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Wstęp 

Starzenie się jest naturalnym, stopniowo rozwijającym się procesem, w wyniku 
którego z jednej strony stopniowo osłabiają się funkcje życiowe organizmu,  
a z drugiej powstają nowe mechanizmy przystosowawcze. 

Traktując starzenie się jako proces rozwojowy zauważyć należy, iż ma on 
charakter postępujący i można go rozpatrywać na płaszczyźnie zarówno 
biologicznej, psychicznej i społecznej [1]. Zatem proces starzejącego się społe-
czeństwa przynosi skutki i konsekwencje, które dotyczyć będą różnych sfer życia. 
Jednym z nich będzie niedostosowanie się wielu seniorów do szybkiego tempa 
zmian technologicznych na jakie „skazane” jest współczesne, w znacznej mierze już 
cyfrowe, społeczeństwo. 

Przegląd publikacji nt. technologicznego wykluczenia seniorów 

Seniorzy od lat przyporządkowuje się do grupy „technologicznie 
wykluczonych”. Życie w świecie nowych technologii zmusza seniorów do 
podejmowania aktywności, których ani oni, ani ich poprzednicy dotychczas nie 
podejmowali. Do takich aktywności należy korzystanie z komputera i Internetu.  
Z badań wynika, że wiek jest podstawowym czynnikiem tzw. wykluczenia 
cyfrowego, co oznacza, że seniorzy we wszystkich krajach są grupą społeczną, która 
w najmniejszym zakresie korzysta z Internetu [2]. 

Barbara Szmigielska, Anna Bąk i Małgorzata Hołda w artykule pt. „Seniorzy 

jako użytkownicy Internetu” wskazują, że pojawienie się wykluczenia cyfrowego 
wśród starszych ludzi ma niewątpliwy związek z samą specyfiką okresu starości  
i związanych z nią cechami, motywami, przekonaniami oraz kompetencjami 
seniorów. Nie bez znaczenia w zjawisku niekorzystania z Internetu w omawianej 
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grupie wiekowej znajdują się także ograniczenia wynikające z kondycji psycho-
fizycznej osób starszych. Często mają już oni problemy ze wzrokiem, słuchem, 
zapamiętywaniem, refleksem. Coraz słabsze są ich zdolności poznawcze, procesy 
percepcji, uwagi. Mogą to być przyczyny nieśmiałości seniorów i niepewności 
przed korzystaniem z Internetu i ich niskiego poczucia własnej skuteczności  
w dziedzinie nauki nowych technologii. Poza tym, charakterystyczny dla wielu 
serwisów internetowych natłok bodźców, małe litery utrudniają starszym 
użytkownikom przyswajanie tekstu i zniechęcają do ponownych prób skorzystania  
z tej formy aktywności. 

W literaturze często podkreśla się, że seniorzy mają problem z przystosowaniem 
się do różnych zmian i innowacji ze względu na mniejsze możliwości adaptacyjne 
oraz wynikające z racji wieku trudności z dostosowaniem się do przemian 
społecznych, cywilizacyjnych i kulturowych. Trudnościom tym mogą też 
towarzyszyć różne doświadczenia życiowe, wpisane w proces starzenia się. 
Seniorzy są coraz mniej samodzielni i co za tym idzie uzależnieni od innych osób. 
Mogą też mieć poczucie bycia niepotrzebnymi, a także stopniowego wycofywania 
się z aktywności życiowej i społecznej. Niechęć i negatywna postawa wobec 
korzystania z Internetu wynikają także z przekonań seniorów, często tradycjona-
listów, na temat zagrożeń związanych z jego używaniem, np. możliwości 
podszywania się pod inne osoby, łatwego rozpowszechniania treści nieakcepto-
wanych społecznie, kradzieży danych osobowych. Osoby starsze często nie 
korzystają z sieci także z obawy przed uzależnieniem od Internetu – dysponują 
wprawdzie większą ilością wolnego czasu, ale obawiają się, że poprzez spędzanie 
czasu przed monitorem (czasem widzą to na przykładzie własnych wnuków) nie 
będą go mieli np. na pielęgnowanie ogródka działkowego. Z badań nad 
przyczynami niekorzystania przez seniorów z Internetu wynika również,  
że powodem są często bariery finansowe i techniczne lub ograniczenia wynikające  
z braku motywacji i niewystarczających kompetencji w korzystaniu z komputera  
i Internetu [2]. 

Omówione wyżej czynniki powodują nie tylko brak starań o uzyskanie dostępu 
do Internetu przez ludzi starych, ale też często niekorzystanie z niego, mimo 
posiadania takiego dostępu. Według seniorów jest to medium zabierające zbyt wiele 
czasu i powodujące utratę kontaktu z rzeczywistością [3]. 

Z wywiadów przeprowadzonych przeze mnie z seniorami w 2014 r. wynika, że 
co czwarta zapytana osoba po 60 r.ż. przyznała, że potrafi korzystać z bankomatu  
i posługiwać się elektronicznymi środkami płatniczymi, ale tylko co piąta potrafi 
korzystać z Internetu, obsługiwać komputer i drukarkę. Przy tym żadna osoba  
w grupie wiekowej seniorów nie ma większych problemów z obsługą prostych 
telefonów komórkowych (na podstawie badań własnych. przeprowadzonych  
w 2014 r. wśród 40 osób starszych zamieszkujących w Koszalinie). 
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Żyjemy w okresie, w którym technologia właściwie z dnia na dzień rodzi nowe 
zdobycze. Dla młodych ludzi są one znacznym ułatwieniem codziennego życia, dla 
seniorów wręcz przeciwnie. Osoby po 60 roku życia mają problem z nowościami 
technologicznymi, które nie są im potrzebne, bo zamiast ułatwiać – utrudniają życie. 
Seniorzy obawiają się nowości – boją się, że sobie nie poradzą z ich obsługą, że 
zniszczą, że się ośmieszą. 

Miasta i gminy starają się pomóc w odnalezieniu się osobom starszym  
w świecie nowych mediów. W ramach budowania nowatorskich form wsparcia na 
rzecz osób starszych i niepełnosprawnych instytucje organizują warsztaty  
i szkolenia stwarzające możliwość nabycia wiedzy z zakresu nowych technologii. 
Dzięki nim zainteresowani zyskują wiedzę i pewność posiadanych kompetencji,  
a tym samym umiejętności, które posiadają ich wnuczęta. Oferta szkoleń z zakresu 
technologii informacyjnych skierowana do osób starszych jest stale rozszerzana  
i dopasowywana do potrzeb oraz zainteresowań odbiorców, ze względu na 
podmiotowy stosunek do aktywności seniorów. Szkolenia skierowane są zarówno 
do osób, które potrzebują podstawowej wiedzy z zakresu np. nauki korzystania  
z Internetu czy obsługi komputera, komunikatorów internetowych (np. Skype), 
obsługi aplikacji biurowych (np. MS Word i MS Excel), nauki nowoczesnego 
maszynopisania, jak i do osób, które oczekują zajęć bardziej zaawansowanych pod 
względem technicznym, jak nauka obsługi tabletu, czy nawigacji GPS. Podczas 
organizowanych zajęć osoby starsze mają możliwość nauczenia się korzystania  
z Internetu oraz programów komputerowych na różnych poziomach zaawanso-
wania. Na przykład, dzięki nauce obsługi Skype będą w stanie pozostawać  
w ciągłym kontakcie z bliskimi, bez ponoszenia dodatkowych kosztów. 

Miejskie Ośrodki Społeczne oraz ich partnerzy aktywnie wspierają osoby 
starsze w zdobywaniu wiedzy i umiejętności z zakresu nowych technologii poprzez 
realizację licznych projektów. W ramach tych projektów seniorzy mają możliwość 
nauki obsługi aparatów cyfrowych, smartfonów, tabletów oraz urządzeń 
nawigacyjnych typu GPS, a także sprawdzanie swoich umiejętności w praktyce 
podczas zajęć plenerowych (na przykład podczas wycieczek organizowanych  
z wykorzystaniem umiejętności obsługi nawigacji). Umiejętności zdobywane przez 
seniorów poprzez udział w projektach nie są „odkładane na półkę”, seniorzy biorący 
w nich udział z chęcią dzielą się swoją wiedzą na specjalnie organizowanych 
spotkaniach, podczas których osoby starsze i niepełnosprawne w ramach rozwoju 
ruchu samopomocy nieodpłatnie wymieniają się usługami. Tego typu działanie ma 
swoją podwójną wartość, nie tylko ze względu na wzmacnianie wiedzy  
i umiejętności przeciwdziałających wykluczeniu cyfrowo-technologicznemu, ale 
również ze względu na wzmacnianie ruchu samopomocy i tworzenia sieci oparcia 
społecznego wśród seniorów. Ideą takich spotkań jest pośredniczenie we wzajemnej 
wymianie usług i pomocy w formie bezgotówkowej oraz umożliwienie wspólnego 
spędzania czasu wolnego. Formuła spotkań zaspakaja potrzebę akceptacji oraz 
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zwiększa aktywność osób starszych i niepełnosprawnych w samorealizacji usług 
opieki i wsparcia. 

Bardzo istotna w aktywizacji seniorów jest ich motywacja we wzbudzaniu 
której znaczącą rolę odgrywają członkowie rodziny. Bardzo często seniorzy 
wprowadzani są w świat wirtualny przez swoje dzieci lub wnuki, które objaśniają 
im tajniki obsługi komputera, surfowania po Internecie, oglądania w sieci 
programów telewizyjnych czy wiadomości. Uświadomieni seniorzy pozytywnie 
oceniają Internet i możliwości jakie daje, uznając go za znaczące urozmaicenie 
życia [4]. Seniorzy zdają się dostrzegać zarówno zagrożenia, jak i korzyści związane  
z obecnością w świecie wirtualnym, są świadomi zmian, jakie Internet wprowadza 
do codziennej aktywności ludzkiej [5]. Odnosząc się do pozytywnych aspektów 
korzystania z sieci, badani wymieniają możliwość zwiększenia kontaktu z rodziną  
i światem zewnętrznym [6], pomoc w utrzymaniu relacji ze znajomymi poza krajem 
[6] oraz wzrost liczby kontaktów z osobami tej samej profesji [7]. 

Wraz z wiekiem maleje liczba użytkowników, dla których najważniejsza w sieci 
jest rozrywka, a rośnie liczba osób zdobywających w ten sposób informacje; 
powyżej 50. r.ż. jest to główny cel użytkowania Internetu. Seniorzy w świecie 
wirtualnym szukają głównie danych o produktach, o połowę rzadziej niż inne grupy 
wiekowe dokonują zakupów w sieci, niewielki odsetek osób po ukończeniu 60. r.ż. 
korzysta z bankowości online. Wraz z wiekiem zwiększeniu ulega zainteresowanie 
informacjami będące wynikiem rosnącej ilości problemów związanych ze stanem 
zdrowia i koniecznością posiadania dokładniejszych informacji w tym zakresie [6]. 
Okazuje się, że większość starszych osób posiada telefony komórkowe, ale tylko 
dlatego, że zostali nimi obdarowani lub przymuszeni do zakupienia przez młodsze 
pokolenie. Przyznają też, że wykonują jedynie połączenia wychodzące i odbierają 
przychodzące, ale nie piszą smsów, nie robią zdjęć itp. 

Seniorzy a bankowość elektroniczna −−−− badania własne 

Na podstawie przeprowadzonego wywiadu z pracownikami banków  
w Koszalinie ustalono, że dla seniorów problemowym jest prowadzenie bankowego 
konta internetowego i korzystanie z bankomatów. Dla wielu przedstawicieli 
starszego pokolenia najbezpieczniejszym sposobem przechowywania pieniędzy 
pozostaje tzw. własna szuflada. Gotówkę przynosi im listonosz a konto jest dla nich 
tak abstrakcyjne, jak wirtualne pieniądze czy cyferki na monitorze komputera. Nie 
wszyscy seniorzy posiadają komputer, więc nie mogliby korzystać z internetowego 
konta. Nie potrafią też korzystać z bankomatów – dezorientuje ich duża liczba 
„guziczków”. Takie problemy mają najczęściej osoby po 70 r.ż. Zdecydowanie 
lepiej z bankowością internetową radzą sobie osoby, które dopiero co przekroczyły 
„sześćdziesiątkę”. Posiadają konta internetowe, a nawet jeśli nie potrafią ich 
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obsługiwać – proszą o pomoc młodsze pokolenie (Na podstawie rozmów  
z pracownikami koszalińskich banków z dn. 10.11.2014). 

Według pracowników koszalińskich banków liczba klientów po 60 r.ż. ciągle 
rośnie – na pewno więcej jest klientów depozytowych, tzn. z lokatami, ale są też 
osoby posiadające tylko rachunki bieżące, jak i pełną ofertę (tzn. rachunek, kartę 
płatniczą do rachunku, kredyt np. w rachunku czy też w ofertach proekologicznych). 
Pracownicy twierdzą również, że w razie potrzeby osobom starszym udzielana jest 
pomoc, np. przy wypłatach gotówki z bankomatu. Doradca wspólnie z klientem 
dokonuje wypłaty z bankomatu - oczywiście klient sam wpisuje PIN, doradca 
natomiast pomaga w kolejnych krokach realizacji transakcji. Nie organizuje się 
specjalnych grupowych szkoleń dla pracowników/doradców banku, jednak każda 
osoba starsza czy młodsza, może liczyć na profesjonalną pomoc. Istotne jest 
również, że dla wszystkich klientów banku komputer dostępny jest w pełnym 
wymiarze czasu pracy banku. 

Z przeprowadzonych wywiadów wynika również, że osoby do 60 r.ż., 
posiadające karty płatnicze, chętnie się nimi posługują podczas zakupów. 
Bezbłędnie wprowadzają PIN i nie mają problemów z obsługą terminala. Z kolei 
osoby po 70 r.ż. w większości dokonują transakcji gotówkowych. 

Konkluzje 

Czy mamy już pokolenie e-seniorów? Jak wykazują badania i raporty – 
pokolenie to powoli się kształtuje, przyzwyczaja się do nowych technologii i oswaja 
się z nimi. Jednak przed tym pokoleniem jeszcze długa droga do przełamania 
stereotypów, że stare i tradycyjne sposoby płatności, przechowywanie pieniędzy, 
komunikowanie się czy zdobywanie informacji są najlepsze, a nowinki technolo-
giczne mają ułatwiać życie a nie je komplikować. Dużą rolę w oswajaniu seniorów  
z technologią powinno odgrywać młodsze pokolenie, miasta i gminy realizujące 
specjalne programy przeciwdziałające wykluczeniu cyfrowemu ludzi starszych oraz 
sami seniorzy, którzy powinni stopniowo uświadamiać sobie, że starość nie oznacza 
stagnacji i braku motywacji do nauki nowych i ciekawych rozwiązań. 
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Information technology in the life  

seniors - residents of Koszalin 

Abstract 

The article concerns the issue of the meaning of technology in the life of people 
over 60 years of age. That includes the influence of mobile phones, the Internet or 
electronic payment services. The attention would be focused on studies concerning 
the access to the technology in the life of senior citizens. 

Keywords: senior citizens, mobile, banking electronic, Internet, computer. 

Streszczenie 

Artykuł dotyczy znaczenia oraz obecności technologii informacyjnych w życiu 
osób po 60 roku życia. Ujęto w nim badania z zakresu dostępności dla seniorów 
sieci komórkowej, komputera, Internetu oraz elektronicznych środków płatności. 
Podkreślono znaczenie wymienionych technologii w funkcjonowaniu osób 
starszych. 
 
 


