjnego, w tym poszukiwanie partnerów biznesowych

 Organizacja spotkań z inwestorami i partnerami projektów inwestycyjnych  



Korzyści z członkostwa:

2. B2C

 Zwiększenie sprzedaży poprzez wypracowanie skutecznych kanałów dotarcia

do klienta końcowego: Seniora

 Budowanie wizerunku marki poprzez efektywne dotarcie z komunikacją do

środowisk senioralnych

 Wsparcie w kontaktach z liderami środowisk senioralnych

 Szkolenia z zakresu marketingu senioralnego oraz obsługi Klienta-Seniora

 Wsparcie w procesie wypracowania strategii sprzedażowej ukierunkowanej

na Klienta-Seniora



Korzyści z członkostwa:

3. Networking

 Nawiązanie relacji biznesowych podczas spotkań, eventów i wydarzeń

organizowanych lub współorganizowanych przez Krajowy Instytut Gospodarki

Senioralnej

 Możliwość organizacji nieformalnych spotkań biznesowych pomiędzy

członkami Zespołu

 Uczestnictwo przedstawicieli Zespołu w grupach roboczych, koalicjach i

forach współpracy

 Rekomendacje Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej dla członków

Zespołu do projektów inwestycyjnych

 Wizytówka Członka Zespołu na stronie KIGS



Korzyści z członkostwa:

4. Wiedza 

 Dostęp do unikalnej wiedzy eksperckiej, raportów, analiz

 Dostęp do ekspertów i specjalistów współpracujących z Krajowym

Instytutem Gospodarki Senioralnej

 Możliwość przygotowania badań, analiz, raportów dla członków Zespołu

 Przeprowadzenie konsultacji społecznych dla członków Zespołu

 Przygotowanie przez członków Zespołu raportów, analiz publikowanych przez

KIGS

 Przygotowanie przez członków Zespołu artykułów w pismach branżowych

 Wymiana doświadczeń, wiedzy, informacji z obszaru budownictwa

senioralnego



Korzyści z członkostwa:

5. Komunikacja

 Komunikaty prasowe i podsumowania spotkań wysyłane do dziennikarzy

współpracujących z KIGS po każdym spotkaniu Zespołu

 Obecność w mediach społecznościowych KIGS i organizacji senioralnych

 Kontakty z mediami poprzez promowanie członków Zespołu, jako czołowych

firm związanych z branżą opiekuńczą w Polsce

 Patronat KIGS nad innowacyjnymi i ważnymi projektami społecznymi w

obszarze opieki nad osobami starszymi

 Współpraca z organizacjami senioralnymi i działającymi na rzecz

seniorów w promowaniu najlepszych rozwiązań i budowania marki w śród tej

grupy klientów

 Certyfikat uczestnictwa w Zespole



Korzyści z członkostwa:

6. Legislacja

 Opinie zmian legislacyjnych z obszaru opieki nad osobami starszymi

publikowane jako oficjalne stanowisko KIGS

 Włączenie w prace Zespołu przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia oraz

przedstawiciela Narodowego Funduszu Zdrowia stanowi możliwość

współpracy w zakresie niwelacji barier i ograniczeń rozwojowych dla

obszaru usług opiekuńczych w Polsce

 Uczestnictwo przedstawicieli KIGS w posiedzeniach Komisji Polityki

Senioralnej oraz Komisji Zdrowia. Możliwość uczestnictwa w posiedzeniach

dla członków Zespołu, jako reprezentantów KIGS.

 Tworzenie rekomendacji dla instytucji publicznych oraz współpraca z

instytucjami publicznymi w zakresie konsultacji rozwiązań legislacyjnych.



Korzyści z członkostwa:

7. Projekty KIGS

 Urząd Miasta Rybnika – Analiza przedrealizacyjna Inwestycji

„Aktywna Starość w Rybniku”

Ocena zasadności i wykonalności przedsięwzięcia w formule partnerstwa publiczno-
prywatnego (PPP). Analizy miały dwojaki cel. Analiza wykonalności Projektu, poprzez
jak najlepsze dostosowania koncepcji Projektu do oczekiwań potencjalnych
partnerów prywatnych, a także zaplanowania dalszych działań mających na celu
sfinalizowanie planowanej Inwestycji.

Realizacja:



Korzyści z członkostwa:

7. Projekty KIGS

 Urząd Miasta Rybnika – Raport korzyści ekonomicznych i społecznych

realizacji inwestycji polegającej na budowie infrastruktury opiekuńczo-

zdrowotnej w Rybniku oraz analiza kwestii prawno-organizacyjnych

Analiza założeń do inwestycji zakładającej powstanie nowoczesnego kompleksu
infrastruktury senioralnej w strefie śródmiejskiej w Rybniku. W nowopowstałym
budynku Regionalnego Ośrodka Geriatrycznego (ROGER), będzie się mieścił: dom
pomocy społecznej, mieszkania wspomagane, lokale usługowe (w tym aptekę), lokale
usługowe Centrum Medyczne (w tym centrum zarządzania usługami telemedycyny i
teleopieki, których realizację Miasto Rybnik ma w planach).

Realizacja:



Korzyści z członkostwa:

7. Projekty KIGS

 Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa – Ekspertyza z zakresu

mieszkalnictwa senioralnego

Przedmiotem oferty jest sporządzenie Ekspertyzy dotyczącej zbadania potrzeb
mieszkaniowych seniorów oraz wskazania istotnych problemów i deficytów w obszarze
mieszkalnictwa senioralnego.

Realizacja:



Korzyści z członkostwa:

7. Projekty KIGS

 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Małopolskiego na

lata 2014 – 2020 – Projekt „Pienińskie Domy Dziennego Pobytu”

Projekt zakłada utworzenie przy współpracy gmin: Szczawnica, Czorsztyn i Łapsze Niżne,
trzech placówek dziennej opieki dla seniorów. W ramach projektu zostaną
wyremontowane i zaadaptowane trzy budynki. Część inwestycyjna zakłada przygotowanie
przez KIGS kompletnej dokumentacji przebudowy i modernizacji lokali przeznaczonych na
działalność domów dziennego pobytu oraz wykonanie zakładanych prac budowlanych.

Realizacja:



Warunki uczestnictwa:

• udział podstawowy: udział w spotkaniach Zespołu 

– składka miesięczna 100 zł 

• udział pełny: zgłaszanie własnych tematów, uczestnictwo w posiedzeniach Rady 

Zespołu oraz inicjowanie projektów, w tym związanych z regulacjami 

– składka miesięczna 500 zł



Kontakt:

Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej
ul. Wilanowska 14 lok. 51 (Powiśle)
00-422 Warszawa

Kom.: + 48 786 200 301
E-mail: biuro@kigs.org.pl

mailto:biuro@kigs.org.pl

