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Wstęp

WSTĘP

Sytuacja na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim zmie-
ni się bardzo już w nieodległej przyszłości. Liczba ludności województwa
w latach 2008–2035 zmniejszy się o około 145,6 tys. osób, tj. o 7,1%. Jesz-
cze szybciej zmniejszać się będą zasoby pracy: w 2035 roku wynosić one
będą 1105,4 tys. osób, co oznacza spadek o 17,2%. Równolegle, wskutek
ograniczenia urodzeń, wydłużenia się życia ludzkiego i emigracji postępo-
wać będą procesy starzenia się ludności. Już dzisiaj poważnym problemem
jest wysoki udział biernych zawodowo wśród osób starszych, jak również
wysoki poziom bezrobocia.

Spadek bezwzględnych rozmiarów populacji ludności zdolnej do pra-
cy i zmiany jej struktury według wieku w obliczu dużego zapotrzebowania
na pracę spowodują konieczność aktywizacji zawodowej bezrobotnych
i biernych zawodowo w starszym wieku oraz oferowania kontynuacji pracy
osobom osiągającym wiek emerytalny. Należy zatem poznać potrzeby star-
szych pracowników, ich motywacje i aspiracje zawodowe, aby móc wpły-
wać na ich postawy, a także zaprojektować dla publicznych służb zatrud-
nienia i działów kadr przedsiębiorstw skuteczne nowe instrumenty aktywi-
zacji zawodowej ludzi starszych.

W województwie kujawsko-pomorskim nie prowadzono dotychczas
badań nad tendencjami rozwojowymi zjawisk ludnościowych i zatrudnie-
niowych oraz możliwościami aktywizacji zawodowej osób w wieku 45+.
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Wyzwanie to podjęła Katedra Gospodarowania Zasobami Pracy Uniwersyte-
tu Mikołaja Kopernika w Toruniu realizując projekt badawczy w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, finansowanego ze środków Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego.

Celem opisywanego projektu była kompleksowa analiza możliwości
i uwarunkowań aktywizacji zawodowej osób w starszym wieku w kontek-
ście tendencji rozwojowych zjawisk ludnościowych i zatrudnieniowych
w województwie kujawsko-pomorskim do 2035 roku. Tak sformułowany cel
ogólny prowadził do wyznaczenia celów szczegółowych, o charakterze za-
równo poznawczym, jak i aplikacyjnym.

W części teoretyczno-poznawczej zmierzano do:
1) uzyskania wiedzy o kształtowaniu się zjawisk ludnościowych i zatrud-

nieniowych w województwie kujawsko-pomorskim do 2035 roku;
2) określenia uwarunkowań i skłonności do podejmowania pracy przez

osoby bierne zawodowo i bezrobotne w starszym wieku oraz ich ocze-
kiwań wobec pracodawców;

3) poznania oczekiwań pracujących w starszym wieku odnośnie do śro-
dowiska pracy, ich aspiracji zawodowych, a także zróżnicowania pre-
dyspozycji do wykonywania pracy;

4) identyfikacji barier i szans zwiększenia aktywności zawodowej osób
w wieku 45+;

5) rozpoznania możliwości aktywizacji zawodowej osób starszych za po-
mocą instrumentów polityki rynku pracy i kształcenia ustawicznego.
W badaniu sformułowano następujące cele utylitarne:

1) dostarczenie informacji o rozwoju zjawisk ludnościowych i zatrudnie-
niowych w województwie do 2035 roku, które stanowić będą podsta-
wę do podejmowania działań na rzecz aktywizacji osób starszych przez
służby zatrudnienia oraz inne podmioty i instytucje rynku pracy;

2) przygotowanie rekomendacji dla działań publicznych służb zatrudnie-
nia i instytucji rynku pracy zmierzających do zwiększenia poziomu
aktywizacji zawodowej osób w starszym wieku;

3) zaproponowanie form szkolenia zawodowego oraz kształcenia usta-
wicznego dla poszczególnych grup docelowych w wieku 45+ w celu
umożliwienia im powrotu na rynek pracy;

4) opracowanie rekomendacji dotyczących przystosowania środowiska
pracy w organizacjach do potrzeb pracowników w starszym wieku
oraz instrumentów zapewniających rozwój i modyfikację kapitału
ludzkiego tej grupy pracowniczej.
Teoretyczną podstawę realizacji założonych celów dały krytyczne stu-

dia literatury przedmiotu. Zostały one oparte na bogatej literaturze krajo-
wej i zagranicznej, dotyczącej aktywizacji biernych zawodowo i bezrobot-
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nych w wieku 45+. Wiele uwagi poświęcono także poznaniu metod szko-
lenia zawodowego i kształcenia ustawicznego tej grupy ludzi w krajach Unii
Europejskiej i OECD. Wszystkie analizy prowadzone były pod kątem możli-
wości wykorzystania w Polsce najbardziej efektywnych instrumentów akty-
wizacji zawodowej osób starszych.

Empiryczną podstawą projektu było sondażowe badanie opinii osób
starszych, do którego przygotowany został szeroko rozbudowany kwestio-
nariusz ankiety. Badanie to przeprowadzone zostało przez OBOP na próbie
kwotowej liczącej 1231 osób, obejmującej kobiety w wieku 45–64 lata i męż-
czyzn w wieku 45-69 lat. Połowa respondentów pochodziła z Bydgoszczy
i Torunia, pozostała część populacji badanych wybrana została z powiatów
reprezentujących trzy typy gospodarki: rolniczą, rolniczo-przemysłową i rol-
niczą z rozwiniętą funkcją turystyczną. W doborze próby uwzględniono
następujące charakterystyki: płeć, wiek, wykształcenie i źródło utrzymania.
Badanie główne poprzedzone zostało pilotażem na trzydziestoosobowej pró-
bie, co umożliwiło weryfikację narzędzia badawczego.

Uzyskane w badaniach empirycznych informacje zostały opracowane
przy użyciu programów informatycznych oraz poddane analizom jakościo-
wym i statystyczno-ekonometrycznym. Wyniki badań empirycznych były
przedmiotem dyskusji na seminariach dla publicznych służb zatrudnienia,
instytucji rynku pracy, pracodawców i przedstawicieli nauki.

W przekazywanej Państwu publikacji przedstawiona jest część rezul-
tatów prac badawczych nad determinantami aktywności zawodowej ludzi
starszych w regionie kujawsko-pomorskim. Mam nadzieję, że przyczyni się
ona do lepszego zrozumienia problemów ludzi starszych i efektywniejszej
alokacji środków polityki rynku pracy.

Zenon Wiśniewski
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ROZDZIAŁ I

AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB STARSZYCH
JAKO WYZWANIE DLA POLITYKI PAŃSTWA

1. Wprowadzenie

Rosnące znaczenie osób starszych jako uczestników rynku pracy wy-
nika zarówno z dynamicznych procesów demograficznego starzenia się lud-
ności, jak i zmian społeczno-ekonomicznych zachodzących na poziomie
makro- i mikroekonomicznym. Wzrost udziału tej grupy wiekowej w społe-
czeństwie nie jest traktowany w kategoriach problemu, jednak wykorzysta-
nie płynących stąd możliwości wymaga podjęcia odpowiednich kroków. Pro-
gnozowany spadek liczby osób w wieku produkcyjnym oraz dynamizacja
zjawiska starzenia się ludności prowadzić będą do nieregularnego przebie-
gu procesu starzenia się zasobów pracy w przyszłości. Zmniejszający się
udział produktywnej części społeczeństwa pociąga za sobą liczne niekorzyst-
ne konsekwencje na rynku pracy. Wyzwania związane ze starzeniem i kur-
czeniem się zasobów pracy są efektem zbyt wczesnego wycofywania się
osób starszych z rynku pracy. Powodują to działania trzech, w pewnym
stopniu zależnych od siebie, kategorii podmiotów, do których zalicza się:
państwo – ze szczególnym uwzględnieniem systemów emerytalnych i so-
cjalnych, przedsiębiorstwa – których polityka personalna może ograniczać
możliwość zatrudniania i utrzymywania w zatrudnieniu starszych pracow-
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ników, oraz osoby starsze – a właściwie ich silną motywację do wczesnej
dezaktywizacji i bierną postawę w stosunku do podnoszenia kwalifikacji
i zatrudnienia.

Możliwości pełniejszego wykorzystania potencjału osób starszych są
na tyle znaczące, że współczesna polityka państwa powinna uwzględniać
kluczowe obszary jego kształtowania. W tym przypadku konieczne jest eli-
minowanie barier sprzyjających niskiej partycypacji osób starszych w ak-
tywnych zasobach pracy oraz zapobieganie zbyt wczesnej dezaktywizacji
zawodowej1. Niekorzystne zmiany w kształtowaniu się współczynnika ob-
ciążeń demograficznych oraz mniej dynamiczny rozwój przedsiębiorstw
mają także wpływ na dochodową i wydatkową stronę budżetu państwa.
Jest to istotne głównie dlatego, że omawiane ograniczenia tworzą obecnie
lub będą tworzyły w przyszłości znaczne utrudnienie w osiągnięciu odpo-
wiedniego poziomu wzrostu gospodarczego. Zagrożenia te stanowią bezpo-
średnią przesłankę do wdrażania strategii umożliwiających wyeliminowa-
nie lub ograniczenie owych barier, ich źródeł oraz negatywnych konsekwen-
cji społeczno-ekonomicznych. Zależności pomiędzy podstawowymi skutka-
mi starzenia się społeczeństw a narzędziami zarządzania nimi zostały zo-
brazowane za pomocą macierzy prezentowanej na rys. 1.

Macierz ilustrująca podstawowe zależności pomiędzy następstwami
starzenia się społeczeństw dla rynku pracy, koniecznymi działaniami oraz
ich efektami wykreślona została na trzech płaszczyznach2. Problemy, możli-
we rozwiązania i cele odnoszą się do jednostek, czyli osób starszych, przed-
siębiorstw (organizacji) i społeczeństwa, głównie w kontekście polityki pań-
stwa. Matryca może być zatem odczytywana zarówno wertykalnie, w per-
spektywie danej kategorii, jak i horyzontalnie, z uwzględnieniem wszyst-
kich kategorii w odniesieniu do wybranej grupy podmiotów. Powiązania
diagonalne wynikają z kolei przede wszystkim ze ścisłej współzależności

1 Zbyt wczesne wycofywanie się ze struktur rynku pracy to przechodzenie w stan bier-
ności zawodowej i rozpoczęcie pobierania świadczeń emerytalnych w czasie gdy dana osoba
mogłyby nadal być aktywna zawodowo i czerpać z tego tytułu dochody. Sytuacja taka wpły-
wa negatywnie zarówno na podaż pracy, jak i na finanse publiczne. Por. M. Góra, Dezaktywi-
zacja zawodowa osób ubezpieczonych w ZUS w nowym systemie, [w:] Dezaktywizacja osób w wie-
ku okołoemerytalnym. Raport z badań, Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz, Minister-
stwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2008, s. 72–73.

2 Analizując schemat należy wziąć pod uwagę, że wyrażenia w poszczególnych polach
zostały wybrane na podstawie licznych badań, lecz zaproponowana kolejność prezentacji nie
wynika z ich ważności. Priorytety należy ustalać każdorazowo w odniesieniu do społeczno-
-ekonomicznej sytuacji danego kraju w danym okresie. Ponadto na schemacie uwzględniono
każde wyrażenie tylko w jednym wybranym obszarze, nawet gdy odnosiło się ono równocze-
śnie do innej współzależnej kategorii.
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komponentów i odnoszą się szczególnie do relacji na linii pracownik–pra-
codawca. Obok jednostek i przedsiębiorstw, motywem działań i postaw
wobec pracy, aktywności zawodowej oraz decyzji dezaktywizacyjnych są
rozwiązania stosowane na poziomie społeczeństwa. Państwo może wywie-
rać bezpośredni i pośredni wpływ na decyzje jednostek, może również eli-
minować ograniczenia wynikające z poczynań przedsiębiorstw. W tym celu
wykorzystywane są między innymi rozwiązania legislacyjne, przeciwdziała-
jące praktykom dyskryminacji ze względu na wiek, oraz strategie promują-
ce pozytywny wizerunek wartości pracy w życiu starszych osób.

Rys. 1. Macierz zależności między starzeniem się społeczeństwa a rynkiem pracy

Źródło: J. Ilmarinen, Ageing Workers in Finland and in the European Union: Their Situation and

the Promotion of their Working Ability, Employability and Employment, „The Geneva Pa-

pers on Risk and Insurance”, October 2001, Vol. 26, No. 4, s. 634.
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2. Narzędzia kształtowania aktywności zawodowej osób starszych

Polityka realizowana w skali państwa ma na celu przede wszystkim
ograniczenie negatywnych konsekwencji starzenia się i kurczenia zasobów
rynku pracy. Jest to związane z rosnącym wskaźnikiem obciążenia demo-
graficznego, a co za tym idzie wyższymi kosztami finansowania systemu
emerytalnego, rentowego, socjalnego oraz zwiększonymi nakładami na opie-
kę zdrowotną i świadczenia na rzecz osób bezrobotnych. W ramach stoso-
wanej polityki państwo może w tym celu wykorzystać szereg dostępnych
instrumentów, których klasyfikacja umożliwia wyodrębnienie trzech pod-
stawowych grup narzędzi3. Należą do nich4:
— działania w obszarze reform systemu emerytalnego i socjalnego;
— przeciwdziałanie dyskryminacji oraz promowanie zatrudniania osób

starszych;
— działania na rzecz zwiększania zdolności do pracy osób starszych (tzw.

employability).
Wymienione obszary podlegają systemowym zmianom legislacyjnym,

a także ewolucji postrzegania roli osób starszych w społeczeństwie, w szcze-
gólności na rynku pracy. Podejmowane działania powinny być adresowane
zarówno do społeczeństwa, pracodawców, jak i do ich bezpośrednich benefi-
cjentów. Wpływ stosowanych instrumentów na realizację pozostałych celów
państwa utrudnia ocenę siły i kierunku oddziaływania poszczególnych narzę-
dzi. Ewaluacja wdrożenia następuje zatem zazwyczaj w kategorii całego ob-
szaru kształtowanej polityki, a nie pojedynczego zastosowanego rozwiąza-
nia. Przedstawiony podział pozwala na bardziej ustrukturyzowane omówie-
nie założeń i procedur realizowanych w ramach wyodrębnionych grup.

3 Państwo zarządzając finansami publicznymi, dysponuje szerokim wachlarzem instru-
mentów oddziaływania na rynek pracy. Wchodzi tu w grę zarówno system opodatkowania,
jak i wydatków, bezpośrednio i pośrednio wpływających na beneficjentów rynku pracy, a tak-
że aktywna i pasywna polityka rynku pracy. O związkach między finansami publicznymi a sy-
tuacją na rynku pracy zob. M. Bukowski, P. Kowal, P. Lewandowski, J. Zawistowski, Struktura
i poziom wydatków i dochodów sektora finansów publicznych a sytuacja na rynku pracy. Doświad-
czenia międzynarodowe i wnioski dla Polski, Departament Analiz Makroekonomicznych i Struk-
turalnych, Narodowy Bank Polski, Warszawa 2005.

4 Prezentowane zestawienie nie stanowi kompleksowego pakietu reform, a jedynie trzon
działań możliwych do zastosowania. Dodatkowe rozwiązania, które pośrednio wpłynąć mogą rów-
nież na partycypację osób starszych w zasobach pracy oraz wydłużenie aktywności zawodowej
omówili m.in. Ch. Phillipson, A. Smith, Extending working life: A review of the research literature,
Department for Work and Pensions, Research Report No. 299, Norwich 2005, s. 75–82.
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Niwelowanie barier aktywności zawodowej osób starszych wymaga
przede wszystkim zmian w przepisach określających ramy działania syste-
mów emerytalnych i socjalnych. Istnieją trzy podstawowe ograniczenia oma-
wianej aktywności: szczodrość systemu rozumiana w kategoriach dochodo-
wości i stopy zastępowalności5, niski wiek emerytalny uprawniający do po-
bierania świadczeń oraz ograniczona elastyczność, utożsamiana z możliwo-
ścią łączenia dochodów uzyskiwanych z pracy i z emerytury. Właśnie w tych
wymiarach dokonuje się przeważnie reforma polityki emerytalnej w starze-
jących się społeczeństwach; uczyniła tak większość krajów OECD6. Stymula-
torami aktywnego uczestnictwa na rynku pracy, stosowanymi na poziomie
rozwiązań systemowych, są przede wszystkim: zmniejszenie atrakcyjności
emerytury przez obniżenie wysokości świadczeń emerytalnych, wynagra-
dzanie świadczeniobiorców za dłuższą aktywność przez stosowanie wyż-
szych stawek emerytalnych dla dłużej pracujących i niższych świadczeń
przy wcześniejszych emeryturach oraz podniesienie oficjalnego wieku eme-
rytalnego (rys. 2).

Ograniczenie szczodrości systemów emerytalnych polega na redukcji
wysokości świadczeń w każdym wieku przejścia na emeryturę, dzięki cze-
mu uzyskuje się niższe koszty finansowania systemu. Może być to osią-
gnięte w wyniku zastosowania dwóch ścieżek: bądź utrzymania oficjalnego
wieku emerytalnego przy jednoczesnych niższych świadczeniach (rys. 2a),
bądź uprawnienia do przechodzenia na emeryturę w wieku późniejszym,
gwarantującym poziom świadczeń równy staremu systemowi (rys. 2c). Przy
pierwszym rozwiązaniu osoby, które chcą uzyskać świadczenia na zakłada-
nym poziomie zastępowalności, będą zmuszone do późniejszego wyjścia
z rynku pracy lub do zrezygnowania z zakładanej wysokości emerytury.
W drugim omawianym przypadku początek pobierania świadczeń zostaje
przesunięty, dzięki czemu ogranicza się dotychczasową możliwość wcze-
snej bierności zawodowej, a jednocześnie zagwarantowana jest wysokość
świadczeń przez utrzymanie ich na niezmienionym poziomie. Mechanizm
zakłada tu najczęściej podwyższenie wieku emerytalnego lub wieku umoż-

5 Stopa zastąpienia netto to stosunek wypłat z tytułu emerytur do średniej wysokości
zarobków osiąganych przed emeryturą. W Polsce stopa ta wynosi około 70% i utrzymuje się
na poziomie średnim dla krajów OECD. M. Bukowski, P. Kowal, P. Lewandowski, J. Zawistow-
ski, op. cit., s. 16–23.

6 Szeroki opis kierunku reform systemów emerytalnych i ich powiązań z sytuacją społecz-
no-gospodarczą krajów OECD w perspektywie historycznej od XIX w. do czasów obecnych pre-
zentuje E. Palmer, Exit from the Labour Force: an Institutional Perspective, [w:] Ageing and the labo-
ur market: Issues and solutions. Or Are There?, red. H. Emanuel, International Series on Social Secu-
rity, No. 12, Intersentia, Antwerp–Oxford 2006, s. 81–97. Por. też G. Reday-Mulvey, Working Bey-
ond 60. Key Policies and Practices in Europe, Palgrave Macmillan, Great Britain 2005, s. 49–56.
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liwiającego przechodzenie na tzw. wcześniejsze emerytury. Ten sam efekt
może być osiągnięty w drodze stopniowego wyrównywania wieku emery-
talnego kobiet i mężczyzn7. Pochodną prezentowanego rozwiązania jest
również zastosowanie bardziej restrykcyjnych wymogów niezbędnych do
uzyskania pełnych świadczeń emerytalnych, przez co ogranicza się liczbę
świadczeniobiorców, szczególnie z młodszych kohort wiekowych. Przesu-
nięcie oficjalnego wieku emerytalnego narzuca konieczność wydłużenia ak-
tywności zawodowej w celu uzyskiwania dochodów z innych źródeł aż do
momentu przekroczenia wyższego wymaganego progu wiekowego8.

Rys. 2. Ścieżki ograniczania zachęt do wcześniejszej dezaktywizacji zawodowej
w ramach systemów emerytalnych

Źródło: Live Longer, Work Longer, Ageing and Employment Policies, OECD, 2006, s. 87.

W omawianych rozwiązaniach każdorazowo należy uwzględnić
ochronny charakter systemów emerytalnych i socjalnych, które mają za-
bezpieczyć społeczeństwo przed ubóstwem9. Dlatego też istniejący wysoki
opór społeczeństwa wobec zmian systemów emerytalnych wymusza nie
tylko stopniowe wprowadzanie nowych przepisów, ale i zachęca do dzia-

7 Live Longer, Work Longer, Ageing and Employment Policies, OECD, 2006, s. 90–91.
8 Rozwiązanie takie powinno być powiązane ze zmianami systemu wcześniejszych eme-

rytur, gdyż zbyt korzystne warunki pobierania wcześniejszych świadczeń nadal zachęcać będą
do szybszej dezaktywizacji, nawet przy przesunięciu oficjalnego wieku tzw. normalnej emery-
tury. Należy przy tym podkreślić, że coraz częściej państwa wycofują się z systemów wcze-
śniejszych emerytur.

9 Por. P. Whiteford, Increasing Employment Among Older Workers: Social Security Reform in
OECD Countries – A Survey and Assessment, [w:] Ageing and the labour market…, s. 36–39.
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łań raczej pośrednich niż bezpośrednich ograniczeń. W tym celu stosuje
się coraz częściej nowe, mniej korzystne dla wczesnej dezaktywizacji prze-
liczniki wysokości świadczeń oparte na poziomie wynagrodzenia oraz la-
tach pracy. Podstawą indeksacji zamiast wynagrodzeń bywają również na
przykład ceny10.

Do podejmowania decyzji o późniejszym momencie przejścia na eme-
ryturę może skłaniać finansowa zachęta do wydłużania aktywności zawo-
dowej (rys. 2b). Wynagradzanie za dłuższą partycypację oraz „karanie” za
wcześniejsze wyjście z rynku pracy stosuje się przy niezmienionym oficjal-
nym wieku emerytalnym, w którym przysługuje ta sama wysokość świad-
czeń co w poprzednim systemie. Bardziej stroma krzywa – obrazująca za-
leżności między wiekiem przejścia na emeryturę lub długością okresu skład-
kowego a wysokością świadczeń – nie wpływa zatem na ogólną szczodrość
systemu, natomiast zainteresowane osoby w swych kalkulacjach kierują się
akceptowanym lub też pożądanym poziomem możliwych do uzyskania do-
chodów. Metoda ta jest coraz częściej stosowana przez kraje OECD11. Przy
projektowaniu takiego rozwiązania należy jednak pamiętać, że im wyższa
stopa zastępowalności dotychczasowego wynagrodzenia emeryturą w sys-
temie bazowym, tym mniejsze potencjalne oddziaływanie reform w kierun-
ku dłuższej aktywności zawodowej. Jeśli dane rozwiązanie zakłada wysoki
poziom świadczeń gwarantowanych w oficjalnym wieku emerytalnym,
wzrost dochodów za kolejne lata pracy będzie mniej atrakcyjny dla znacz-
nej części beneficjentów12. Dodatkowym utrudnieniem są zależności wyni-
kające z konstrukcji pozostałych systemów, m.in. socjalnych i rentowych13.
Ich ścisły związek z decyzjami dezaktywizacyjnymi jednostek wymusza ko-

10 System przeliczania, opierający kalkulacje na poziomie dochodu z kilku lat poprzedza-
jących wyjście z rynku pracy, pośrednio zachęcał do wcześniejszej dezaktywizacji. Wynika to
ze stopniowej redukcji wynagrodzenia po przekroczeniu wieku granicznego, gdzie punkt prze-
gięcia kształtuje się najczęściej poniżej oficjalnego wieku emerytalnego. Omawiane rozwiąza-
nie stanowi zatem ograniczenie istniejących w starym systemie barier oraz zachętę do dłuż-
szej aktywności. Por. Live Longer..., s. 90.

11 Również w połączeniu z zamianą jednoznacznie określonego ustawowego wieku eme-
rytalnego na szerszy przedział wiekowy. O elastyczności systemu mogą świadczyć także refor-
my oparte na koncepcji fazowego przejścia na emeryturę. Zalety takiego rozwiązania oraz
przykłady krajów europejskich omówił G. Reday-Mulvey, Gradual Retirement in Europe, „Jour-
nal of Aging and Social Policy”, Vol. 11, No. 2/3, 2000, s. 49–60; P. Whiteford, op. cit., s. 36–
–37; Live Longer..., s. 99–101.

12 Live Longer..., s. 87, 93–94.
13 Dotyczy to wyraźnie widocznego efektu zastępowalności świadczeń z tytułu upraw-

nień do różnych zabezpieczeń socjalnych. Por. A. Baranowska, M. Bukowski, A. Górski, P. Le-
wandowski, I. Magda, J. Zawistowski, Instytucje rynku pracy, [w:] Zatrudnienie w Polsce 2005,
red. M. Bukowski, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2007, s. 144.
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nieczność wprowadzania równoległych reform, często na kilku obszarach
jednocześnie, tak, aby zniechęcane do świadczeń emerytalnych osoby star-
sze nie korzystały z innych możliwości.

Na początku lat dziewięćdziesiątym można było zaobserwować pierw-
sze reformy systemów emerytalnych, które miały na celu ograniczenie ne-
gatywnych konsekwencji starzenia się zasobów pracy, m.in. we Włoszech,
Australii, Francji. Ze względu na duży obszar i szeroki zasięg wprowadza-
nych zmian były one znacznie rozłożone w czasie, stąd też harmonogram
planowanych działań dotyczył często nawet bardzo długich okresów14.
W praktyce występują najczęściej kombinacje dwóch lub trzech prezento-
wanych powyżej rozwiązań. Tak szerokie spektrum możliwości pozwala na
dokonanie wyboru w granicach dwóch skrajnych działań. Z jednej strony
można narzucać przymus wydłużenia okresu aktywności zawodowej nie-
zbędnej do uzyskania prawa do pobierania świadczeń emerytalnych. Z dru-
giej strony stosowane są rozwiązania zwiększające elastyczność systemu,
zarówno jeśli chodzi o wiek uprawniający do świadczeń, jak i łączenie eme-
rytury z dalszą pracą zawodową. Tego typu zmiany wprowadziły m.in. Hisz-
pania, Szwecja i Szwajcaria15.

Planowane mechanizmy polityki państwowej muszą zawierać również
rozwiązania, których celem jest zmiana nastawienia pracodawców do star-
szych pracowników. W większości publikacji podawane są trzy główne ro-
dzaje barier zatrudniania lub utrzymywania pracowników starszych wie-
kiem. Należą do nich: postrzeganie starszych pracowników jako mniej pro-
duktywnych i trudniej przystosowujących się do zmian, koszty pracy, które
rosną wraz z wiekiem i doświadczeniem pracowników oraz restrykcyjne
przepisy ochrony zatrudnionych16. Kategorie te zostały rozróżnione na pod-
stawie licznych badań i porównań międzynarodowych. Częściowo są one
efektem stereotypowego podejścia, określanego jako ageism17, a częściowo

14 Nieraz nawet 20–30 lat. Jest to jeden z głównych powodów nieefektywności reform,
których skutki są widoczne zbyt późno, by miały wpłynąć na zjawiska, które już nie wystę-
pują, lub ze względu na niedoszacowanie w warunkach niepewności nie sprostały rzeczywi-
stym wyzwaniom. Por. Live Longer..., s. 88–89, 94–95.

15 Na przykładzie tych państw można stwierdzić, że zwiększanie liczby możliwych roz-
wiązań, przy jednoczesnym stosowaniu zachęt do dłuższej aktywności, wpływa na korzystne
dla państwa późniejsze decyzje emerytalne osób starszych, jednak przy założeniu ciągłego
znacznego motywowania jednostek do pracy. Ibidem, s. 91–92.

16 Ibidem, s. 63.
17 Najczęściej pojęcie to rozumiane jest jako przekonanie, ocenianie i głoszenie poglądów

o specyficznych cechach danych osób tylko na podstawie przypisania ich do danej grupy wie-
kowej. Jako główne źródło uznaje się w tym przypadku stereotypowe postrzeganie cech jed-
nostek i uogólnianie ich na wszystkich przedstawicieli danej grupy. K. Smedley, H. Whitten,
Age Matters. Employing, Motivating and Managing Older Employees, Gower, Padstow 2006, s. 12.
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braku stosownej wiedzy oraz czynników zewnętrznych, związanych z ryn-
kiem pracy lub z przepisami prawa pracy.

Strategie rządowe powinny również uwzględniać zapobieganie bier-
nej postawie osób starszych. Społeczna rola osób starszych warunkowana
jest nie tylko czynnikami zewnętrznymi, umożliwiającymi partycypację
w życiu publicznym, ale również determinantami wewnętrznymi, wynika-
jącymi między innymi z autostereotypów, stanu zdrowia, wiedzy oraz mo-
tywacji do korzystania z różnych form aktywności społecznej i zawodowej.
Analiza przyczyn podejmowania decyzji o przejściu na emeryturę w Polsce
wyraźnie pokazuje, że dominującą rolę odgrywa osiągnięcie ustawowego
wieku emerytalnego (46% odpowiedzi). Na kolejnych miejscach znalazły się:
korzystne warunki finansowe świadczeń emerytalnych (24%), zagrożenie
utratą pracy i inne problemy z nią związane (19%) oraz zły stan zdrowia
respondentów (7%)18.

Dążenie do niwelacji omawianych barier w skali całego państwa przyj-
muje formę regulacji prawnych o charakterze antydyskryminacyjnym lub
ochronnym w stosunku do starszych pracowników oraz środków zawierają-
cych elementy perswazji, np. kampanii promocyjno-informacyjnych19. Legisla-
cja mająca na celu przeciwdziałanie dyskryminacji wiekowej ma swoje źró-
dło w przepisach zapewniających równy status prawny kobiet i mężczyzn.
Dzięki licznym dostosowaniom w ostatnich latach i stałemu zwiększaniu za-
kresu ochrony regulacje te zaliczane są do najbardziej zaawansowanych na
świecie. Jednocześnie stały się podstawą do formułowania przepisów antydy-
skryminacyjnych z uwzględnieniem wieku, orientacji seksualnej, narodowo-
ści20. Wprowadzone rozwiązania prawne mają zatem podobny charakter bez
względu na rozpatrywane źródło nierówności.

18 Program Solidarność pokoleń. Działania dla zwiększenia aktywności zawodowej osób w wie-
ku 50+ (Projekt), Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa, luty 2008, s. 49. Potwier-
dzają to wyniki badań HSBC, gdzie determinanta osiągnięcia odpowiedniego wieku przy decy-
zji o przejściu na emeryturę wśród polskich respondentów była ważniejsza niż w przypadku
średnich wyników dla wszystkich badanych krajów. Badanie przeprowadzone było przez HSBC
w 2006 r. na ponad 21 tysiącach respondentów indywidualnych z 20 krajów. The Future of
Retirement. What business want, HSBC, 2006, s. 11–12, 16.

19 Live Longer..., s. 104–105, 109–110.
20 Green Paper. Equality and Non-discrimination in an Enlarged European Union, Commission

of European Communities, COM(2004)379 final version, Brussels, 28 May 2004, s. 5–7. Podob-
nie w polskim kodeksie pracy przepisy zakazujące dyskryminacji są wspólne dla grup wyróż-
nionych ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania
polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną,
a także zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo pracę w pełnym lub w niepeł-
nym wymiarze czasu. Art. 183a, rozdz. IIa Ustawy z dnia 26 VI 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.
z 1998 r., nr 21, poz. 94 z późn. zm.).
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Po raz pierwszy przepisy gwarantujące starszym pracownikom rów-
ne prawa do zatrudnienia, szkoleń, awansów i kontynuowania pracy zosta-
ły wprowadzone w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej w roku 1967
w ramach Age Discrimination in Employment Act (sekcja 623). Omawiane
przepisy zabraniały ponadto segregacji pracowników według wieku, reduk-
cji wynagrodzenia, a także dyskryminacji w ogłoszeniach z ofertami pracy.
Zakaz dyskryminacji dotyczył bezpośrednio zarówno pracodawców, jak
i agencji oraz organizacji pośredniczących w zatrudnieniu21. Podobne prze-
pisy, jednak o nieco innym wymiarze, wprowadziła w 1980 roku Między-
narodowa Organizacji Pracy. Określają one podstawowe zasady równych
szans i równego traktowania starszych pracowników, które powinny być
promowane we wszystkich krajach. Obejmują też zabezpieczenie praw osób
starszych do opieki zdrowotnej i socjalnej22.

W licznych regulacjach uwzględniane są zazwyczaj dwie formy dys-
kryminacji ze względu na wiek – bezpośrednia i pośrednia23. Dyskryminacja
bezpośrednia występuje wtedy, gdy jakaś osoba z powodu swojego wieku,
jest lub mogłaby być traktowana mniej korzystnie niż inny pracownik w po-
równywalnej sytuacji. Oznacza zatem każdą sytuację, w której sama przy-
należność do danej grupy wiekowej niekorzystnie wpływa na sposób trak-
towania danej osoby. Z kolei dyskryminacja pośrednia definiowana jest zwy-
kle zgodnie z przepisami przyjętymi w Unii Europejskiej, m.in. w polskim
kodeksie pracy. „Dyskryminowanie pośrednie istnieje wtedy, gdy na skutek
pozornie neutralnego postanowienia, zastosowanego kryterium lub podjęte-
go działania występują dysproporcje w zakresie warunków zatrudnienia na
niekorzyść wszystkich lub znacznej liczby pracowników należących do gru-
py [wiekowej] [...] jeżeli dysproporcje te nie mogą być uzasadnione innymi
obiektywnymi powodami”24. Ze względu na swój charakter, dyskryminacja
bezpośrednia jest zdecydowanie łatwiejsza do zaobserwowania, zidentyfi-
kowania i wprowadzenia odpowiednich sankcji.

Obok zapisów ogólnych dotyczących równego traktowania pracowni-
ków, przepisy najczęściej precyzują zakazy dyskryminacji w wybranych eta-

21 Age Discrimination in Employment Act of 1967 – ADEA – 29 U.S. Code.
22 Older Worker Recommendation 1980, No. R162, International Labour Organisation,

ILOLEX, Database on International Labour Standards, www.ilo.org, z dnia 02.05.2008.
23 Por. m.in.: art. 183a, § 3, § 4, rozdz. IIa ustawy z dnia 26 VI 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.

z 1998 r., nr 21, poz. 94 z późn. zm.); G. Firlit-Fesnek, G. Magnuszewska-Otula, Dyskryminacja
a równouprawnienie. Zadania dla polityki społecznej, [w:] Polityka społeczna, red. G. Firlit-Fesnek,
M. Szyłko-Skoczny, PWN, Warszawa 2007, s. 263–265.

24 Art. 183a, § 4, rozdz. IIa ustawy z dnia 26 VI 1974 r. Kodeks pracy ( Dz.U. z 1998 r.,
nr 21, poz. 94 z późn. zm.).
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pach procesu zarządzania personelem. Głównymi uwzględnionymi w legi-
slacji obszarami są procedury związane z zatrudnianiem, derekrutacją, wa-
runkami pracy, awansowania i szkolenia25. Są to jednocześnie obszary,
w których najczęściej dochodzi do dyskryminacji ze względu na wiek
w miejscu pracy. Kolejnym aspektem ujętym w rozwiązaniach legislacyj-
nych jest równe wynagradzanie za jednakową pracę lub tzw. pracę o jed-
nakowej wartości26. Zasada ta dotyczy zarówno pensji zasadniczej, jak
i wszelkich dodatków oraz związanych z pracą świadczeń, również tych,
które występują w formie niefinansowej27. W regulacjach prawnych bardzo
często podkreślana jest konieczność równego traktowania pracowników
przy wynagradzaniu za pracę, choć naruszanie tych przepisów jest nadal
trudne do udowodnienia28.

Przepisy dotyczące równości praw uwzględniają pewne wyjątki uzna-
wane za działania prawnie dopuszczalne. Należą do nich te zachowania
pracodawców, które różnicują pracowników ze względu na wiek przy jed-
noczesnym uzasadnieniu takiego postępowania rodzajem lub specyfiką pra-
cy albo chęcią ochrony poszczególnych grup zatrudnionych29. Nie jest prze-
jawem zakazanej dyskryminacji również różnicowanie działań w stosunku
do pracowników w celu zmniejszenia faktycznie występujących nierówno-
ści. Dopuszcza się zatem praktyki pracodawców, które zmierzają do wy-
równania szans danych grup zatrudnionych. W ramach tych działań mogą

25 L. Bennington, B. Roberts Calvert, Agediscrimination Legislation and Practice, [w:] Mana-
ging an Ageing Workforce, red. M. Patricson, L. Hartmann, Business & Professional Publishing,
Warriewood 1998, s. 138–139; art. 183a, § 1, rozdz. IIa ustawy z dnia 26 VI 1974 r. Kodeks
pracy (Dz.U. z 1998 r., nr 21, poz. 94 z późn. zm.).

26 W Polsce przepisy określają prace jednakowej wartości jako „prace, których wykony-
wanie wymaga od pracowników porównywalnych kwalifikacji zawodowych, potwierdzonych
dokumentami przewidzianymi w odrębnych przepisach lub praktyką i doświadczeniem zawo-
dowym, a także porównywalnej odpowiedzialności i wysiłku”. Art. 183c, § 3, rozdz. IIa ustawy
z dnia 26 VI 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r., nr 21, poz. 94 z późn. zm.).

27 Zapisy takie zostały zawarte m.in. w The Federal Older Workers Benefits Protection Act –
OWBPA – 20 US Code, Sec. 623. P. Shah, B. Kleiner, New Developments Concerning Age Discrimi-
nation in the Workplace, „Equal Opportunities International”, Vol. 24, No. 5/6, 2005, s. 20.

28 Kolejnym obszarem, w którym efektywność regulacji prawnych jest bardzo ograniczo-
na, jest przeciwdziałanie dyskryminacji wiekowej w procesie rekrutacji. Wynika to głównie
z trudności udowodnienia poniesionych strat przy jednakowym poziomie posiadanych kompe-
tencji. Stąd też obserwowany jest bardzo mały udział tego typu spraw w ogólnej liczbie po-
stępowań sądowych (oraz wśród spraw wygranych przez powoda) przeciw podmiotom dys-
kryminującym. Szerzej R. A. Posner, Employment Discrimination: Age and Sexual Harassment, „In-
ternational Review of Law and Economics”, Vol 19, No. 4, December 1999, s. 425–426;
P. Shah, B. Kleiner, op. cit., s. 19.

29 Por. L. Bennington, B. Roberts Calvert, op. cit., s. 139–141.
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być podejmowane inicjatywy wynikające zarówno z własnych projektów
danego przedsiębiorstwa, jak i z bardziej ogólnych strategii regionalnych,
a także państwowych.

Regulacje prawne obejmują swym zakresem nie tylko przypadki dys-
kryminacji i wyjątki od nich ale przewidują także przysługujące pracowni-
kowi środki zadośćuczynienia oraz ochrony tych osób, które skorzystały
z możliwości dochodzenia swoich praw na drodze procedur sądowych30. Jest
to istotne jeśli chodzi o zapewnienie bezpieczeństwa osobom ujawniającym
zjawisko dyskryminacji w miejscu pracy. Ma również korzystny wpływ na
propagowanie idei równego traktowania wszystkich grup pracowniczych,
co przekładać się powinno [?] na zmniejszenie liczby i częstotliwości prze-
jawów dyskryminacji ze względu na wiek na rynku pracy31. Wyniki badań
w tym zakresie nie są jednoznaczne. W przypadku rozbicia zakresu analizy
na poszczególne obszary zarządzania personelem można wskazać na pozy-
tywne zmiany w postaci wyższej liczby zatrudnionych osób starszych oraz
czy mniejszego udziału emerytów w danej grupie wiekowej, związane mię-
dzy innymi z coraz rzadszymi przypadkami emerytury przymusowej
i większą aktywnością zawodową tej grupy. Brakuje jednocześnie potwier-
dzenia wzrostu poziomu przychylności dla starszych pracowników w pro-
cesie rekrutacji, co bezpośrednio wiązałby się z wprowadzeniem rozwiązań
legislacyjnych w tym zakresie32.

Celem omawianych regulacji jest wprowadzenie obligatoryjności zasad
równego traktowania pracowników bez względu na ich wiek. Do osiągnięcia
tego celu niezbędne jest jednak także włączenie do planowanych rozwiązań
kampanii promujących pozytywny wizerunek starszych pracowników oraz
zarządzania przedsiębiorstwem zgodnego z zasadami tzw. różnorodności33,

30 Art. 183d i 183e, rozdz. IIa ustawy z dnia 26 VI 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r.,
nr 21, poz. 94 z późn. zm.). Procedury dochodzenia praw w innych państwach opisali m.in.
L. Bennington, B. Roberts Calvert, op. cit., s. 141–143.

31 Przynajmniej w zakresie dyskryminacji jawnej. Por. R. A. Posner, op. cit., s. 428–430.
32 S. J. Adams, Age discrimination legislation and the employment of older workers, „Labour

Economics”, Official Journal of the European Association of Labour Economists, Vol. 11, Issue
2, April 2004, s. 219–241. Inne rezultaty osiągnięto natomiast przy analizie wpływu regulacji
antydyskryminacyjnych w USA. J. Lahey, State Age Protection Laws and the Age Discrimination in
Employment Act, Working Paper 12048, National Bureau Of Economic Research, February 2006.

33 Diversity, czyli zarządzanie różnorodnością definiowane może być jako „wszystkie dzia-
łania w organizacji, które zmierzają do uwzględnienia i optymalnego wykorzystania różno-
rodności w miejscu pracy”. Zadania tego typu podejmowane są na każdym szczeblu zarządza-
nia przedsiębiorstwem i w każdym jego obszarze. A. Woźniakowski, Globalizacja – różnorod-
ność – zarządzanie talentami, [w:] Zarządzanie talentami, red. S. Borkowska, Instytut Pracy
i Spraw Socjalnych, Warszawa 2005, s. 37–50; Live Longer..., s. 109.
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a w szczególności zarządzania wiekiem34. Działalność promocyjna powinna
obejmować swoim zasięgiem różnorodne formy rozprzestrzeniania informa-
cji, przykłady dobrych praktyk w dziedzinie zarządzania wiekiem oraz kon-
ferencje i seminaria gromadzące ekspertów, przedstawicieli rządu, instytu-
cji rynku pracy, pracodawców oraz starszych pracowników35. Takie przed-
sięwzięcia przybliżałyby podstawowe założenia strategii państwowych i or-
ganizacyjnych oraz wskazywałyby na korzyści i potencjalne zagrożenia
związane z ich realizacją.

Dodatkowym czynnikiem sprzyjającym promocji zatrudniania osób
starszych mogą być ze strony władz ułatwienia i subsydia pozwalające na
lepsze dopasowanie wysokości wynagrodzeń do produktywności tej grupy
pracowników – co jest korzystne ze względu na obniżenie kosztów zatrud-
nienia oraz zapewnienie pracy osobom bezrobotnym w wieku niemobilnym.
Jest to rozwiązanie stosowane co prawda przez niektóre państwa, jednak
jego rezultaty są bardzo zróżnicowane36.

Działania na rzecz zwiększenia aktywności ekonomicznej osób star-
szych muszą obejmować również rozwój systemu edukacji, m.in. w dzie-
dzinie wykorzystania nowoczesnych technologii, poprawę warunków życia
i pracy, rozbudowę instytucji wspierających, propagowanie lepszej kondy-
cji fizycznej i ogólnie pojętej aktywności społecznej37 – czyli przedsięwzię-

34 Zarządzanie wiekiem jest: „elementem polityki personalnej podejmowanej przez praco-
dawców, nastawionej na utrzymanie w zatrudnieniu osób, które przekroczyły 45 rok życia
wraz z zachowaniem efektywności ich pracy”. B. Urbaniak, I. Wieczorek, Zarządzanie wiekiem
pracowników, [w:] Pracownicy 45+ w naszej firmie, red. B. Urbaniak, Program Narodów Zjedno-
czonych ds. Rozwoju, Warszawa 2007, s. 11.

35 Por. Live Longer..., s. 129–130.
36 Subsydia mogą być kierowane bezpośrednio do przedsiębiorstw zatrudniających osoby

starsze, ale mogą stanowić także częściowe lub pełne wyrównanie wynagrodzenia pracowni-
ków starszych w porównaniu z poprzednią pensją lub zarobkami w poprzednim miejscu za-
trudnienia. Są to zatem również działania skierowane na walkę z bezrobociem oraz zachęcają-
ce tę grupę do podejmowania zatrudnienia nawet w przypadku gorszych warunków finanso-
wych. Szerzej ibidem, s. 111–112, 125–126. Niektóre badania wskazują, że pracodawcy cenią
sobie tego typu rozwiązania (w tym korzystne systemy podatkowe i składkowe) jako elemen-
ty ograniczające koszty, a co za tym idzie zachęcające do zatrudniania starszych (emerytowa-
nych) pracowników. Należy jednak pamiętać o pewnej deklaratywności takich stwierdzeń.
Ł. Krzyżanowska, Raport z wywiadów indywidualnych z pracodawcami na temat dezaktywizacji
emerytalnej i zawodowej osób w wieku okołoemerytalnym, Załącznik 8 do raportu z badań: „Dez-
aktywizacja osób w wieku okołoemerytalnym”, Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz,
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2008, s. 36–39.

37 Badania wskazują, że poprawa jakości życia, zwiększona partycypacja społeczna, lep-
szy stan zdrowia oraz wyższy udział w kształceniu pozytywnie wpływają na wzrost stopy
aktywności zawodowej osób starszych. Live Longer..., s. 118–120. Na omawiane elementy jako
konieczne dla kompleksowej, zintegrowanej strategii wydłużania okresów aktywności zawo-
dowej wskazuje m.in. I. Wóycicka, Rekomendacje, [w:] Później na emeryturę?, red. I. Wóycicka,
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cia z zakresu active ageing38. Ich głównym inicjatorem jest Światowa Orga-
nizacja Zdrowia, która monitoruje i promuje nowe rozwiązania w wyzna-
czonych obszarach. Definiuje ona proces aktywnego starzenia się jako opty-
malizację szans w dziedzinie zdrowia, partycypacji i zabezpieczenia w celu
poprawy jakości życia osób starszych39, przy jednoczesnym uwzględnieniu
jak najszerszego spektrum czynników, co zostało zobrazowane na rys. 3.

Rys. 3. Determinanty aktywnego starzenia się

Źródło: Active Ageing: A Policy Framework, A contribution of the World Health Organization to

the Second United Nations World Assembly on Ageing, Madrid, April 2002, World

Health Organization, Geneva 2002, s. 19.

Głównym przesłaniem active ageing jest wykorzystanie potencjału sta-
rzejących się społeczeństw w znaczeniu indywidualnym i zbiorowym od-
powiednio do charakteryzujących je potrzeb oraz możliwości. Starania o za-
chowanie autonomiczności i niezależności jednostki uwzględniają przede
wszystkim zróżnicowanie grupy osób w wieku starszym. Ostatecznym ce-
lem podejmowanych działań mają być m.in.40:

„Niebieskie księgi 2004 – Rekomendacje”, nr 16, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową,
Gdańsk 2004, s. 8–11.

38 Terminy active ageing i aktywne starzenie są zamiennie stosowane w literaturze przed-
miotu.

39 Active Ageing: A Policy Framework, A contribution of the World Health Organization to
the Second United Nations World Assembly on Ageing, Madrid, April 2002, World Health Or-
ganization, Geneva 2002, s. 12.

40 Ibidem, s. 12–16.
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— zwiększenie liczby osób cieszących się pozytywną jakością życia w mo-
mencie wkraczania w wiek starszy;

— zwiększenie liczby osób starszych aktywnie uczestniczących w socjal-
nym, kulturalnym, ekonomicznym i politycznym życiu społeczności,
zarówno w działaniach płatnych, jak i nieopłacanych, w życiu rodzin-
nym i lokalnym;

— relatywnie mniejsze koszty związane z leczeniem i opieką zdrowotną.
Działania, które mają stymulować czynniki zaprezentowane na rys. 3,

są ważne nie tylko z powodów humanitarnych i etycznych, ale również
ekonomicznych. Aktywność osób starszych oraz dobra kondycja zdrowotna
pomagają w wydłużaniu okresu czynności zawodowej, co z kolei ułatwia
równoważenie rosnących kosztów zabezpieczenia społecznego, w tym sys-
temu emerytalnego. Wokół wyznaczonych w tej sferze priorytetów skupiają
się kompleksowe działania władz szczebla centralnego, przy współudziale
władz lokalnych, społeczeństw, organizacji pozarządowych i ponadnarodo-
wych oraz przedsiębiorców i zainteresowanych jednostek. Konieczny jest
oczywiście udział instytucji rynku pracy, których zadaniem powinno być
pośredniczenie w znalezieniu odpowiedniego miejsca zatrudnienia dla osób
starszych. Ze względu na odmienną specyfikę uwarunkowań rynku pracy
dla tej grupy oraz zróżnicowanie cech wpływających na zdolność jej przed-
stawicieli do zatrudnienia należy rozważyć wprowadzenie wyspecjalizowa-
nych jednostek organizacyjnych, których zadania skupiałyby się właśnie na
tej grupie beneficjentów41.

3. Wybrane strategie zwiększania aktywności zawodowej

W literaturze przedmiotu jako wiodące przykłady najbardziej zaawan-
sowanego procesu wdrażania systemów wydłużania i zwiększania aktyw-
ności zawodowej osób starszych wymienia się najczęściej Japonię oraz dwa
kraje Unii Europejskiej, tj. Finlandię i Wielką Brytanię42. Dla polskiego ryn-
ku pracy najważniejsze wydają się strategie na poziomie unijnym.

41 Jest to także związane z koniecznością odmiennej organizacji i finansowania jednostek
pośredniczących w poszukiwaniu pracy dla osób starszych. Wynika to m.in. z barier w znale-
zieniu zatrudnienia, a co za tym idzie dłuższego okresu poszukiwania pracy. Procedury pomo-
cy są w tym przypadku mniej dochodowe dla tradycyjnie opłacanej instytucji pośredniczącej.
Dodatkową kwestią jest tutaj nastawienie samych beneficjentów, którzy odznaczać się mogą
mniejszą skłonnością do podejmowania zatrudnienia, a oferowane im programy przekwalifi-
kujące traktowane są przez nich bardziej jako możliwość rozwoju kompetencji niż jako droga
do znalezienia zatrudnienia. Szerzej Live Longer..., s. 123–133.

42 Szerzej K. Bałandynowicz-Panfil, Wybrane problemy aktywizacji zawodowej osób starszych,
[w:] Problemy współczesnej gospodarki światowej, Prace i materiały Instytutu Handlu Zagranicz-



— 28 —

Rozdział I

Działalność instytucji Unii Europejskiej w głównej mierze dotyczy
ustalania wspólnych ram strategii dla państw członkowskich, wytycznych
dla poszczególnych krajów oraz – głównie za pośrednictwem Europejskie-
go Funduszu Społecznego – finansowania inicjatyw rządowych i pozarzą-
dowych ukierunkowanych na realizację zadań w ramach wyznaczonych
priorytetów. Jeśli chodzi o aktywizację osób starszych, najważniejsze wy-
dają się postanowienia organów Unii Europejskiej w dziedzinie zatrudnie-
nia. Pierwsze tego typu inicjatywy pojawiły się połowie lat dziewięćdzie-
siątych43. W roku 1994 po raz pierwszy stwierdzono konieczność zajęcia
się poprawą możliwości podejmowania i kontynuowania pracy przez star-
szych pracowników. Rok później stosowna rezolucja wezwała Komisję Eu-
ropejską do budowy platformy wymiany informacji i doświadczeń z zakre-
su tzw. dobrych praktyk zatrudniania starszych pracowników. W kolejnych
latach największą wagę przykładano do rozwoju umiejętności i adaptowal-
ności zasobów pracy.

Szczególne miejsce w prezentacji założeń polityki unijnej w odniesie-
niu do aktywizacji zawodowej osób starszych zajmuje Europejska Strategia
Zatrudnienia (ESZ)44. Dokument ten stał się podstawą kooperacji oraz wy-
miany doświadczeń pomiędzy krajami członkowskimi, które drogą realiza-
cji wspólnych celów miały doprowadzić do zwiększenia ilości i jakości pra-
cy w zjednoczonej Europie. Punktem wyjścia wspólnej strategii zawsze były
najbardziej istotne i najpilniejsze problemy rynku pracy. W momencie kon-
struowania pierwszych wytycznych było to wysokie bezrobocie, w trakcie
formułowania Strategii Lizbońskiej45 w marcu 2000 roku – pełne zatrudnie-

nego Uniwersytetu Gdańskiego, red. H. Treder, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego,
Sopot 2005, s. 100–109. Przykłady reform w innych krajach można prześledzić na podstawie:
G. Reday-Mulvey, Working..., s. 112–162; Ph. Taylor, Employment initiatives for an ageing work-
force in the EU15, European Foundation for Improvement of Living and Working Conditions,
Dublin 2006, s. 8–21; Older Workers. Policies of Other Nations to Increase Labor Force Participa-
tion, GAO (United States General Accounting Office), Washington, February 2003, s. 38–44.

43 Można co prawda odnaleźć jeszcze wcześniejsze zapisy, m.in. w wytycznych Komisji
Europejskiej z 1983 r. dotyczących priorytetów unijnej polityki w kontekście wieku emerytal-
nego, ale nie stanowiły one jeszcze podstawy do budowy europejskiej strategii w dziedzinie
wzrostu zatrudnienia osób starszych. Por. G. Reday-Mulvey, Working..., s. 102–105.

44 Podstawą założeń Europejskiej Strategii Zatrudnienia były cele wyznaczone w ramach
strategii z Lizbony, Amsterdamu i Barcelony. Szerzej na temat polityki Unii Europejskiej m.in.
C. Villosio, D. Di Pierro, A. Giordananengo, P. Pasqua, M. Richiardi, Working conditions of an
ageing workforce, European Foundation for Improvement of Living and Working Conditions,
Dublin 2008, s. 5–8.

45 W zakresie zwiększenia aktywności zawodowej osób starszych ważne wydają się cele
Strategii Lizbońskiej (2000 r.) związane z zakładanym wzrostem stopy zatrudnienia osób w wie-
ku 55–64 lata do 50% w roku 2010. W dokumencie wprowadzającym zmiany w tej strategii
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nie, w grudniu 2000 r. – jakość pracy, w Barcelonie w marcu 2002 r.
– active ageing i lifelong learning46. Kolejne zmiany kierunku wytycznych spo-
wodowane były ewaluacją dotychczasowych postanowień po pięciu latach
funkcjonowania ESZ oraz raportem na temat działań niezbędnych do osią-
gnięcia wyższego poziomu zatrudnienia47. Konieczne okazało się również
szersze spojrzenie na długoterminowe wyzwania związane z globalizacją
i integracją, a także starzeniem się społeczeństwa jako przyczynami zmian
w jakości życia i pracy oraz dodatkowymi barierami zwiększenia zatrudnie-
nia. Rekomendacje mieściły się w ramach przyjętych czterech filarów poli-
tyki zatrudnienia Unii Europejskiej:
— zatrudnialności;

największy nacisk położono na wzrost gospodarczy, wzrost zatrudnienia i kreację nowych,
lepszych miejsc pracy. Uproszczenie strategii oraz skupienie się na najbardziej newralgicznych
celach wsparte zostały mobilizacją wszystkich instytucji społecznych, krajowych i międzynaro-
dowych oraz koordynacją działań. Główne priorytety w dziedzinie zatrudnienia zostały jednak
utrzymane i obejmują: zwiększenie aktywności zawodowej, modernizację systemów zabezpie-
czeń socjalnych oraz zwiększenie możliwości adaptacyjnych pracowników, przedsiębiorstw
i uelastycznienie rynku pracy, inwestycje w kapitał ludzki oraz ulepszone systemy edukacji
i zdobywania umiejętności. Zwrócono tu uwagę na konieczność takich reform rynku pracy,
aby przy zachęceniu do (dłuższej) aktywności zapewniać bezpieczne systemy socjalne (w tym
reformy emerytalne, opieki zdrowotnej i systemy podatkowe). Komunikat na wiosenny Szczyt
Rady Europejskiej. Wspólne działania na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Nowy począ-
tek strategii lizbońskiej, COM(2004) 24 końcowy, Komisja Wspólnot Europejskich, Bruksela, dnia
02.02.2005, s. 1–13, 31–35. Kolejne szczyty utrzymywały wskaźnik zatrudnienia na planowa-
nym poziomie (szczyt w Sztokholmie w 2001 r.) lub nieco go modyfikowały (osiągnięcie
5-procentowego wzrostu wskaźnika do 2010 r., szczyt w Barcelonie w 2002 r.). Transition from
work into retirement, 2008 edition, Methodologies and Working papers, Eurostat, European Com-
mission, Luxemburg 2008, s. 2.

46 Ten years of the European Employment Strategy (EES), European Commission, Luxemburg
2007, s. 17–19.

47 Raport Jobs, Jobs, Jobs – Creating more employment in Europe poświęcono podstawowym
wyzwaniom związanym ze zwiększeniem dynamiki wzrostu gospodarczego w Europie,
w związku z czym odnosił się również do polityki zatrudnienia zarówno całej Unii Europej-
skiej, jak i poszczególnych krajów członkowskich. Raport opublikowany w listopadzie 2003 r.
przygotowała Grupa Wysokiego Szczebla pod przewodnictwem W. Koka (Employment Taskfor-
ce) powołana, ze względu na niewystarczające dotychczasowe rezultaty polityki Unii Europej-
skiej, specjalnie w celu zidentyfikowania reform krajów członkowskich oraz postępu w imple-
mentacji ESZ. Jako podstawowe bariery wzrostu wymieniono spowolnienie gospodarek oraz
zwiększenie bezrobocia. Wyznaczono cztery obszary koniecznych działań dla zwiększenia za-
trudnienia i produktywności zasobów pracy. Były to: zwiększenie zdolności adaptacyjnej pra-
cowników i pracodawców, przyciągnięcie większej liczby ludzi do rynku pracy, większe i bar-
dziej efektywne inwestycje w kapitał ludzki, zapewnienie efektywnego wdrażania reform przez
lepsze zarządzanie. Jobs, Jobs, Jobs – Creating more employment in Europe, Report of the Em-
ployment Taskforce chaired by Wim Kok, November 2003, http://ec.europa.eu, z dnia
12.11.2008, s. 2, 8.
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— przedsiębiorczości;
— zdolności adaptacyjnych pracowników i pracodawców;
— równych szans.

Jednocześnie nieco większy nacisk położony został na zwiększenie
zdolności adaptacyjnych kobiet i osób starszych, inwestycji w kapitał ludz-
ki, szczególnie w kontekście lifelong learning, oraz roli migracji w rozwiązy-
waniu problemów rynku pracy. Kolejne zmiany związane były już bezpo-
średnio z rozszerzeniem struktur unijnych o nowe kraje członkowskie, któ-
re znacząco zaczęły wpływać na ogólny obraz europejskiego rynku pracy48.

W najnowszym programie działań Eurofound49 na lata 2009–2012
również uwzględniono potrzebę ograniczenia negatywnych skutków sta-
rzenia się i kurczenia zasobów pracy. Planowane działania na rzecz dosto-
sowania strategii w zakresie zwiększenia aktywności zawodowej wszyst-
kich grup społecznych, w tym osób starszych, odsunięcia w czasie momen-
tu zaprzestania pracy i przejścia na emeryturę, poprawy i promocji zdro-
wia, solidarności międzypokoleniowej, w tym szczególnie reintegracji star-
szych grup wiekowych w miejscu pracy i w społeczeństwie, mają wspie-
rać instytucje Unii Europejskiej, rządy krajów członkowskich oraz przed-
siębiorcy50.

48 Szerzej Ten years..., s. 19–22; Ph. Taylor, op. cit., s. 5–8; Rethinking the Role of Older
Workers: Promoting Older Worker Employment in Europe and Japan, AARP Public Policy Institute,
Washington 2005, s. 1–12. Najnowsze wytyczne w zakresie zatrudnienia na okres 2008–2013
obejmują wszystkie dotychczasowe cele i nowe wyzwania rynku pracy, które zostały zawarte
w ośmiu wytycznych (wytyczne nr 17–24). Odnaleźć je można również w celach makroekono-
micznych, m.in. w wytycznej nr 2, gdzie zwraca się uwagę na projektowane koszty wynikają-
ce ze starzenia się społeczeństw, a co za tym idzie na konieczność dalszych reform w dziedzi-
nie systemów emerytalnych i socjalnych oraz wzrost partycypacji osób starszych na rynku
pracy. W wytycznej 17 podkreśla się jako cel 50-procentową stopę zatrudnienia osób w wieku
55–64 lata do 2010 r., co ma być osiągnięte głównie przez zwiększenie atrakcyjności zatrud-
nienia, modernizację systemów socjalnych, wzrost zdolności dostosowawczych pracowników
i przedsiębiorstw oraz zwiększenie nakładów inwestycyjnych w kapitał ludzki. Natomiast w wy-
tycznej nr 24 zaakcentowano konieczność inwestycji w starszych pracowników, szczególnie
przez kształcenie i szkolenia z wykorzystaniem lifelong learning. Communication from the Com-
mission to the Spring European Council. Integrated Guidelines for Growth and Jobs (2008–2010),
COM(2007) 803 final, part V, Commission of European Communities, Brussels, 11.12.2007, s. 6,
9, 27, 32; European Age Management Network: the way forward?, Preliminary Research and Ana-
lysis, EQUAL – European Social Fund, June 2007, European Commission, http://ec.europe.eu,
z dnia 01.03.2009, s. 21–26.

49 Eurofound (European Foundation for Improvement of Living and Working Conditions), czyli
Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy.

50 Europe at Work. Better life and opportunities for all, Four-year Work Programme 2009–2012,
European Foundation for Improvement of Living and Working Conditions, Dublin 2009,
www.eurofound.europa.eu, z dnia 12.05.2009, s. 3, 10–13.
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Omawiane zmiany obszarów zainteresowania aktywnością starszych
zasobów pracy można prześledzić między innymi na podstawie Employment
Policy Guidelines51 za poszczególne lata funkcjonowania Europejskiej Strate-
gii Zatrudnienia. Wytyczne te stanowią zbiór wspólnych priorytetów dla
krajów członkowskich, konstruujących na ich podstawie Narodowe Plany
Działań na rzecz Zatrudnienia (National Action Plans for Employment52). Każ-
dego roku państwa członkowskie sporządzają raporty z postępów we wdra-
żaniu unijnych wytycznych, które wchodzą w skład Joint Employment Re-
ports. Z kolei Rada Europy dysponuje prawem przekazywania rekomendacji
dla danego państwa (Country Specific Recommendations), które powinny zo-
stać ujęte w Narodowym Planie Działań. Wymienione narzędzia stanowią
cztery główne filary zarządzania strategią zatrudnienia instytucji Unii Eu-
ropejskiej, tj. Rady Europy i Komisji Europejskiej53.

W raporcie z dziesięcioletniego okresu prowadzenia polityki pełnego
zatrudnienia oraz budowy społeczeństwa opartego na wiedzy dużo miejsca
poświęcono kluczowym aspektom strategii. Najważniejsze wydają się w tym
miejscu te, które w sposób bezpośredni lub pośredni odnoszą się do wzro-
stu zatrudnienia osób starszych. W wymiarze społecznym zatrudnienie zo-
stało określone jako istotny czynnik, który może przeciwdziałać niekorzyst-
nym skutkom zmian demograficznych. Wzrost poziomu zatrudnienia może
być osiągnięty tylko w drodze przyciągnięcia do pracy większej liczby osób,
i to w każdym wieku. W dziedzinie inwestycji w kapitał ludzki szczególny
nacisk położony został na zarządzanie edukacją i szkoleniami, aby jak naj-
efektywniej dopasować kwalifikacje do potrzeb rynku. Doprowadzić ma to
do poprawy zatrudnialności zasobów pracy i produktywności oraz ułatwić
pełną aktywność społeczną i ekonomiczną w całym cyklu życia, głównie
dzięki polityce lifelong learning54.

Nową formułą w konstruowanych strategiach jest łączenie prioryteto-
wych celów w jedną spójną koncepcję o tych samych założeniach i ścież-
kach realizacji. Jest to przejaw szerszego spojrzenia na problemy społecz-
no-ekonomiczne oraz coraz większej umiejętności dostrzegania zależności
pomiędzy poszczególnymi czynnikami55. Wartą odnotowania koncepcją

51 Od 2005 r. stanowią one część wspólnych wytycznych Integrated Guides for Growth and Jobs.
52 National Reform Programmes do 2004 r.
53 Ten years..., s. 5.
54 Ibidem, s. 17–21.
55 Dodatkowym elementem niezbędnym do efektywnej realizacji polityki zatrudnieniowej

UE jest zwiększenie poziomu wdrażania przepisów dotyczących równego traktowania i dostę-
pu do zatrudnienia. Szerzej Opinia w sprawie „Sytuacja starzejących się pracowników w obliczu
przemian w przemyśle – zapewnianie wsparcia i zarządzania zróżnicowaniem struktury wiekowej
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w zakresie dostosowania europejskiego rynku pracy do zmieniających się
warunków oraz osiągnięcia celów zawartych w Strategii Lizbońskiej jest sto-
sunkowo niedawno zdefiniowane zarządzanie przez flexicurity56.

Flexicurity57 to „zintegrowana strategia zwiększenia, w tym samym
czasie, elastyczności i bezpieczeństwa na rynku pracy”58. Na koncepcję flexi-
curity składają się zatem elastyczność (numeryczna i funkcjonalna) oraz bez-
pieczeństwo – zarówno w wymiarze zewnętrznym, jak i wewnętrznym. Ela-
styczność numeryczna zewnętrzna polega na dostosowaniu zatrudnienia do
stanu optymalnego z punktu widzenia przedsiębiorstwa w danym okresie
za pomocą zwolnień (rekrutacji), pracy tymczasowej lub pracy na czas okre-
ślony. W wymiarze dostosowań wewnętrznych elastyczność numeryczna
pozwala na nietypowe godziny pracy oraz systemy rozliczania czasu. Ela-
styczność funkcjonalna osiągana jest w drodze odpowiedniej polityki szko-
leniowej, rotacji stanowisk i wielozadaniowości, dotyczy także zmian w wy-
nagrodzeniu pracowników w zależności od osiąganych przez nich wyników
oraz kondycji całego przedsiębiorstwa. Z kolei bezpieczeństwo na rynku
pracy obejmuje takie zagadnienia, jak ochrona zatrudnienia oparta na prze-
pisach prawnych, pewność zatrudnienia (a nie pewność samego miejsca
pracy), której podstawą jest wysoki poziom umiejętności pracowników oraz
odpowiednia funkcjonalność rynku pracy, a także ochrona socjalna, dająca
pewność dochodów59. Elastyczność i bezpieczeństwo mają być osiągane na
poziomie zarówno indywidualnym, jak i pojedynczych przedsiębiorstw, lo-

w sektorach i przedsiębiorstwach”, Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny, 15.01.2008, SOC/
297 – CESE 1130/2008, www.toad.eesc.europa.eu, z dnia 13.04.2009, s. 1–4.

56 Po raz pierwszy kraje członkowskie debatowały nad flexicurity podczas Nieformalnej
Rady w Willach w 2006 r. Spotkanie to zakończyło się apelem o ustalenie wspólnych wytycz-
nych wprowadzenia flexicurity we wszystkich krajach członkowskich. Głównym celem reform
powinno być doprowadzenie do otwartego i odpowiedzialnego rynku pracy oraz bardziej pro-
duktywnych zasobów pracy. Ten years..., s. 33.

57 Koncepcja flexicurity po raz pierwszy została wykorzystana w Danii w latach 90. Sze-
rzej na temat duńskiego modelu flexicurity: Towards Common Principles of Flexicurity: More and
better jobs trough flexibility and security zob. Directorate-General for Employment, Social Affairs
and Equal Opportunities, Unit D.2, European Commission, Luxemburg 2007, http://ec.europa.eu,
z dnia 20.11.2008, s. 36–37.

58 Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the Europe-
an Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. Towards Common Principles
of Flexicurity: More and better jobs through flexibility and security, Commission of European Com-
munities, Brussels 2007, http://ec.europe.eu, z dnia 20.11.2008, s. 5.

59 Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie „Flexicurity (wymiar ela-
styczności wewnętrznej – negocjacje zbiorowe oraz znaczenie dialogu społecznego jako narzędzia
regulowania i reformowania rynków pracy)”, SOC/272, Europejski Komitet Ekonomiczno-Społecz-
ny, Bruksela, 11 VII 2007, http://ec.europa.eu, z dnia 20.11.2008, s. 4.
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kalnych rynków pracy krajów członkowskich oraz wspólnego rynku Unii
Europejskiej60.

Należy podkreślić, że elastyczność i bezpieczeństwo rynku pracy są
łączone we wspólną strategię w celu zapewnienia optymalnych warunków
przyciągnięcia pracowników do odpowiadających ich umiejętnościom miejsc
pracy oraz do rozwijania ich talentów. Nie należy zatem utożsamiać jej ze
swobodą zatrudniania i zwalniania pracowników wyłączną decyzją praco-
dawców. Podstawowym założeniem jest ułatwienie przechodzenia przez
kolejne fazy aktywności zawodowej: edukację, zatrudnienie – w tym sa-
mym bądź innym przedsiębiorstwie, powrót z bierności lub bezrobocia oraz
przejście na emeryturę61. Chodzi zatem o stworzenie bardziej przyjaznych
warunków dla pełnej aktywności zawodowej, lepszą organizację pracy oraz
wyższą produktywność. Zwrócono tutaj uwagę również na starszych pra-
cowników62, wśród których, dzięki takim filarom63 flexicurity, jak elastyczne
umowy kontraktowe, wszechstronne strategie lifelong learning, efektywne
i aktywne polityki rynku pracy oraz nowoczesne systemy zabezpieczeń spo-
łecznych, wzrosnąć powinna stopa zatrudnienia, a dzięki nowym formom
organizacji pracy i systemowi szkoleń podniesiony zostanie poziom umie-
jętności tej grupy w całym cyklu życia zawodowego64.

Omówione powyżej priorytetowe koncepcje Unii Europejskiej mają
swoje odzwierciedlenie w Employment Policy Guidelines, które przekładają
się z kolei na strategie narodowe. Wsparciem dla krajów członkowskich
w realizacji wytycznych i wspólnych koncepcji jest zapewnienie środków
finansowych, przede wszystkim przez Europejski Fundusz Społeczny. Pla-
nowany budżet na lata 2007–2013 to 70 mld EUR, które mają być prze-
znaczone na realizację celów wynikających z Wytycznych oraz zadań
wdrażania flexicurity. Priorytetowo finansowane będą działania obejmują-
ce: szkolenia planowane i realizowane przez przedsiębiorstwa, aktywne
narzędzia rynku pracy ułatwiające znalezienie pracy (m.in. asystenci bez-

60 Ten years..., s. 33–35; Europe at Work..., s. 9–10.
61 Towards Common..., s. 7, 10.
62 Opinia Europejskiego Komitetu..., s. 9–10.
63 Szerzej Towards Common..., s. 11–15.
64 Dalsze działania na poziomie instytucji europejskich dotyczą poprawy sytuacji osób star-

szych na rynku pracy w szerszym kontekście solidarności pomiędzy pokoleniami. W celu
promowania idei zmian wyznaczono 29 kwietnia jako Europejski Dzień Solidarności Pomiędzy
Pokoleniami. Natomiast do 31 VII 2009 r. trwały konsultacje na temat ustanowienia roku 2012
rokiem Active Ageing i Solidarności Pomiędzy Pokoleniami. Meeting the challenge of demographic
ageing in the context of current crisis: A plea for greater intergenerational solidarity, The European
Older People’s Platform, www.age-platform.org, z dnia 19.07.2009, s. 28–29.
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robotnych), elementy lifelong learning, promocję samozatrudnienia i przed-
siębiorczości65.

Kolejnym przykładem strategii zwiększenia aktywności zawodowej
osób starszych jest reforma na poziomie indywidualnych rozwiązań krajo-
wych przeprowadzona w Finlandii, a szczególnie realizowana tam strate-
gia National Programme on Ageing Workers66. Finlandii udało się wdrożyć
niezbędne reformy67 w duchu tzw. zrównoważonego zastosowania, czyli
połączenia ze sobą wszystkich istotnych kwestii w ramach jednej spójnej
strategii, przy jednoczesnym stosunkowo wysokim poziomie przyzwolenia
społecznego. Innowacją była próba osiągnięcia równowagi pomiędzy czę-
sto sprzecznymi celami, takimi jak wydłużony staż pracy i zmniejszenie
bezrobocia wśród młodzieży lub osiągnięcie wysokiej wydajności pracy przy
uwzględnieniu znacznego poziomu zmęczenia pracą. W dążeniu do znale-
zienia nowych rozwiązań, a nie tylko kompromisów, chodziło o zapewnie-
nie jak najbardziej kompleksowego rozwoju społecznego.

Przeprowadzona w 2005 roku w Finlandii wszechstronna reforma sys-
temu emerytalnego jako główny cel stawiała podwyższenie efektywnego
wieku emerytalnego. Najważniejszym rozwiązaniem było wprowadzenie
tzw. elastyczności wyboru. Mianowicie zrezygnowano z radykalnych posu-
nięć, czyli podnoszenia wieku uprawniającego do świadczeń emerytalnych,
rząd doszedł bowiem do wniosku, że nie ma możliwości utrzymania wieku
emerytalnego na dotychczas obowiązującym poziomie (65 lat). W zamian
umożliwiono przejście na emeryturę już w wieku 62 lat, a wiek emerytal-
ny ustalono w granicach 63–68 lat, przy równoczesnym ograniczeniu moż-
liwości korzystania z dotychczas dostępnych form wcześniejszych emery-
tur oraz wynagradzaniu wyższymi świadczeniami emerytalnymi za dłuższy

65 Ten years..., s. 37.
66 Strategia Finlandii została omówiona na podstawie informacji zaczerpniętych z Rethin-

king..., s. 14–17; Rynek pracy a osoby bezrobotne 50+. Bariery i szanse, red. J. Tokarz, Akademia
Rozwoju Filantropii, Warszawa 2007, s. 68–81; The Many Faces of the National Programme on
Ageing Workers. The Concluding Report on the Programme, Ministry of Social Affairs and Health,
Helsinki 2002, www.stm.fi, z dnia 15.03.2008; G. Reday-Mulvey, Working..., s. 114–119; P. Lin-
kola, The national programme on ageing workers 1998–2002 – From a national strategy to a com-
pany strategy, [w:] Ageing and work in Europe. Strategies at company level and public in selected
European countries, ed. H. Buck, B. Dworschak, Stuttgart 2003, s. 48–52.

67 Podstawowym założeniem omawianego programu było wzmocnienie pozycji osób star-
szych na rynku pracy przez wsparcie ich w decyzji pozostania aktywnymi zawodowo lub po-
wrócenia do aktywności. Odpowiedzialne za realizację projektu były Ministerstwo Spraw So-
cjalnych i Zdrowia, Ministerstwo Pracy oraz Ministerstwo Edukacji. Dodatkowo w działania
zaangażowano wiele instytucji sektora publicznego i prywatnego uczestniczących w rynku
pracy. W sumie w ciągu 5 lat funkcjonowania programu zrealizowano około 40 wzajemnie
uzupełniających się projektów.
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staż pracy68. Dodatkowo przyjęte reformy, wspomagały działania na rzecz
ograniczenia wykorzystania systemu wcześniejszych emerytur jako elemen-
tu walki z bieżącymi problemami rynku pracy, na przykład bezrobociem
wśród osób młodych69. Działania te były zatem wyrazem zmiany nastawie-
nia rządzących oraz redefinicji dotychczas stosowanych narzędzi polityki
rynku pracy.

Omawiana reforma została wprowadzona w roku 2005, ale już od
początku lat dziewięćdziesiątych kolejne rządy wdrażały regulacje ograni-
czające dostęp i zniechęcające do wczesnej dezaktywizacji z zachowaniem
zasady tzw. małych kroków, przygotowując i przyzwyczajając tym samym
społeczeństwo do jednego, stałego kierunku zmian. Powołana w 1995 roku
komisja ds. starzejących się pracowników w życiu zawodowym miała za
zadanie przeprowadzenie szerokiej analizy sytuacji na rynku pracy oraz
zaangażowanie jak największej liczby decydentów do rozwiązania proble-
mów, które – jak wskazywały prognozy – dopiero miały się pojawić. Pro-
gram reform emerytalnych wspierany był też przez liczne dalsze inicjaty-
wy, planowane i realizowane w ścisłym związku ze zmianami w systemie
emerytalnym70.

Kompleksowość zwalczania negatywnych skutków starzenia się zaso-
bów pracy można prześledzić również na przykładzie Japonii. W programie
Measures for the Aging Society in Japan71 wytyczono podstawowe obszary
działań w obrębie szeroko zakrojonego planu active ageing. Przyczyny niż-

68 Przyjęte rozwiązanie najbardziej zgodne jest ze zobrazowanym na rys. 2 modelem b
systemu emerytalnego, wynagradzającym za dłuższą aktywność zawodową.

69 Szerszy dostęp do wcześniejszych emerytur jako sposób ograniczenia wysokiego pozio-
mu bezrobocia wśród osób młodych stosowano w wielu krajach. Prosty mechanizm zakładał,
że w miejsce osób starszych, które skorzystały z przysługującego im prawa do emerytury
zostaną zatrudnione osoby młodsze. Jednak, jak pokazują liczne przykłady, działania te nie
przynosiły zamierzonych rezultatów. Por. Live Longer..., s. 60; A. Rogut, B. Piasecki, J. Pabiniak,
Employment and Labour Market Policies for an ageing workforce and initiatives at the workplace.
National overview report: Poland, European Foundation for Improvement of Living and Working
Conditions, Dublin 2007, s. 1.

70 Mowa tu m.in. o Programie Veto, którego głównym zadaniem była inwestycja w kapi-
tał ludzki w celu wydłużenia okresu aktywności zawodowej i jej lepszej produktywności. Za-
mierzano to osiągnąć przez realizację celów cząstkowych bezpośrednio i pośrednio wpływają-
cych na decyzje emerytalne, tj. polityki emerytalnej, socjalnej, rodzinnej, zdrowotnej. Np. duży
nacisk położono na rehabilitację, dzięki której przesunięty mógł być wiek zaprzestania aktyw-
ności zawodowej. Zadania programu były ściśle powiązane z rządowym celem osiągnięcia
wskaźnika zatrudnienia na poziomie 75%. Longer Careers? The Veto Programme Indicators, Mini-
stry of Social Affairs and Health, Helsinki 2006, www.stm.fi, z dnia 15.03.2008.

71 Annual Report on the Aging Society: 2004, The Status of Aging and Implementation of
Measures for the Aging Society in FY 2003, Measures for the Aging Society Planned in FY 2004,
Cabinet Office, Tokyo 2004, www8.cao.go.jp, z dnia 20.03.2008.
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szej aktywności osób starszych tkwiły w tym przypadku w mniejszych moż-
liwościach ich zatrudnienia oraz obniżonej motywacji do podejmowania pra-
cy. W 1996 roku ustalone zostały ramy reform wraz z wytycznymi dla po-
lityki państwa. Zainteresowanie władz skupiało się na wybranych dziedzi-
nach, którymi były: praca i dochody, zdrowie, edukacja i udział w życiu
społecznym oraz środowisko życia. W zakresie promocji zatrudnienia osób
starszych wprowadzono wiele uzupełniających się programów72 – ich głów-
nym zadaniem było wypracowanie pozytywnego wizerunku starszych pra-
cowników oraz utworzenie platformy do współpracy przedsiębiorstw, ad-
ministracji państwowej i służb pracowniczych73.

Inicjatywy legislacyjne dotyczące wydłużenia aktywności zawodowej
osób starszych podejmowano w Japonii już wcześniej. Wprowadzone
w 1986 roku Law Concerning the Stabilization of Employment for Elderly
People obejmowało szereg różnorodnych zachęt dla polityki personalnej
przedsiębiorstw w kierunku przesunięcia wieku emerytalnego. Pracodawcy
zaczęli wykorzystywać narzędzia motywujące starszych pracowników do
kontynuowania pracy i tak dostosowywali politykę personalną, aby szcze-
gólny nacisk położyć na realizację ich potrzeb pozapłacowych74. Rezultaty
były widoczne już kilka lat po wprowadzeniu pierwszych regulacji praw-
nych. Konsekwentna polityka doprowadziła do rzadko spotykanego na świe-
cie zjawiska: oficjalny wiek emerytalny pozostaje na stosunkowo niskim
poziomie przy znacznie przewyższającym go rzeczywistym wieku zaprze-
stania aktywności zawodowej, i to zarówno wśród mężczyzn, jak i kobiet75.

72 Są to m.in. Project to Achieve Continuing Employment until Age 65 oraz Trial Employment
Project for Older Workers.

73 K. Bałandynowicz-Panfil, Active Ageing in the Perspective of Human Resources Management,
[w:] Proceedings of a Conference, 6-th European Conference of Young Research and Science Workers
in Transport and Telecommunications, TRANSCOM 2005, University of Żilina, Żilina 2005, s. 11–
–15; Annual Report on the Aging Society: 2004..., s. 11–17; M. Korb, Japan’s silver generation: an
example for Europe?, „Frankfurt Voice. Demography Special”, 25 November 2002, Deutsche Bank
Research, www.dbresearch.com, z dnia 21.03.2008, s. 6–13.

74 Y. Sasajima, Changes in labour supply and their impacts on human resource management:
the case of Japan, „The International Journal of Human Resource Management”, No. 4: 1, Fe-
bruary 1993, s. 21–43. Wiązać to należy również z innymi praktykami przedsiębiorców, które
mają na celu ograniczenie kosztów zatrudnienia starszych pracowników. Po przekroczeniu
wieku emerytalnego pracownicy tacy często są zwalniani, a następnie ponownie zatrudniani
na tych samych bądź innych stanowiskach pracy, ale przy niższych wynagrodzeniach. Szerzej
Rethinking..., s. 22–23; I. Fuyuno, Ageing Society in Japan – Part I, British Embassy, Tokyo 2007,
British Society for Research on Ageing, www.bsra.org.uk, z dnia 24.07.2008.

75 Różnica ta wynosi w obu przypadkach około 7 lat. Jednym z powodów takiego stanu
jest wysoki etos pracy w Japonii – stąd ułatwione zadanie zwalczania barier wydłużonej ak-
tywności, przynajmniej w zakresie ograniczeń, występujących po stronie samych osób starszych.
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Dzięki staraniom na szczeblu rządowym udało się utrzymać bardzo wysoki
poziom partycypacji starszych mężczyzn na rynku pracy. Jednocześnie
znacznie zwiększono aktywność zawodową starszych kobiet, co jest tym
bardziej godne odnotowania, że w tym samym okresie w większości państw
wskaźnik ten się pogorszył76. Od 2004 roku w Japonii obowiązują nowe
przepisy prawne – Law to Partially Amend the Law Concerning Stabilization
of Employment of Older Persons. Od kwietnia 2006 r. obligują one pracodaw-
ców do umożliwiania starszym pracownikom dalszego zatrudnienia, przy-
najmniej do momentu osiągnięcia uprawnień emerytalnych, czyli do 65 lat
– ta granica wieku zostanie wprowadzona dla mężczyzn do 2013 r., a dla
kobiet do 2018 r. Mając na celu sprawne wdrożenie omawianych regulacji
powołano grupę doradców, tzw. Elderly Employment Advisers, których zada-
niem jest świadczenie usług konsultingowych. Dodatkowe programy służą
poprawie infrastruktury rynku pracy, lepszemu dopasowaniu popytu i po-
daży pracy z wykorzystaniem systemów edukacji i lifelong learning, pomo-
cy w znalezieniu zatrudnienia tymczasowego lub stosunkowo łatwej pracy
dla osób starszych (Silver Human Resources Centres), a także podniesieniu ja-
kości warunków pracy77. W najnowszej strategii Innovation 25 rząd japoń-
ski ponownie zwraca uwagę na konieczność dostosowań rynku pracy do
zmieniających się warunków. Główny cel, jakim jest innowacyjność i otwar-
cie gospodarki Japonii, ma zostać osiągnięty przez zastosowanie wielu dzia-
łań, m.in. uelastycznienia rynku pracy oraz nowych form organizacji i cza-
su pracy, które mają sprzyjać lepszemu wykorzystaniu potencjału starszych
pracowników78.

Kolejnym przykładem stosowania kompleksowych rozwiązań dla
zwiększenia partycypacji osób starszych na rynku pracy oraz wydłużenia
ich aktywności zawodowej może być Wielka Brytania. Wprowadzone w tym
kraju rozwiązania zakładały, że ograniczenie szczodrości świadczeń, pod-
wyższenie wieku emerytalnego oraz wynagradzanie świadczeniobiorców za
dłuższy okres aktywności zawodowej zachęci pracowników do pozostania
aktywnymi uczestnikami rynku pracy. Podobnie jak w Japonii, brytyjskie
reformy systemu emerytalnego mają charakter mieszany79. Zrównanie i wy-

76 Por. Live Longer..., s. 28–31.
77 Szerzej: Rethinking..., s. 21–24; Annual Report on the Aging Society: 2006. The Status of

Aging and Implementation of Measures for Aging Society in FY 2005, Cabinet Office, Tokyo 2006,
www8.cao.go.jp, z dnia 20.03.2008; M. Korb, op. cit., s. 13–14.

78 Innovation 25. Creating the Future, Challenging Unlimited Possibilities, Interim Report, Exe-
cutive Summary, Innovation 25 Strategy Council, 26 February 2007, Prime Minister of Japan and
his Cabinet, www.kantei.gov.jp, z dnia 24.08.2008.

79 Por. rys. 2.
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dłużenie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn do 65 lat ma następować
etapami aż do pełnego ich wprowadzenia w 2020 roku. Od końca lat dzie-
więćdziesiątych obserwowane były w Wielkiej Brytanii intensywne zmiany
nie tylko w systemach emerytalnych, rentowych i socjalnych, ale również
w polityce rynku pracy. Ich podstawowym zadaniem było nakłonienie pra-
codawców do dobrowolnego poszerzania możliwości zatrudnienia starszych
pracowników. Kampanię promującą w przedsiębiorstwach zarządzanie przez
age-diversity rozpoczęto już w 1993 roku, a sześć lat później opracowano
zbiór najlepszych przykładów z tego zakresu, tzw. Code of Good Practice on
Age Diversity. Omawiane działania kładły zatem większy nacisk na drugą
główną barierę zatrudniania starszych pracowników, czyli dyskryminację
wiekową w miejscu pracy. Eliminowanie negatywnych praktyk miało do-
prowadzić do zwiększonego zapotrzebowania pracodawców na zatrudnia-
nie lub utrzymywanie stosunku pracy ze starszymi pracownikami. System
obejmował ponadto działania zmierzające do zmiany biernego nastawienia
osób starszych. Podstawowymi instrumentami stały się tu elementy active
ageing, przede wszystkim w dziedzinie szkolenia, opieki zdrowotnej oraz
zachęcania do aktywności ekonomicznej i społecznej. Obok programów pro-
mujących, tj. The New Deal 50 Plus, wprowadzono również antydyskrymina-
cyjne rozwiązania legislacyjne zgodne z wymogami Unii Europejskiej, w tym
z The Employment Equality (Age) Regulations80. Dodatkowo w celu podniesie-
nia jakości pracy stosowane są instrumenty promujące elastyczne formy
zatrudnienia, a także rozbudowane systemy pośrednictwa pracy, tzw. Job-
centre Plus81.

Analiza przykładów udanej implementacji strategii w wybranych kra-
jach oraz realizowana w tym zakresie polityka Unii Europejskiej daje moż-
liwość wnioskowania o częściowym podobieństwie przyjętych rozwiązań.
Pozwala to na skonstruowanie ram określających najistotniejsze elementy
efektywnych reform dotyczących zwiększania poziomu oraz wydłużania ak-
tywności zawodowej osób starszych. Zaliczono tu w szczególności: wcze-

80 The Employment Equality (Age) Regulations 2006, Statutory Instruments, No. 1031/2006, The
Stationery Office Limited, www.opsi.gov.uk, z dnia 22.03.2008.

81 Szerzej na temat działań podjętych przez Wielką Brytanię Opportunity Age. Meeting the
challenges of ageing in the 21st century, Presented to Parliament by the Secretary of State for
Work and Pensions by Command of Her Majesty, March 2005, s. 15–41; Older Workers..., s. 51–
–52; G. Reday-Mulvey, Working..., s. 123–128. W kwietniu 2009 r. rząd brytyjski zainicjował
nowy program, nawiązujący do europejskiej solidarności międzypokoleniowej, na finansowa-
nie którego przeznaczył 5,5 mln GBP. Szerzej L5.5 million to help close the widening generation
gap, Department for children, schools and families, www.dcsf.gov.uk, z dnia 19.07.2009.
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sne wprowadzanie niezbędnych reform, długookresowość i kontynuację
działań, współpracę wielu podmiotów i instytucji, spójność i koordynację
strategii realizowanych w różnych obszarach, optymalne dopasowanie do
uwarunkowań danego rynku pracy i społeczno-ekonomicznej sytuacji pań-
stwa oraz kompleksowość rozwiązań (tab. 1).

Tabela 1. Wybrane cechy efektywnych strategii zwiększania i wydłużania aktyw-
ności zawodowej

* Potwierdzają to m.in. wyniki analiz prezentowanych w: P. Whiteford, Increasing Em-
ployment Among Older Workers: Social Security Reform in OECD Countries – A Survey and Asses-
sment, [w:] Ageing and the labour market: Issues and solutions. Or Are There?, red. H. Emanuel,
International Series on Social Security, No. 12, Intersentia, Antwerp–Oxford 2006, s. 38; W. A.
Stock, K. Beegle, Employment protections for Older Workers: Do Disability Discrimination Laws
Matter?, „Contemporary Economic Policy”, Vol. 22, No. 1, January 2004, s. 111–126.

** L. Rabusic, L. Vidoviccova, Active Ageing in Europe: Methods, Policies, and Institutions, Co-
untry Report: Czech Republic, The Active Age Project, January 2004, s. 8–19; Rapid Report: Acti-
ve Ageing Policy in Austria, The ActiveAge Project, ICCR, March 2004; J. Perek-Białas, A. Ruzik,
Active Ageing in Europe: Methods, Policies, and Institutions, Country Report: Poland, The Active-



— 40 —

Rozdział I

Age Project, March 2004, s. 7–12, 27–30; Live Longer, Work Longer, Ageing and Employment
Policies, OECD 2006, s. 115.

*** Na podobne obszary zwraca uwagę m.in. J. H. Schulz, „The Full Monty” and Life-long
Learning in the 21st Century, „Journal of Aging and Social Policy”, Vol. 11, No. 2/3 2000, s. 71–
–82; też G. Reday-Mulvey, Working Beyond 60. Key Policies and Practices in Europe, Palgrave Mac-
millan, Great Britain 2005, s. 160; Ch. Phillipson, A. Smith, Extending working life: A review of
the research literature, Department for Work and Pensions, Research Report No. 299, Norwich
2005, s. 75–82; Older Workers. Policies of Other Nations to Increase Labor Force Participation, GAO
(United States General Accounting Office), Washington, February 2003, s. 17–25.

Źródło: opracowanie własne.

Największą zaletą stosowanych w omawianych krajach rozwiązań jest
kompleksowość działań dotyczących starzenia się społeczeństwa w znacze-
niu indywidualnym oraz kolektywnym. Z kolei bariery podejmowanych ini-
cjatyw są zbliżone we wszystkich państwach i wiążą się przede wszystkim
z brakiem wspomagających rozwiązań instytucjonalnych oraz występowa-
niem licznych ograniczeń w komunikacji pomiędzy zainteresowanymi stro-
nami. Dodatkowo są one wzmacniane przez bariery społeczne i kulturowe,
głównie w wyniku znacznego przywiązania do tradycyjnych ról społecz-
nych, ale również konieczności godzenia interesów różnych grup.

Biorąc pod uwagę cechy wspólne wpływające korzystnie i niekorzyst-
nie na efektywność podejmowanych strategii wydaje się, że optymalnym
rozwiązaniem byłoby wprowadzanie ich w sprzyjających warunkach roz-
woju gospodarczego i korzystnej sytuacji na rynku pracy, którym zazwy-
czaj towarzyszy bardziej przychylne nastawienie społeczeństwa do plano-
wanych i wprowadzanych reform. W dynamicznie zmieniającym się oto-
czeniu niezbędny jest również stały monitoring zmian, analiza ich wpływu
na zakładane rezultaty strategii oraz ewaluacja poszczególnych programów,
realizowane w celu wprowadzenia wymaganych korekt i zaplanowania ko-
lejnych działań przy jednoczesnym zachowaniu założeń długofalowej kon-
tynuacji obranego kierunku reform.

4. Ewaluacja polityki aktywizacyjnej w Polsce

W Polsce dokonano szeregu reform, które prowadzić mogą do ograni-
czenia negatywnych skutków starzenia się społeczeństwa. Cel ten zostanie
jednak osiągnięty pośrednio, gdyż przyjęte do realizacji i planowane działa-
nia ukierunkowane zostały przede wszystkim na poprawę finansów publicz-
nych oraz zwalczanie długotrwałego bezrobocia. Od tej więc strony wpły-
wają one na zmianę sytuacji osób starszych na rynku pracy oraz zwiększe-
nie efektywności procesów ich aktywizacji zawodowej. Wyzwania, jakie
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niosą za sobą zmiany demograficzne, coraz częściej ujmowane są w kom-
pleksowych programach rządowych na poziomie centralnym i lokalnym oraz
w projektach organizacji pozarządowych.

Od 1999 roku w Polsce zaczął obowiązywać nowy system emerytal-
ny82. Może on zostać zakwalifikowany do rozwiązań drugiego typu83, czyli
reform, których założeniem jest wynagradzanie świadczeniobiorców za
dłuższą aktywność zawodową i karanie ich za wcześniejsze wycofywanie
się z rynku pracy. Cel ten został osiągnięty przede wszystkim dzięki zindy-
widualizowaniu kont emerytalnych. W nowym systemie podstawą ustala-
nia wysokości transferów emerytalnych, a co za tym idzie stopy zastąpie-
nia, jest wartość kapitału zgromadzonego na indywidualnym koncie pra-
cownika84 oraz przewidywana dalsza długość życia w momencie rozpoczę-
cia pobierania świadczeń. Osoby, które decydują się na późniejszą dezakty-
wizację faktyczną i formalną uzyskują podwójną korzyść: na ich kontach
dalej rosną zgromadzone środki, dzięki kolejnym wpłatom składek opartych
na dochodach osiąganych z pracy zarobkowej oraz narastającym od nich
odsetkom, a jednocześnie automatycznie skraca się przewidywany okres
pobierania przez nie emerytury. Natomiast osoby, które wcześniej usuną
się z rynku pracy, znajdą się w odwrotnej sytuacji: niższy stan zgromadzo-
nych na koncie funduszy i będzie musiał wystarczyć na dłuższy okres po-
bierania transferów. Decyzje o momencie dezaktywizacji faktycznej i/lub
formalnej są zatem podejmowane na podstawie indywidualnych preferencji
każdego zatrudnionego85. Założenia nowego systemu znacznie ograniczają

82 Omówienie nowego systemu emerytalnego oraz reform i zmian ustaw w tym zakresie
ograniczono do podstawowych informacji i ich oceny w kontekście rozważanych ścieżek aktywi-
zacji osób starszych. Należy zwrócić uwagę, że zreformowany system różnicuje zasady przyzna-
wania świadczeń emerytalnych w zależności od daty urodzenia ubezpieczonego. Nowy system
obowiązkowo obejmuje osoby urodzone po 1 I 1969 r. Więcej informacji o systemie m.in. Ubez-
pieczenia społeczne. Baza wiedzy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, www.zus.pl, z dnia 16.09.2008;
Ubezpieczenia społeczne, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, www.mpips.gov.pl, z dnia
16.09.2008. Porównanie starego i nowego systemu emerytalnego przedstawiła A. Chłoń-Domiń-
czak, Czy późniejsze przechodzenie na emeryturę będzie się opłacać?, [w:] Później na..., s. 77–84.

83 Por. rys. 2.
84 W rzeczywistości wprowadzono dwa obowiązkowe konta emerytalne: jedno prowadzo-

ne przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych i drugie w jednym z otwartych funduszy emerytal-
nych (tzw. I i II filar). Ubezpieczony ma również możliwość dodatkowego gromadzenia środ-
ków na Indywidualnym Koncie Emerytalnym. Odejście w nowym systemie emerytalnym od
bezpośredniego wpływu dochodów uzyskiwanych w ostatnich latach zatrudnienia na wyso-
kość świadczeń emerytalnych niweluje kolejną zachętę do wcześniejszego wycofania się z ryn-
ku pracy.

85 W porównaniu ze starym systemem w nowych rozwiązaniach nie ma już znaczenia
ciągłość składki ani długość okresu składkowego, gdyż podstawą staje się wyłącznie wartość
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możliwość instytucjonalnego zarządzania środkami, na przykład zmniejsza-
nia świadczeń lub podnoszenia wieku emerytalnego. Co prawda, system ten
zakłada minimalny wiek emerytalny, ale jest on związany z ochroną świad-
czeniobiorcy przed podjęciem pochopnych decyzji co do momentu rozpo-
częcia pobierania emerytury, pośrednio zaś jest narzędziem sterowania
podażą pracy86. Indywidualny aspekt nowego systemu emerytalnego spra-
wia, że spełnia on kolejny warunek efektywności, jakim jest jego elastycz-
ność przejawiająca się w braku ograniczeń w kwestii łączenia ze sobą ak-
tywności zawodowej i pobierania świadczeń emerytalnych87.

Dokonując oceny nowego systemu należy pamiętać, że krótki okres
jego obowiązywania i znikoma liczba dotychczas wypłaconych świadczeń
pozwala na interpretację jedynie założeń na podstawie doświadczeń innych
państw. Przyjęta konstrukcja systemu jest dość zbieżna z koncepcją reali-
zowaną przez analizowane państwa, co należy uznać za element pozytyw-
ny. Zindywidualizowany charakter kont emerytalnych ogranicza koszty
związane z instytucjonalnym zarządzaniem systemem. Jednak konieczność
podejmowania decyzji przez świadczeniobiorcę wymaga od niego dobrej
znajomości czynników wpływających na wysokość świadczeń, poziomu
przyszłych dochodów, gwarantujących pożądaną jakość życia, i konsekwen-
cji podjętych w danym momencie działań. Biorąc pod uwagę wyniki ba-
dań88 dotyczących poziomu wiedzy na temat obowiązujących w danym

nagromadzonego kapitału. Takie rozwiązanie podaje się często jako determinantę uelastycz-
nienia decyzji o aktywności zawodowej w ramach danego gospodarstwa domowego. Rozwa-
żania te prowadzone są w kontekście pracy bądź rezygnacji z niej jednego członka rodziny
w danym okresie i rekompensowaniu niższych świadczeń emerytalnych w przyszłości w ra-
mach danego gospodarstwa. Por. M. Góra, op. cit., s. 74, 77–80.

86 W literaturze przedmiotu można spotkać rekomendacje podniesienia minimalnego wie-
ku emerytalnego oraz zrównania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn. Szerzej: ibidem, s. 73,
76; M. Góra, J. Liwiński, U. Sztanderska, Rekomendacje, [w:] Dezaktywizacja..., s. 131–133; Krajo-
wa strategia emerytalna. Adekwatny i stabilny system emerytalny, Ministerstwo Polityki Społecz-
nej, Warszawa, sierpień 2005, www.mpip.gov.pl, z dnia 27.12.2008, s. 27–28, 32; M. Bukow-
ski, P. Kowal, P. Lewandowski, J. Zawistowski, op. cit., s. 282–284; Polska 2030. Wyzwania roz-
wojowe, red. M. Boni, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa 2009, s. 85.

87 M. Góra, op. cit., s. 74. Choć i w tym przypadku rekomendowane są dalsze działania
na rzecz większej elastyczności, która powinna umożliwiać pobieranie częściowej emerytury
i fazowego przechodzenia w stan całkowitej bierności zawodowej przy jednoczesnym coraz
wyższym poziomie świadczeń emerytalnych. M. Góra, J. Liwiński, U. Sztanderska, op. cit., s. 134.

88 Brak dostatecznej wiedzy zauważany jest nie tylko w społeczeństwie ogółem, ale rów-
nież w grupach opiniotwórczych i eksperckich. Por. M. Góra, op. cit., s. 76–77. Ponadto wciąż
trwają prace nad dostosowaniami nowego systemu emerytalnego w Polsce, czego przykładem
są m.in. nowelizacje dotyczące emerytur kapitałowych lub ustawy o Indywidualnych Kontach
Emerytalnych (IKE). Najnowsze zmiany weszły w życie w styczniu 2009 r. Zmiany takie utrud-
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momencie systemów emerytalnych z całą pewnością można stwierdzić, że
poziom ten jest niewystarczający. Ponadto wiele wskazuje na to, że decy-
zje związane z emeryturą jeszcze przez wiele lat będą podejmowane przy
uwzględnieniu nieaktualnych już założeń starego systemu oraz nieracjonal-
nych ogólnospołecznych poglądów na temat jego funkcjonowania. Brak
odpowiednio zaprojektowanej w tym kierunku kampanii edukacyjnej skut-
kować może błędnymi decyzjami i koniecznością ponoszenia dodatkowych
kosztów społecznych w celu ich niwelowania89.

Zagadnienie aktywizacji zawodowej osób starszych stosunkowo rzad-
ko ujmowane było dotychczas w dokumentach strategicznych. W większo-
ści przypadków traktowane jest ono bardzo ogólnikowo i sprowadza się do
zakwalifikowania niekorzystnej sytuacji osób starszych jako jednego z klu-
czowych problemów rynku pracy, często bez propozycji konkretnych roz-
wiązań. Przykładem może być tu Narodowy Plan Rozwoju na lata 2007–
–2013, który zakłada działania na rzecz zwiększenia aktywności i stopy za-
trudnienia, co z kolei ma się przełożyć na wysoki wzrost gospodarczy.
W planie wyznaczono szereg priorytetów strategicznych dotyczących pod-
noszenia kwalifikacji, mobilności i zatrudnialności, ale główną uwagę zwró-
cono na wyrównywanie szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy. Kwestia
wieku nie została dostrzeżona, jedynie pewne odniesienia do niej odnaleźć
można w ramach działań skierowanych na poprawę sytuacji grup uznawa-
nych za najbardziej defaworyzowane na rynku pracy90.

Omawiane zagadnienia rozwinięte zostały w Programie Operacyjnym
Kapitał Ludzki na lata 2007–2013. Niska aktywność zawodowa osób powy-
żej 45 roku życia uznana w nim została za jeden z podstawowych proble-
mów polskiego rynku pracy, a przyjęte rozwiązania są pochodną wytycz-

niają proces pozyskania niezbędnej wiedzy. Por. Nowe rozwiązania w systemie emerytalnym,
obowiązujące od stycznia 2009 roku, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, www.mpips.gov.pl,
z dnia 18.07.2009.

89 Dodatkowo przy analizie przyszłych dochodów z tytułu świadczeń emerytalnych w no-
wym systemie należy wziąć pod uwagę wpływ zmian w długości trwania życia, gdyż proces
ten stale postępuje i zmniejszeniu ulegać będzie „hipotetyczna”, obliczana obecnie wartość
przyszłej emerytury. Powinno to skutkować w przyszłości decyzjami o późniejszym zaprzesta-
niu aktywności zawodowej. Por. A. Chłoń-Domińczak, op. cit., s. 83–84.

90 Projekt Narodowego Planu Rozwoju 2007–2013, Warszawa, wrzesień 2005, s. 31–32, 41,
51 (aktywizacja społeczna osób starszych). Z kolei Krajowa Strategia Zatrudnienia, jako składo-
wa Narodowego Planu Rozwoju, uszczegóławia działania w zakresie rynku pracy, jednak w nie-
wielkim stopniu uwzględnia aktywizację osób starszych, pomijając w jej podstawowych ce-
lach dążenie do wzrostu zatrudnienia tej grupy. Krajowa Strategia Zatrudnienia na lata 2007–
–2013, Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Warszawa, wrzesień 2005, www.mpips.gov.pl, z dnia
17.07.2009, s. 64–73.
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nych unijnych91. Przewidywane wartości wskaźników oraz sposoby ich osią-
gnięcia są zatem zgodne ze strategiami europejskimi, choć aktywizacja ro-
zumiana jest tutaj przede wszystkim jako przejście z bezrobocia do zatrud-
nienia92. Z kolei w Krajowym Planie Działań na Rzecz Zatrudnienia osoby
w wieku przedemerytalnym uznano za pozostające w szczególnie trudnej
sytuacji na rynku pracy, a więc projektowane działania na rzecz ich akty-
wizacji obejmują również pozostałe defaworyzowane grupy93.

Podobne ukierunkowanie można odnaleźć w najnowszej nowelizacji
ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy94. W celu zachę-
cenia osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia do większej aktywności
w poszukiwaniu pracy wprowadzono zmiany zarówno w procedurach, jak
i ich finansowaniu. Ustawa przewiduje przede wszystkim czasowe zwol-
nienia pracodawców zatrudniających bezrobotnych w wieku 50+ z koniecz-

91 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007–2013,
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, wrzesień 2007, www.mrr.gov.pl, z dnia
29.12.2008, s. 15–16, 112.

92 Cel 1: Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób
bezrobotnych i biernych zawodowo. Program Operacyjny..., s. 116–117.

93 Zakwalifikowanie osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia do grupy znajdującej się
w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy jest zgodne z poprzednio obowiązującą ustawą
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, która stanowiła podstawę do opracowania
omawianego dokumentu. Krajowy Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na 2008 rok, Ministerstwo
Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa, luty 2008, www.mpips.gov.pl, z dnia 13.01.2009, s. 7,
46–48. Podobnie problem ten został ujęty w Krajowym Planie Działań na rzecz Zatrudnienia
na lata 2009–2011 (KPDZ/2009–2011), choć aktywizacja osób w wieku 50+ jest tu opisana
nieco szerzej. Działania planowane w ramach Priorytetu 1: Wzrost aktywności  dotyczą przede
wszystkim kontynuacji przyjętych już programów, bez inicjowania nowych kierunków roz-
wiązań. Zadania związane z osobami starszymi to głównie aktywność szkoleniowa, nastawio-
na szczególnie na ograniczenie bezrobocia w grupie 50+. Krajowy Plan Działań na rzecz Za-
trudnienia na lata 2009–2011..., s. 23–24, 41–42.

94 Poprzednio obowiązująca wersja ustawy krytykowana była m.in. za zbyt małe zainte-
resowanie sytuacją bezrobotnych osób starszych. Wspólne działania dla wszystkich grup znaj-
dujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy nie były wystarczająco elastyczne w stosunku
do indywidualnych potrzeb osób w wieku niemobilnym. W działaniach rządu zauważana była
również znaczna dysproporcja pomiędzy licznymi wersjami pasywnej polityki rynku pracy skie-
rowanymi do osób w wieku 45/50+ a niewystarczającymi propozycjami polityki aktywnej,
które bezpośrednio wpływają na kreowanie popytu na pracę, zwiększanie szans znalezienia
zatrudnienia i usprawnienie funkcjonowania samego rynku. M. Góra, T. Guzelf, J. Liwiński,
M. Siergiejuk, Przegląd stanu prawa mającego wpływ na dezaktywizację osób w wieku przedemery-
talnym objętych systemami ubezpieczeń społecznych oraz wpływ rozwiązań prawnych na decyzje
o przejściu na emeryturę, [w:] Dezaktywizacja..., s. 13–15. Problem ten został dostrzeżony także
w KPDZ/2009-2011, gdzie wskazano na brak dostosowania realizowanej polityki rynku pracy
do potrzeb starszych pracowników oraz marginalizowanie tej grupy w polityce aktywnej. Kra-
jowy Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na lata 2009–2011..., s. 16. Znalazło to też swoje odbi-
cie w najnowszym raporcie: Polska 2030..., s. 110–111.
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ności odprowadzania składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych
Świadczeń Pracowniczych. Dla pracowników powyżej 60 roku życia w przy-
padku mężczyzn i 55 lat w przypadku kobiet obowiązek odprowadzania
składek na te fundusze zostaje zniesiony; głównym celem jest tu skłonienie
pracodawców do utrzymywania stosunku pracy ze starszymi pracownika-
mi. Poza tym ustalono nowe zasady współfinansowania prac interwencyj-
nych oraz dodano możliwość korzystania ze stypendiów szkoleniowych
i stażowych, których wysokość uzależniona jest od wieku bezrobotnego. Mo-
tywacja ma zatem charakter czysto finansowy, gdyż proponowana wartość
stypendium ma przekraczać wartość świadczeń dla bezrobotnych. Aby sko-
rzystać z tego typu świadczeń osoba pozostająca bez zatrudnienia musi
wykazywać się ściśle określonymi zachowaniami świadczącymi o chęci szko-
lenia, współpracy z instytucjami rynku pracy i podjęcia zatrudnienia. Uła-
twienie współpracy między bezrobotnym a odpowiednią instytucją ma wy-
nikać z licznych usprawnień zwiększających dostęp do usług rynku pracy.
W ustawie dostrzeżono również konieczność podniesienia poziomu aktyw-
ności szkoleniowej starszych pracowników. Przewidziano wyższą refunda-
cję szkoleń dla osób w wieku powyżej 45 roku życia, do wysokości 300%
przeciętnego wynagrodzenia dla tej grupy wiekowej pracowników, przy
100% dla pracowników młodszych. Ogólnie wyższe kwoty mają zapewnić
wysoką jakość szkoleń, większą ich atrakcyjność dla uczestników, dłuższy
okres realizacji oraz lepsze dopasowanie do potrzeb pracodawców. Kształ-
cenie ustawiczne w ramach inwestowania w kapitał ludzki ściśle wpisuje
się w europejski nurt lifelong learning95. Natomiast w działaniach na szcze-
blu rządowym duża waga przywiązywana jest do usprawnień funkcjono-
wania rynku pracy, zarówno w sferze instytucji, jak i świadczonych przez
nie usług96, co z kolei stanowi silne odniesienie do europejskich standar-
dów uelastyczniania rynku pracy i może być jedną z podstaw do budowy
strategii flexicurity97.

95 Uzasadnienie do Projektu Ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw – projekt przekazany pod obrady Komitetu
Rady Ministrów 02.09.2008 r., Biuletyn Informacji Publicznej, Ministerstwo Pracy i Polityki Spo-
łecznej, www.mpips.gov.pl, z dnia 21.09.2008, s. 1–5, 26–27, 35, 42; Ustawa z dnia 20 IV 2004 r.
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst ujednolicony). Opracowanie o charakterze
pomocniczym, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, www.mpips.gov.pl, z dnia 12.06.2009.

96 Projekt Narodowego…, s. 42–43; M. Boni, op. cit.
97 Zasady flexicurity stanowią jeden z najważniejszych elementów w ramach Wyzwania 3:

Wysoka aktywność zawodowa oraz adaptacyjność zasobów pracy, określonego w ramach dłu-
gofalowego raportu o sytuacji społeczno-ekonomicznej i wyzwaniach stojących wobec Polski
w perspektywie roku 2030. Szerzej Polska 2030..., s. 91–115.
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Kompleksowość rozwiązań ukierunkowanych na aktywizację zawo-
dową i społeczną osób starszych miały zapewnić kolejne strategie rządo-
we. Pierwszą z nich był „50 PLUS – Program na rzecz zatrudnienia osób
powyżej 50 roku życia”, przyjęty w listopadzie 2004 r. Celem projektu było
zwiększenie wskaźnika zatrudnienia osób starszych przy jednoczesnym za-
pewnieniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa socjalnego98. Efektem
realizacji założeń programu miało być znalezienie nowych formuł oddziały-
wania na wydłużenie aktywności zawodowej. Współfinansowaniem objęto
szereg projektów pilotażowych przeznaczonych głównie dla środowisk lo-
kalnych. Wyodrębniono trzy segmenty działań: aktywizację zawodową bez-
robotnych, pomoc w powrocie na rynek pracy oraz utrzymanie zatrudnie-
nia osób zagrożonych utratą pracy. Za podstawową grupę beneficjentów
uznano osoby bezrobotne, stąd zasięg działań aktywizacyjnych był znacz-
nie rozszerzony99. W ramach projektu dofinansowanie otrzymało dwadzie-
ścia wniosków konkursowych zgłoszonych głównie przez powiatowe urzę-
dy pracy. O znikomej skali oddziaływania programu może jednak świad-
czyć liczba beneficjentów projektów pilotażowych – łącznie było to zaled-
wie 1480 bezrobotnych100.

W roku 2008 przedstawiono projekt rządowy kolejnego programu
– „Solidarność pokoleń. Działania dla zwiększenia aktywności zawodowej
osób w wieku 50+”101. Zdecydowanie szersze spektrum działań obejmuje
dwie grupy celów: politykę rynku pracy oraz ograniczenie dezaktywizacji
pracowników w ramach systemu świadczeń społecznych. Rezultatem ich
realizacji ma być osiągnięcie do 2020 r. wskaźnika zatrudnienia osób w
wieku 55–64 lata na poziomie 50%. Pełniejsze wykorzystanie potencjału
osób starszych na rynku pracy ma stanowić konsekwencję skoordynowa-
nych na wielu płaszczyznach działań przy jednoczesnym zaangażowaniu
szeregu instytucji. Projektowane zadania obejmują w szczególności promo-
cje i wdrażanie strategii zarządzania wiekiem w przedsiębiorstwach, „boom
edukacyjny” osób starszych w celu nabycia i uaktualniania kwalifikacji, sku-
teczne i efektywne programy aktywizacji bezrobotnych oraz ograniczanie
zachęt i zmniejszanie możliwości wczesnej dezaktywizacji zawodowej. Re-

98 Czyli ponownie zgodnie z zasadami flexicurity.
99 50 PLUS – Program na rzecz zatrudnienia osób powyżej 50 roku życia, Ministerstwo Go-

spodarki i Pracy, Warszawa, listopad 2004, www.mpips.gov.pl, z dnia 20.06.2008. Opis i oce-
na: E. Kryńska, Osoby starsze na rynku pracy, [w:] Rynek pracy, Studia Biura Analiz Sejmowych
Kancelarii Sejmu, Warszawa 2007, http://biurose.sejm.gov.pl, z dnia 20.04.2008, s. 154–158.

100 Program Solidarność pokoleń. Działania dla zwiększenia aktywności zawodowej osób w wie-
ku 50+ (Projekt), s. 58–59; A. Rogut, B. Piasecki, J. Pabiniak, op. cit., s. 12–15.

101 Program przyjęty został przez Radę Ministrów 17 X 2008 r.



— 47 —

Aktywizacja zawodowa osób starszych jako wyzwanie...

alizacja głównych działań planowana jest do roku 2015, co wiąże się z wyż-
szymi w tym okresie wpływami środków finansowych pochodzących z Unii
Europejskiej. Przewidywane wydatki na ten cel szacowane są na 12 mld
PLN. Źródłami finansowania, oprócz Europejskiego Funduszu Społecznego,
są: Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
Fundusz Ubezpieczeń Społecznych oraz budżet państwa102.

Jeden z pierwszych kroków w realizacji postanowień przyjętych w „So-
lidarności pokoleń” stanowiły projekty finansowane w ramach „Programu
45/50 Plus”. Celem programu było umożliwienie beneficjentom wykorzysta-
nia posiadanego potencjału zawodowego lub nabycie nowych kwalifikacji za-
wodowych, które z kolei miały skutkować podjęciem zatrudnienia lub zało-
żeniem własnej działalności gospodarczej. Do podstawowych instrumentów
realizacji zadań zaliczono różne formy szkoleń zawodowych połączone z pro-
gramami przygotowania zawodowego i środkami na sfinansowanie miejsc
pracy. Inicjatywa skierowana była do powiatowych urzędów pracy, a termin
składania wniosków upłynął 31 grudnia 2008 r.103 Zakres planowanych dzia-
łań był ograniczony w stosunku do strategii „Solidarność pokoleń”. Należy
przypuszczać, że albo kolejne programy będą obejmowały znacznie szersze
spektrum zadań, albo strategia nie zostanie w pełni zrealizowana. Choć
w strategii dostrzeżono konieczność wprowadzenia szybkich zmian na pozio-
mie instytucjonalnym, które wpłynęłyby na wzrost efektywności nisko dotąd
ocenianych działań, planowane rozwiązania stanowią pewną kontynuację
dotychczasowych ustaleń i są pozbawione niezbędnych dostosowań.

Dalszej oceny działań na rzecz zwiększenia i wydłużenia aktywności
zawodowej osób starszych w Polsce można dokonać na podstawie nakre-
ślonych wcześniej wspólnych cech efektywnych strategii realizowanych
w innych krajach104. Pozytywnie należałoby ocenić zainteresowanie władz
państwowych niekorzystną sytuacją na rynku pracy, wynikającą przede
wszystkim ze starzenia się społeczeństwa i kurczenia liczby dostępnych
zasobów pracy. Chęć sprostania nowym wyzwaniom pociągnęła za sobą
konieczność wprowadzania kolejnych rozwiązań, które w coraz bardziej

102 Zaprojektowane zmiany częściowo wiążą się również ze zmianami regulacji prawnych,
czego przykładem jest m.in. omawiana już Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach ryn-
ku pracy. Program Solidarność pokoleń. Działania dla zwiększenia aktywności zawodowej osób
w wieku 50+, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa, październik 2008,
www.mpips.gov.pl, z dnia 05.05.2009, s. 13–32.

103 Program działań na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywi-
zacji zawodowej osób w wieku niemobilnym – Program 45/50 Plus. Zasady przyznawania środków
Funduszu Pracy stanowiących rezerwę Ministra Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Pracy i Po-
lityki Społecznej, Warszawa, maj 2008, www.mpips.gov.pl, z dnia 12.07.2009, s. 11–12.

104 Por. tab. 1.



— 48 —

Rozdział I

kompleksowy sposób odnoszą się do aktywności zawodowej osób starszych.
Dostosowaniu temu sprzyja wymóg wywiązania się Polski z norm narzuco-
nych w ramach wspólnej polityki europejskiego rynku pracy105.

W obszarach podejmowanych działań coraz bardziej widoczne jest
przestrzeganie zasady współpracy pomiędzy wszystkimi podmiotami i in-
stytucjami pośrednio i bezpośrednio związanymi z rynkiem pracy brakuje
jednak najczęściej konsekwencji. W większości diagnoz analizowanych pro-
jektów postulowana jest potrzeba pełnego zaangażowania zainteresowa-
nych stron. Należy jednak zauważyć, że na etapie konstrukcji szczegóło-
wych rozwiązań nie ma miejsca na konsultacje ze wszystkimi grupami po-
tencjalnych beneficjentów programów106.

Dodatkowym elementem, niezbędnym przy projektowaniu programów
angażujących wiele stron, jest bardzo precyzyjne określenie zasad komuni-
kacji i koordynacji działań partnerów. Chodzi tu przede wszystkim o odpo-
wiedni przepływ informacji i kontrolę podejmowanych inicjatyw, tak, aby
zapobiec marnotrawieniu środków i czasu na nieefektywne formy działania
lub na realizację etapów projektu, które mogłyby być wspólne dla kilku
przedsięwzięć jednocześnie. Koordynacja z kolei powinna objąć jak najszer-
szy krąg poruszanych zagadnień przy jednoczesnej odpowiedniej ich szcze-
gółowości. Zarówno w skali ogólnej, jak i w poszczególnych programach
nie można odnaleźć wystarczających ustaleń w tym zakresie. Jest to tym
bardziej zaskakujące, że w ocenach zakończonych już projektów wielokrot-
nie pojawiają się krytyczne uwagi na ten temat, chociażby w kontekście
ewaluacji poziomu osiągnięcia celów danych inicjatyw.

Kolejną analizowaną kwestią jest kompleksowość proponowanych roz-
wiązań. W ramach prowadzonych reform i przyjętych strategii pojawia się
wiele kluczowych aspektów, istotnych dla zmiany niekorzystnej sytuacji
osób starszych na rynku pracy. Oceniając dotychczasowe działania należy
podkreślić, że obejmują one coraz więcej problemów. Jednocześnie aktywi-
zacja zawodowa osób starszych wciąż mieści się poza szerszym nurtem
działań z zakresu active ageing i lifelong learning. Zagadnienia te dostrzega-
ne są już co prawda w poszczególnych programach i reformach, jednak
nadal traktowane bardziej w kategoriach nośnego hasła niż realnych dzia-

105 Por. A. Rogut, B. Piasecki, J. Pabiniak, op. cit., s. 1.
106 Przykładem może być tutaj strategia „Solidarność pokoleń”, gdzie, mimo podkreślanej

konieczności ścisłej współpracy wszystkich podmiotów, m.in. w celu 4, poszczególne narzę-
dzia aktywizacji bezrobotnych osób starszych opierają się na dostosowaniu do potrzeb bezpo-
średnich beneficjentów, a nie faktycznych wymogów rynku pracy projektowanych przy współ-
udziale pracodawców. Por. Program solidarności pokoleń..., s. 27–28.



— 49 —

Aktywizacja zawodowa osób starszych jako wyzwanie...

łań. Szeroko komentowane w częściach wprowadzających do dokumentów,
nie znajdują często kontynuacji w szczegółowych rozwiązaniach107.

Promocji aktywności zawodowej i społecznej powinny służyć różno-
rodne działania. Tymczasem kampanie społeczne108 skierowane do osób
w wieku powyżej 50 roku życia są organizowane okazjonalnie. Ponadto, jak
się wydaje, ich oddziaływanie jest niewielkie, głównie ze względu na jed-
nostronność form i zbyt krótki okres trwania. Problemem jest w tym przy-
padku właściwy odbiór przekazu, jego zrozumienie oraz dotarcie do grupy
docelowej. Podejmowane próby są zbyt incydentalne, organizowane przez
różne instytucje, bez wspólnego trzonu, przez co tracą szanse szerszego
oddziaływania. Dodatkowo, chociaż w Polsce dostrzegane jest także zjawi-
sko early-exit culture109, jak dotąd nie zadbano o zmianę nastawienia do
emerytury jako czasu odpoczynku na rzecz bardziej aktywnego zagospoda-
rowania potencjału osób starszych w społeczeństwie.

Stałą cechą realizacji dotychczasowych strategii jest niewłaściwa ko-
lejność podejmowanych działań. Jeśli jeden z podstawowych zarzutów wo-
bec dotąd wdrożonych strategii dotyczy nieefektywności służb rynku pracy
i przestarzałych konstrukcji współpracy poszczególnych podmiotów, to fi-
nansowanie szkoleń bez odpowiedniej analizy potrzeb rynkowych i bez sys-
temu zwiększania motywacji beneficjentów do kształcenia nie wydaje się
rozwiązaniem zasadnym.

107 Przykładem może być kondycja zdrowotna osób starszych – jeden z bardziej istotnych
elementów strategii aktywnego starzenia, choć zagadnienie poprawy warunków życia i pracy,
w tym kondycji zdrowotnej ujęte zostało m.in. w Kierunku działań nr 5 Narodowej Strategii
Rozwoju. Konieczne dalsze reformy i prace nad poprawą stanu zdrowia powinny skupiać się
przede wszystkim na ulepszeniach w dziedzinie opieki zdrowotnej, w tym rehabilitacji, rozbu-
dowie infrastruktury medycznej i skutecznego systemu zabezpieczenia społecznego. Por. Pro-
jekt Narodowego Planu…, s. 36, 51–52; Stanowisko Rządowej Rady Ludnościowej w sprawie „Sta-
rzenie się ludności Polski a zabezpieczenie społeczne”, Rządowa Rada Ludnościowa, Warszawa,
23.04.2008, www.stat.gov.pl, z dnia 12.03.2009.

108 Jednym z najnowszych przykładów kampanii społecznej na rzecz zmiany nastawienia do
starszych wiekiem pracowników jest inicjatywa medialna realizowana w okresie wrzesień–listopad
2008 r. przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce w ramach projektu „Zysk z dojrzałości”.

109 „Kultura wczesnego wyjścia” charakteryzuje kraje, w których decyzje o przejściu w stan
bierności zawodowej podejmowane są stosunkowo wcześnie. Tworzeniu tej kultury sprzyjają
czynniki występujące w otoczeniu osób starszych i jednocześnie promuje ją całe społeczeń-
stwo. Por. Ageing and the labour market..., s. 45–46; B. Wolska, Aktywność ekonomiczna osób
w niemobilnym wieku produkcyjnym, [w:] Starość i starzenie się jako doświadczenie jednostek i zbio-
rowości ludzkich, red. J. T. Kowalewski, P. Szukalski, Zakład Demografii UŁ, Łódź 2006, s. 28–
–29. Badania opinii publicznej potwierdzają występowanie tego zjawiska w Polsce. Respon-
denci wskazywali, że system wcześniejszych emerytur jest korzystny dla pracownika (ok. 70%
odpowiedzi) oraz dla ogółu zatrudnionych (ok. 50%). Wcześniejsze emerytury i praca zarobkowa
emerytów. Komunikat z badań, BS/167/2007, Centrum Badań Opinii Społecznej, Warszawa, li-
stopad 2007, www.cbos.pl, z dnia 12.05.2009, s. 1–2.
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Grupa osób w wieku niemobilnym (okołoemerytalnym) jest bardzo
zróżnicowana pod względem wieku, płci, wykształcenia, doświadczenia za-
wodowego, stanu zdrowia i charakteryzuje się odmiennymi motywami za-
przestania aktywności zawodowej oraz reakcją na zastosowane narzędzia
aktywizacyjne. Zatem wszelkiego rodzaju strategie powinny uwzględniać
różnorodność omawianej grupy osób. Skuteczna realizacja przyjętych celów
wymaga dużej elastyczności i możliwości indywidualnego podejścia do be-
neficjentów i ich potrzeb.

Wczesne wprowadzanie rozwiązań systemowych, tak jak na przykład
w Finlandii, nie było w Polsce możliwe przede wszystkim z powodu innej
sytuacji społeczno-gospodarczej kraju. Reforma emerytalna oraz planowane
działania na rynku pracy nie są wprowadzane ze znacznym wyprzedzeniem,
lecz nie można ich uznać za dalece spóźnione. Problemem są konsekwen-
cje, jakie pociąga za sobą nierozwiązanie kluczowych kwestii w momencie
ich wystąpienia. Planowane i realizowane programy skupiają się na najbar-
dziej newralgicznych problemach, związanych m.in. z systemem emerytal-
nym i z długotrwałym bezrobociem. Pomijane są natomiast kosztowne, lecz
konieczne zmiany systemowe, restrukturyzacje instytucji rynku pracy,
a przede wszystkim działania prewencyjne dotyczące głównie zdrowia, ak-
tywności zawodowej i społecznej oraz uczenia się przez całe życie – które
powinny być wprowadzane również w młodszych kohortach wiekowych
Ważnym zadaniem jest także nakłonienie osób dotychczas biernych w każ-
dej z wymienionych dziedzin do włączenia się w inicjatywy mające zwięk-
szyć ich szanse na lepszą i dłuższą pracę.

Właściwą identyfikację problemów utrudnia brak odpowiednio uszcze-
gółowionych statystyk oraz niewystarczająca liczba badań nad sytuacją osób
starszych na rynku pracy, w szczególności zaś nad czynnikami, które mają
wpływ na aktywność i pełne wykorzystanie potencjału tej grupy. Dopiero
ostatnio daje się zauważyć niewielką poprawę w tym zakresie. Po okresie
całkowitego ignorowania w statystykach przedziałów wiekowych, umożli-
wiających interpretację z uwzględnieniem poszczególnych kohort wieko-
wych, podstawowe dane są obecnie dostępne. Coraz lepsza jest także sytu-
acja projektów badawczych, współfinansowanych z funduszy europejskich.
Rośnie zainteresowanie obszarem aktywizacji zawodowej i społecznej za-
równo w środowisku naukowym, jak i w instytucjach rządowych i poza-
rządowych. Spostrzeżenia te prowadzą do wniosku, że poziom wiedzy na
temat zasadności działań zmierzających w kierunku pełniejszej partycypa-
cji osób starszych również w Polsce będzie coraz wyższy110.

110 Potwierdzeniem coraz wyższego zainteresowania starszymi pracownikami może być pla-
nowany na 2009 r. projekt „Wyrównywanie szans na rynku pracy dla osób 50+”, który ma na
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Niedobory czasu i finansów, nawet przy dobrych założeniach i wła-
ściwej identyfikacji problemów, prowadzą do nieoptymalnej konstrukcji pro-
gramów. Realizowane działania obejmują swym zasięgiem bardzo wąski
krąg problemów i beneficjentów. Trzeba także zaznaczyć, że najczęściej są
to inicjatywy jednorazowe, kontynuowany jest jedynie marginalny odsetek
projektów. Należy to ocenić negatywnie, tym bardziej że dostępne – bar-
dzo ograniczone środki są marnotrawione na działania analityczne i prepa-
racyjne w wielu podobnych, lecz niewielkich programach. W rezultacie oce-
na efektów realizowanych działań jest również trudna i zwykle nie daje
jednoznacznych podstaw do wyciągania wniosków na przyszłość. Rzadko
spotykany jest także właściwy monitoring działań, czego przejawem są je-
dynie nieliczne korekty w trakcie realizacji strategii.

Kontynuacja działań jest utrudniona z powodu licznych nacisków spo-
łecznych i politycznych. Bardzo dobrym przykładem jest reforma systemu
emerytalnego, której nie można zakończyć ze względu na protesty poszcze-
gólnych grup zawodowych, którym ograniczane są przywileje przedemery-
talne. Negatywną rolę odgrywają również związki zawodowe, których dzia-
łalność w Polsce charakteryzuje się licznymi manifestacjami i protestami
w celu ochrony i podniesienia poziomu płacy minimalnej, stałości zatrud-
nienia oraz wzrostu średniego poziomu wynagrodzeń111. Szczególnie kryty-
kowana jest walka organizacji pracowniczych o utrzymanie jak najliczniej-
szych praw do wcześniejszych emerytur, w momencie kiedy należy prze-
ciwstawiać się negatywnym skutkom niżu demograficznego112. Nasuwa się
zatem wniosek, że częściowo wynikające z uwarunkowań historycznych
głębokie podziały i liczne nieporozumienia na linii pracodawcy–związki za-
wodowe–rząd nie pozwalają w Polsce na efektywną współpracę, niezbędną
przy wdrażaniu w życie m.in. fińskiej zasady zrównoważonego zastosowa-
nia. Dodatkowo cykl wyborów parlamentarnych utrudnia kontynuację ob-
ranych strategii, a przekonanie społeczeństwa o ich słuszności jest bardzo
utrudnione. Należy jednak pamiętać, że omawiane problemy wymagają jak

celu zdiagnozowanie sytuacji tych osób na rynku pracy oraz określenie trendów przyszłych
zmian, przy jednoczesnym uwzględnieniu czynników społeczno-ekonomicznych. Wypracowanie
rekomendacji na podstawie bazy danych stosowanych rozwiązań i zbiór tzw. dobrych praktyk
w kierunku aktywizacji zawodowej osób starszych mają przyczynić się do podniesienia efek-
tywności działań i wzmocnienia kompetencji publicznych służb zatrudnienia. J. Fedak, Odpowie-
dzi ministra pracy i polityki społecznej na interpelację nr 5083 w sprawie „Raportu o kapitale intelek-
tualnym Polski”, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, www.mpips.gov.pl, z dnia 13.10.2008.

111 Uchwała nr 8 XXII KZD, Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”,
www.solidarnosc.org.pl, z dnia 12.04.2009.

112 PKPP Lewiatan do związkowców: Takiej pracy nikt nie kupi, Gazeta.pl, 28.08.2008.
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najszybszych zmian, zwłaszcza że wraz z postępującym procesem starze-
nia się społeczeństwa, coraz liczniejszą grupę wyborców będą stanowiły
osoby starsze, które nie będą skłonne akceptować decyzji ograniczających
ich przywileje. Ponadto zainteresowanie zagadnieniem aktywizacji wśród
decydentów podlega stałym wahaniom, co również nie wpływa korzystnie
na umocnienie obranego kierunku działań.

*
Wszelkie dostępne prognozy potwierdzają wzrost znaczenia osób star-

szych w zasobach rynku pracy. Jest to sytuacja niekorzystna, gdyż popula-
cja osób w wieku 50+ charakteryzuje się obniżoną aktywnością ekono-
miczną i zawodową, niższymi kwalifikacjami oraz większą podatnością na
długotrwałe pozostawanie w bezrobociu. W dodatku grupa osób w wieku
niemobilnym i okołoemerytalnym odznacza się istotnym zróżnicowaniem
w zależności od poziomu wykształcenia, podejścia do kształcenia pozaszkol-
nego czy stanu zdrowia, co przekłada się na indywidualizację ich problemów.

Kurczące się zasoby pracy wymuszają jednak angażowanie nowych,
dotąd nie w pełni wykorzystywanych źródeł. Jest to konieczne zarówno
z punktu widzenia wzrostu gospodarczego, jak i konkurencyjności poszcze-
gólnych przedsiębiorstw. Starzenie się populacji i zdolność mobilizacyjna
starszej wiekiem ludności powoduje, że istotnym współcześnie wyzwaniem
staje się zaktywizowanie właśnie tej grupy. Działania Unii Europejskiej
w tym kierunku oraz władz analizowanych krajów wskazują, że efektywne
strategie mają pewne cechy wspólne. Rozwiązania te powinny jednoczyć
wszystkie zainteresowane instytucje, szczególnie należące do szeroko poję-
tego rynku pracy, w celu podejmowania wspólnych inicjatyw na rzecz
zwiększenia partycypacji zawodowej osób starszych, oddziałujących zarów-
no bezpośrednio, jak i pośrednio, np. przez aktywizację społeczną i eduka-
cyjną. Promowane rozwiązania powinny obejmować reformy systemów so-
cjalnych i emerytalnych, zwalczanie wszelkich przejawów dyskryminacji ze
względu na wiek, a także kształtowanie nastawień i motywacji osób star-
szych, by skłaniać je do zwiększenia własnej aktywności.

W Polsce w coraz większym stopniu widoczne jest zaangażowanie
w konstruowanie i realizację strategii rządowych dotyczących zwiększania ak-
tywności zawodowej osób starszych. Przyjmowane rozwiązania nie w pełni
charakteryzują się cechami efektywnych strategii obserwowanych w innych
państwach, jednak zakres i kierunek przyjmowanych zmian oraz nastawie-
nie władz dają podstawy do pozytywnej oceny, szczególnie w perspektywie
możliwości, jakie mogą zostać wykorzystane w nadchodzącej przyszłości.
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ROZDZIAŁ II

ANALIZA ZJAWISK LUDNOŚCIOWYCH I ZATRUDNIENIOWYCH
W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM

DO 2035 ROKU

1. Ogólna charakterystyka województwa

Województwo kujawsko-pomorskie powstało w 1999 r. w ramach re-
alizowanej wówczas reformy podziału administracyjnego kraju i objęło
z grubsza obszar istniejących wcześniej trzech województw: bydgoskiego,
toruńskiego i włocławskiego. Zajmuje powierzchnię 18 tys. km2, co stano-
wi 5,7% terytorium Polski. W 2008 r. województwo liczyło 2067,9 tys.
mieszkańców, czyli 5,4% ludności Polski. Zarówno pod względem zajmo-
wanej powierzchni, jak i liczby ludności województwo zajmowało dziesiąte
miejsce w kraju.

W strukturze administracyjnej województwa można wyodrębnić
19 powiatów i 4 miasta na prawach powiatu oraz 144 gminy, w tym:
17 gmin miejskich, 35 miejsko-wiejskich i 92 wiejskie. Na terenie wojewódz-
twa leżą 52 miasta i 3533 miejscowości wiejskie skupione w 2251 so-
łectwach.

Województwo kujawsko-pomorskie tworzy jedną z szesnastu jedno-
stek NTS2 i jest włączone do regionu północnego (NTS1). Obejmuje trzy
podregiony (NTS3): bydgosko-toruński, grudziądzki oraz włocławski.



— 54 —

Rozdział II

2. Stan, dynamika i struktura ludności

W 1995 r. na obszarze dzisiejszego województwa kujawsko-pomor-
skiego mieszkało 2093,0 tys. ludności. Mężczyźni stanowili 48,5% ogółu
mieszkańców, w miastach żyło 61,9%. W miastach przeważały kobiety (na
100 mężczyzn przypadało ponad 110 kobiet), natomiast na wsi występo-
wała niewielka przewaga mężczyzn (na 100 mężczyzn przypadało 99,5 ko-
biet). W latach 1996–2000 liczba ludności województwa zmalała z 2093,0
tys. do 2067,8 tys., tj. o 1,2%. Zmniejszenie liczby ludności w tym okresie
wynikało głównie z korekty pospisowej, dlatego też jako punkt odniesienia
w analizie dynamiki zostanie przyjęty rok 2000.

W latach 2001–2005 liczba ludności wzrosła o 0,5 tys. osób, do pozio-
mu 2068,3 tys. osób (tab. 1). Struktura ludności według płci nie uległa
w omawianym okresie zmianie; mężczyźni stanowili 48,3% ogółu mieszkań-
ców województwa. Zmniejszył się natomiast odsetek ludności zamieszkują-
cej miasta z 62,4% w 2000 r. do 61,5% w 2005 r., co było skutkiem wystę-
pującej od kilku lat tendencji do przenoszenia się ludności miejskiej w oko-
lice podmiejskie. W badanym okresie poziom feminizacji ludności miejskiej
(111–112 kobiet na 100 mężczyzn, z lekką tendencją wzrostową) był znacz-
nie wyższy niż ludności wiejskiej, wśród której proporcje płci równoważy-
ły się (współczynnik feminizacji nie zmienił się i wynosił około 100).

Tabela 1. Ludność w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2000–2035 we-
dług płci i miejsca zamieszkania (w tys.)

Źródło: Bank danych regionalnych, www.stat.gov.pl; Prognoza ludności GUS na lata 2008–

–2035, obliczenia własne.

Do 2035 r. liczba ludności województwa zmaleje do 1920,5 tys. (o oko-
ło 149 tys. osób), czyli o ponad 7%. Tempo spadku liczby ludności nabierze
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przyspieszenia po 2020 r., a szczególnie silne będzie w pięcioleciach 2026–
–2030 i 2031–2035. Struktura ludności według płci do 2035 r. nie ulegnie
w zasadzie zmianie. Udział mężczyzn wyniesie 48,1%, a współczynnik fe-
minizacji nieznacznie wzrośnie z obecnych 107,2 kobiet na 100 mężczyzn
do poziomu 107,7 kobiet na 100 mężczyzn. Liczba ludności wiejskiej wzro-
śnie o około 53 tys. osób. Odsetek ludności miejskiej zmaleje o około 5 punk-
tów procentowych, do poziomu 56,0%.

3. Przyrost naturalny i wędrówkowy ludności

3.1. Uwagi wstępne

Przyrost rzeczywisty ludności jest określony – w przypadku braku
zmian granic administracyjnych danej jednostki – przez rozmiary przyro-
stu naturalnego oraz wielkość przyrostu wędrówkowego ludności. Oba te
czynniki mogą wpływać bądź to na powiększanie się liczby ludności dane-
go regionu, bądź też na jej zmniejszanie się. Liczba ludności województwa
kujawsko-pomorskiego zmniejszy się w latach 2000–2035 o około 7%. Oba
wskazane wyżej składniki przyrostu rzeczywistego liczby ludności będą
miały udział w tym procesie, jednak ich rola będzie zróżnicowana i od-
mienna w kolejnych latach badanego okresu.

Na proces reprodukcji ludności określający rozmiary przyrostu natu-
ralnego oddziałują bezpośrednio dwa czynniki: urodzenia i zgony. Ich licz-
ba z kolei będzie zależała od zmian struktury ludności według płci i wieku.
Wskutek poprawy stanu zdrowia, polepszenia warunków bytu i zmiany sty-
lu życia następuje wydłużanie przeciętnego trwania życia ludności, spadek
cząstkowych poziomów umieralności i jej przesuwanie do coraz starszych
grup wieku. Stąd też aktywnym czynnikiem przyrostu naturalnego są uro-
dzenia, ponieważ prowadzą do pojawienia się nowych osobników gatunku
ludzkiego. Są też podstawowym elementem kształtującym przyszłą struk-
turę ludności według płci i wieku; mogą przyspieszać bądź też hamować
procesy starzenia się ludności.

Edward Rosset sformułował prawa demograficzne wojny1. Wskazał on,
że pod wpływem wojny tworzy się osobliwy cykl demograficzny składają-
cy się z dwóch faz: destrukcyjnej i kompensacyjnej. W fazie destrukcyjnej,
przypadającej na okres wojny, spada liczba zawieranych związków małżeń-
skich, maleje liczba urodzeń, a rośnie liczba zgonów. W fazie kompensacyj-

1 Patrz E. Rosset, Bilans reprodukcji ludności na Ziemiach Zachodnich i Północnych, Poznań
1970, s. 11.
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nej, przypadającej na okres powojenny, rośnie liczba „odroczonych” mał-
żeństw i urodzeń, a także przyrost naturalny. Prowadzi to do znacznych
zmian struktury ludności według płci i wieku, i wywołuje zjawisko falowa-
nia demograficznego. Zmiany te przez wiele następnych lat oddziałują na
przebieg procesów demograficznych i wymagają kilku pokoleń do ustabili-
zowania procesów reprodukcji i struktur demograficznych.

Drugim czynnikiem określającym wielkość przyrostu rzeczywistego
ludności są zmiany miejsca pobytu stałego ludności, czyli migracje defini-
tywne. Migracje wpływają również na zmiany struktury ludności według
płci i wieku, i to zarówno w ośrodkach wyjazdów ludności, jak i w cen-
trach przyciągających ludność, oddziałując w ten sposób pośrednio na pro-
cesy reprodukcji ludności. Wśród migracji definitywnych rozróżnia się mi-
gracje wewnętrzne, odbywające się w granicach danego państwa, na które
składają się przemieszczenia wewnątrzregionalne i międzyregionalne, oraz
migracje zewnętrzne. Migracje wewnątrzregionalne w przekroju miasto–
–wieś prowadzą do zmian struktury ludności miejskiej i wiejskiej, natomiast
migracje międzyregionalne i zewnętrzne zmieniają liczebność i strukturę
ludności poszczególnych regionów i wpływają na przebieg zachodzących
w nich procesów demograficznych. Prawo do wyboru miejsca zamieszka-
nia, zarówno wewnątrz danego kraju, jak i poza jego granicami, jest jed-
nym z podstawowych praw człowieka. Zmiana miejsca zamieszkania klasy-
fikowana jest jako przejaw ruchliwości pracowniczej, jeżeli wiąże się bez-
pośrednio z działalnością zawodową człowieka.

3.2. Urodzenia
i płodność kobiet

Rozmiary urodzeń w województwie kujawsko-pomorskim, podobnie
jak w Polsce, malały od początków lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku
do 2004 r., kiedy osiągnęły najniższy jak dotąd poziom. W początkach lat
dziewięćdziesiątych zostały zakończone w Polsce procesy modernizacji spo-
łecznej, obejmującej również stosunki ludnościowe, określane mianem
pierwszego przejścia demograficznego. Rozmiary urodzeń zbliżyły się do
liczby zgonów, a przyrost naturalny osiągnął stosunkowo niewielki poziom.
Procesy transformacji społeczno-gospodarczej zapoczątkowane na przeło-
mie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX wieku, wzrost poziomu
życia, chęć samorealizacji młodych ludzi, posiadania własnych źródeł do-
chodów, uzyskania możliwie wysokiego wykształcenia i zadowolenia
z życia oraz dążenie do realizacji wzorca życia ukształtowanego w rozwi-
niętych krajach Zachodu spowodowały dalszy spadek dzietności przy ist-
niejącym już niskim natężeniu urodzeń i zgonów, a więc wystąpienie pro-
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cesów określanych jako drugie przejście demograficzne. Charakteryzuje się
ono szeregiem właściwości2:
— zmianą wzorca zawierania małżeństw, osłabieniem ich trwałości

i zmniejszeniem natężenia we wszystkich grupach wieku, wzrostem
liczby i częstości społecznie akceptowanych związków kohabitacyj-
nych, wzrostem liczby i częstości rozwodów oraz rodzin niepełnych,

— zmianami wzorca płodności polegającymi na przesunięciu pierwszych
urodzeń oraz maksymalnej płodności do coraz starszych grup wieku,
zmniejszeniem częstości urodzeń poniżej wskaźników gwarantujących
reprodukcję prostą ludności, wzrostem urodzeń pozamałżeńskich,

— rozpowszechnieniem znajomości metod planowania rodziny oraz do-
stępności i stosowania różnego rodzaju środków antykoncepcyjnych,

— zmianą stylu życia (zdrowa dieta, ruch fizyczny, kariera zawodowa).
Procesy te wystąpiły również w województwie kujawsko-pomorskim;

maksymalna płodność przesunęła się z grupy wiekowej 20–24 lata do gru-
py 25–29 lat, średni wiek urodzenia dziecka osiągnął poziom 28 lat, a przy
niskim współczynniku dzietności średni wiek urodzenia pierwszego dziec-
ka jest niewiele niższy.

Liczba urodzeń, która w 2000 r. wynosiła 21,5 tys. osób, zmniejszyła
się do 20,1 tys. osób w 2004 r. (o około 7%). W kolejnych latach zaczęła
rosnąć. W 2007 r. urodziło się 21,8 tys. dzieci (o ponad 8% więcej niż
w 2004 r.). Przewiduje się, że liczba urodzeń w województwie kujawsko-
-pomorskim będzie rosła do 2011 r., kiedy osiągnie poziom około 23 tys.
osób i będzie o ponad 14% wyższa niż w najgorszym pod tym względem
2004 r. Wzrost liczby i natężenia urodzeń w latach 2005–2011 wynika
z dość gwałtownej zmiany wzorca płodności, która dokonała się na przeło-
mie wieków i odzwierciedla urodzenia odłożone niejako w czasie. W kolej-
nych latach do 2035 r. liczba urodzeń będzie ponownie malała, początko-
wo powoli – w 2020 r. obniży się do poziomu z 2004 r., a następnie w co-
raz szybszym tempie. W 2035 r. urodzi się w województwie 14,9 tys. no-
worodków, czyli o ponad 35% mniej niż w szczytowym 2011 roku (tab. 2).

Natężenie urodzeń, mierzone współczynnikiem urodzeń, wykazuje ten-
dencje podobne do kształtowania się liczby urodzeń. Liczba urodzeń zmala-
ła w latach 2000–2004 z 10,4 do 9,7 na 1000 ludności. Do 2011 r. współ-
czynnik urodzeń będzie rósł do poziomu 11,1‰, a następnie obniży się do
poziomu 7,8 urodzeń na 1000 ludności w 2035 roku.

2 J. Z. Holzer, Demografia, PWE, Warszawa 1999, s. 22; Teoria przejścia demograficznego,
red. M. Okólski, PWE, Warszawa 1990.
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Tabela 2. Ruch naturalny ludności w województwie kujawsko-pomorskim w latach
2000–2035

Źródło: Bank danych regionalnych, www.stat.gov.pl; Prognoza ludności GUS na lata 2008–

–2035, obliczenia własne.

Istnieją znaczne różnice w przebiegu wielu procesów demograficznych
w miastach i na wsi. Różnice te zacierają się pod wpływem rozszerzania
się miejskiego stylu życia i przenoszenia się ludności miejskiej na tereny
podmiejskie, niemniej jednak są jeszcze znaczne i będą występowały
w okresie do 2035 r. Szczególnie duże różnice zachodzą w urodzeniach. Od-
zwierciedlają je zarówno liczby bezwzględne, jak i liczby względne charak-
teryzujące natężenie tego zjawiska. Wynikają one z różnej liczebności lud-
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ności miejskiej i wiejskiej, odmiennej jej struktury pod względem płci i wie-
ku oraz zróżnicowanej częstości urodzeń.

Liczba urodzeń w miastach malała do 2005 r. Będzie rosła do 2010 r.,
kiedy osiągnie maksymalny poziom w omawianym okresie, a następnie
zacznie maleć w tempie znacznie szybszym niż na wsi (w latach 2010–
–2035 obniży się o 37,5%). Na wsi natomiast liczba urodzeń malała do
2004 r., od 2005 r. rośnie do 2012 r., kiedy osiągnie poziom 10347 osób,
a od 2013 r. systematycznie będzie zmniejszać się o 32%, do poziomu nie-
co powyżej 7 tys. w 2035 r. Udział urodzeń miejskich zmaleje w latach
2000–2035 o ponad 2 punkty procentowe, z 55,1% do 53,0%. Współczynni-
ki urodzeń będą zmieniały się podobnie w miastach i na wsi, analogicznie
do współczynnika urodzeń ogółem, jednak różnica między nimi zmaleje
z 3,2 urodzeń na 1000 ludności w 2000 r. do 1 urodzenia na 1000 ludności
w 2035 r. Świadczy to o zanikaniu różnic i upodabnianiu się wzorców uro-
dzeń w miastach i na wsi (tab. 3).

Przy badaniu zjawiska urodzeń przedmiotem obserwacji jest noworo-
dek. Poziom urodzeń określa się przy wykorzystaniu współczynnika uro-
dzeń (rodności) będącego stosunkiem liczby urodzeń do liczby ludności ogó-
łem. Udział poszczególnych grup ludności wyodrębnionych według płci
i wieku w procesach reprodukcji ludności jest jednak zróżnicowany. Dlate-
go też współczynnik urodzeń nie wyjaśnia mechanizmów procesów repro-
dukcji ludności. Na liczbę urodzeń wpływa liczba kobiet w wieku rozrod-
czym, ich struktura według wieku oraz natężenie urodzeń w poszczegól-
nych rocznikach lub grupach wieku. Natężenie urodzeń w populacji kobiet
w wieku rozrodczym określane jest płodnością kobiet. Jej miernikiem jest
ogólny współczynnik płodności obliczany jako stosunek liczby urodzeń do
liczby kobiet będących w wieku rozrodczym, pozwalający na obserwację
procesów rozrodczości od strony rodzących kobiet. Jego wartość poznaw-
cza jest ograniczona ze względu na znaczne zróżnicowanie częstości uro-
dzeń w poszczególnych rocznikach lub pięcioletnich grupach wieku kobiet.
W niniejszym opracowaniu wykorzystamy jednak ten współczynnik ze
względu na brak informacji o rozkładzie urodzeń według wieku matki.

Przewiduje się, że płodność kobiet zwiększy się z 37 urodzeń na 1000
kobiet w wieku rozrodczym w połowie pierwszej dekady XXI w. do około
45 urodzeń na 1000 kobiet w 2015 r., a następnie ponownie zmaleje do
poziomu 36–38 urodzeń na 1000 kobiet w latach 2030–2035 (tab. 4). Znacz-
nie wyższe współczynniki ogólne płodności występują na wsi niż w mie-
ście, aczkolwiek tendencje określające ich kształtowanie się będą podobne.
Współczynnik płodności w miastach po przejściowym wzroście w latach
2010–2015 obniży się w 2035 r. do poziomu obserwowanego w 2007 r.
Natomiast odpowiedni współczynnik dla wsi, również po przejściowym
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wzroście w latach 2010–2015, obniży się, i to dość znacznie, poniżej pozio-
mu z lat 2004–2005. W rezultacie różnica pomiędzy poziomami współczyn-
nika płodności w mieście i na wsi zmniejszy się z 30% na korzyść wsi do
około 9%. Świadczy to dobitnie o postępującym ujednolicaniu się zacho-
wań reprodukcyjnych mieszkańców miast i wsi.

Tabela 3. Reprodukcja ludności w województwie kujawsko-pomorskim w latach
2000–2035

Źródło: Bank danych regionalnych, www.stat.gov.pl ; Prognoza ludności GUS na lata 2008–

–2035, obliczenia własne.
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Tabela 4. Kobiety w wieku rozrodczym w województwie kujawsko-pomorskim w la-
tach 2000–2035

Źródło: Bank danych regionalnych, www.stat.gov.pl; Prognoza ludności GUS na lata 2008–

–2035, obliczenia własne.

Można wykazać, że rodność kobiet zależy od trzech czynników: struk-
tury ludności według płci, struktury kobiet według wieku oraz ogólnej płod-
ności kobiet:
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gdzie: U – liczba urodzeń, L – liczba ludności ogółem, K – liczba kobiet ogółem,
K15-49 – liczba kobiet w wieku rozrodczym.
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Ostatni człon tej formuły można dalej dezagregować wprowadzając
cząstkowe współczynniki płodności.

Liczba kobiet w wieku rozrodczym w województwie kujawsko-pomor-
skim systematycznie maleje. W 2000 r. populacja ta liczyła 552,7 tys. osób,
a do 2035 r. skurczy się do 388,4 tys. osób, tj. o 30%. Liczba kobiet w wie-
ku rozrodczym w miastach w tym samym okresie zmniejszy się z 359,5 tys.
do 213,9 tys., czyli znacznie szybciej niż ogółem w województwie (o ponad
40%). W tym samym czasie liczba kobiet zdolnych do prokreacji na wsi
początkowo wzrośnie z 193,1 tys. do 205,1 tys. w 2010 r., a następnie wy-
każe tendencję malejącą i ukształtuje się na poziomie 174,6 tys. W sumie
więc obniży się w całym badanym okresie o około 10%. Zmniejszeniu się
liczby kobiet w wieku rozrodczym towarzyszą zmiany w strukturze kobiet
według wieku. Udział kobiet w wieku rozrodczym w populacji kobiet ogó-
łem zmniejszy się w badanym okresie z niespełna 52% do 39%. Znacznie
szybciej odsetek ten obniży się wśród kobiet miejskich (o ponad 15 punk-
tów procentowych) niż wśród kobiet wiejskich (o niespełna 9 punktów).
Zarówno więc zmiany liczby kobiet w wieku rozrodczym, jak i struktury
kobiet według wieku będą wpływały na obniżenie rodności kobiet w woje-
wództwie.

Struktura ludności według płci zmieni się nieznacznie, tak że można
uznać ją za stałą w badanym okresie. Czynnik ten nie wpłynie więc na
poziom rodności. W latach 2004–2011 nastąpi wzrost rodności w wojewódz-
twie o około 12%, spowodowany wzrostem płodności o 18,0% oraz zmia-
nami w strukturze kobiet według wieku, które wpłyną na obniżenie współ-
czynnika urodzeń o 4,3%. W latach 2012–2035 współczynnik rodności zma-
leje o około 30%, na co złoży się spadek płodności o 14,3% oraz nieko-
rzystne zmiany w strukturze kobiet według wieku zmniejszające współczyn-
nik urodzeń o 19,4%. W miastach współczynnik urodzeń wzrośnie w la-
tach 2004–2011 o 15%. Wzrost płodności, przy założeniu stałej struktury
kobiet według wieku, doprowadziłby do wzrostu rodności o 26%, natomiast
zmniejszenie udziału kobiet w wieku rozrodczym wpłynie na obniżenie rod-
ności o 6,3%. W latach 2012–2035 nastąpi obniżenie rodności w miastach
o 28,4%, wywołane przez spadek płodności o 10,0% oraz niekorzystne zmia-
ny struktury wieku kobiet skutkujące obniżeniem współczynnika urodzeń
o 20,9%. Na wsi współczynnik rodności wzrośnie nieco wolniej, natomiast
silniejszy będzie jego spadek. Indeksy dynamiki przyjmą poziom odpowied-
nio: 111,5% oraz 65,9%. Wzrost rodności w latach 2004–2011 dokona się
przede wszystkim pod wpływem wzrostu płodności – o 13,3%, natomiast
zmiany w strukturze kobiet według wieku spowodują obniżenie się jego
poziomu tylko o 1,6%. Na spadek współczynnika urodzeń na wsi po 2011 r.
silniej niż w mieście wpłynie obniżenie się płodności kobiet wiejskich
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– o 20,1%, natomiast trochę mniejszą rolę odegra spadek udziału kobiet
w wieku rozrodczym wśród kobiet wiejskich, którego wpływ można oce-
nić na 18%.

Analizując zmiany ogólnej płodności kobiet, które zostały omówione
wyżej, można stwierdzić, że wzrost rodności w latach 2010–2015 będzie
spowodowany przejściowym wzrostem ogólnej płodności, natomiast w na-
stępnych latach zarówno zmiany struktury kobiet według wieku, jak i płod-
ności kobiet będą oddziaływały na obniżenie rodności, chociaż silniej bę-
dą wpływać zmiany liczby kobiet w wieku rozrodczym i ich struktury we-
dług wieku.

3.3. Zgony

Poprawa warunków bytowych ludności, zmiana stylu życia, wzrost
świadomości zdrowotnej społeczeństwa, postępy medycyny itp. powodują
obniżenie cząstkowych współczynników zgonów według wieku i wydłuże-
nie przeciętnego trwania życia. Postępuje proces starzenia się społeczeń-
stwa przejawiający się wzrostem udziału w ludności ogółem osób starszych.
Zmiany strukturalne będą na tyle duże, że zniwelują efekty spadku umie-
ralności w poszczególnych grupach wieku i doprowadzą do wzrostu zarów-
no liczby, jak i ogólnego współczynnika zgonów.

Liczba zgonów w województwie kujawsko-pomorskim, która do po-
czątków XXI w. wykazywała tendencje spadkowe, zaczęła od połowy pierw-
szej dekady XXI w. rosnąć. W latach 2004–2035 liczba zgonów zwiększy
się z 19,1 tys. do 24,2 tys., to jest o ponad jedną czwartą. Wzrośnie zarów-
no liczba zgonów w miastach (z 11,8 tys. do 14,9 tys.), jak i na wsi (z 7,4 tys.
do 9,3 tys.), z tym że nieznacznie szybciej będzie rosła liczba zgonów
w miastach. Jest to skutkiem nieco bardziej zaawansowanych procesów sta-
rzenia się wśród ludności miejskiej. Zgony w miastach będą stanowiły w ca-
łym badanym okresie nieco ponad 61% zgonów ogółem.

Podobne tendencje wystąpią w kształtowaniu się współczynnika zgo-
nów, jednak tempo jego wzrostu będzie znacznie szybsze niż liczby zgo-
nów, ponieważ w tym samym czasie nastąpi zmniejszenie się liczby ludno-
ści województwa. Współczynnik zgonów wzrośnie w latach 2004–2035
z 9,2‰ do 12,6‰, to jest o 37,0%. Ze względu na szybciej postępujący
proces starzenia się ludności miejskiej znacznie szybciej wzrośnie poziom
współczynnika zgonów w miastach – z 9,2‰ do 13,8‰ (o 50,0%) niż na
wsi – z 9,4‰ do 11,0‰ (o 17,0%). W 2035 r. współczynnik zgonów w mia-
stach przewyższy o 25% poziom współczynnika właściwego dla wsi.
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3.4. Tendencje w kształtowaniu się urodzeń i zgonów

Na zmienność rozmiarów naturalnych faktów zwiększających popula-
cję ludzką, czyli urodzeń oraz prowadzących do ubytków z niej, czyli zgo-
nów duży wpływ wywiera falowanie demograficzne. Aby ograniczyć jego
oddziaływanie na możliwości wyodrębnienia tendencji rozwojowej w kształ-
towaniu się w szczególności urodzeń, do analizy przyjęto dane dla okresu
2008–2035. Jest to w zasadzie okres – od 2012 r. – spadku rozmiarów uro-
dzeń wskutek zmniejszenia się liczebności kobiet w grupach wiekowych
o najwyższej płodności, gdyż zaczynają do nich wchodzić kobiety rodzone
po wyżu demograficznym z początków lat osiemdziesiątych. Następnego
wyżu można spodziewać się na przełomie lat trzydziestych i czterdziestych
XXI wieku, ale z pewnością jego amplituda będzie mniejsza niż wyżu z prze-
łomu pierwszej i drugiej dekady XXI wieku.

Do opisu tendencji rozwojowej urodzeń i zgonów w województwie
kujawsko-pomorskim w latach 2008–2035 znakomicie nadaje się funkcja li-
niowa. Jest ona dobrze dopasowana do danych empirycznych. Współczyn-
niki determinacji dla urodzeń ogółem oraz urodzeń w miastach i na wsi
zawierają się od 0,947 do 0,968, co oznacza, że tendencja rozwojowa w oko-
ło 95–97% wyjaśnia zmienność rozmiarów urodzeń w badanym okresie.

Rozmiary urodzeń, zarówno w województwie ogółem, jak w miastach
i na wsi, wykazują tendencję malejącą. Liczba noworodków będzie się
zmniejszała przeciętnie rocznie o 224 osoby. Większe będą przeciętne rocz-
ne spadki liczby urodzeń w miastach (o około 139 noworodków) niż na wsi
(około 85–86 noworodków).

Trend liniowy jeszcze lepiej obrazuje zmiany w zgonach. Wyjaśnia
on zmienność liczby zgonów w okresie 2008–2035 w 96–99%. Tendencja
w zakresie rozmiarów zgonów w województwie ogółem oraz w miastach
i na wsi jest, w przeciwieństwie do urodzeń, rosnąca. Wynika to z postę-
pujących procesów starzenia się ludności. Szybki wzrost odsetka ludzi
w starszym wieku, mimo spadku cząstkowych współczynników zgonów we-
dług wieku w efekcie wzrostu poziomu życia i korzystnych zmian stylu
życia oraz podniesienia kultury zdrowotnej społeczeństwa, powoduje wzrost
liczby zgonów i przeciętnego współczynnika zgonów. W badanym okresie
liczba zgonów w województwie ogółem będzie z roku na rok wyższa prze-
ciętnie o 142–143. W miastach rokrocznie liczba zmarłych będzie większa
przeciętnie o 94 osoby, natomiast na wsi co roku zostanie odnotowanych
więcej przeciętnie 49 zgonów (tab. 5).
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Tabela 5. Zestawienie funkcji trendu i współczynników determinacji dla ruchu na-
turalnego ludności w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2008–
–2035

x = 1, 2, 3, ... 28.
Źródło: Prognoza ludności GUS na lata 2008-2035, obliczenia własne.

Analiza merytoryczna zmian zachodzących w rozmiarach urodzeń
i zgonów wskazuje, że malejąca liniowa tendencja w kształtowaniu się uro-
dzeń może być właściwa już od okresu przejścia demograficznego, z tym,
że realne zmiany liczby urodzeń pozostają pod wpływem wahań okreso-
wych o długim, 25–30-letnim cyklu wahań. Wahania te są pochodzenia nie-
losowego i ich bezwzględna amplituda jest malejąca. Stąd też należy spo-
dziewać się niewielkiego zapewne wzrostu liczby urodzeń na przełomie lat
trzydziestych i czterdziestych XXI wieku. Przyrost liczby urodzeń mógłby
wystąpić już wcześniej, w drugiej połowie lat dwudziestych, gdyby praw-
dziwa okazała się hipoteza Easterlina o cyklicznych zmianach płodności3.
Liczba zgonów, jak się wydaje, będzie miała tendencję rosnącą, wynikającą
ze starzenia się populacji, aż do czasu ustabilizowania się struktur ludności
według płci i wieku.

3.5. Syntetyczne charakterystyki procesu reprodukcji ludności

Przyrost naturalny w województwie kujawsko-pomorskim będzie do-
datni do połowy drugiej dekady XXI w. W wyniku ożywienia rozrodczości
na przełomie pierwszej i drugiej dekady XXI w. (skutek falowania demo-
graficznego) największy poziom osiągnie w 2010 r., kiedy ludność woje-
wództwa zwiększy się z tego tytułu o 2177 osób. Po 2015 r. procesy ruchu
naturalnego spowodują ubytek ludności w województwie, wykazujący ten-
dencje do pogłębiania się. W 2035 roku ubytek naturalny osiągnie poziom
9256 osób.

3 J. Z. Holzer, op. cit., s. 29–30.
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W miastach przyrost naturalny jest ujemny od początku XXI w. Róż-
na jest jego głębokość. W 2000 r. liczba ludności miejskiej zmniejszyła się
z tego tytułu o 189 osób, a w 2004 r. o 558 osób. W kolejnych latach uby-
tek ludności miejskiej zmniejszy się do 182 osób w 2010 r., a następnie
zacznie szybko rosnąć. Przewiduje się, że w 2035 r. liczba ludności miej-
skiej zmaleje z tytułu ubytku naturalnego o prawie 7 tys. osób.

Na wsi procesy ruchu naturalnego będą dawały efekty dodatnie do
początków lat dwudziestych XXI w. Największą wartość osiągnie przyrost
naturalny w 2010 r., kiedy wyniesie 2359 osób. Później będzie malał, ale
w 2020 r. liczba ludności wiejskiej przyrośnie z tego tytułu jeszcze o 920
osób. Po 2024 r. w wyniku pogłębiającego się ubytku ludności wiejskiej jej
liczba w 2035 r. zmaleje o ponad 2,3 tys. osób.

Współczynnik przyrostu naturalnego ludności do 2015 r. nie przekro-
czy w zasadzie 1‰ (poza 2010 r., kiedy osiągnie wartość 1,1‰). Od 2015 r.
będzie ujemny, a jego wartość bezwzględna będzie systematycznie rosła
i w 2035 r. współczynnik przyrostu naturalnego osiągnie wartość –4,8‰.
W miastach współczynnik będzie ujemny, jednak do 2014 r. jego wartość
będzie wahała się w przedziale od –0,1‰ do –0,4‰. W 2015 r. wartość
współczynnika przyrostu naturalnego obniży się poniżej –1‰ i do 2035 r.
zmaleje do –6,4‰. Na wsi do 2015 r. współczynnik przyrostu naturalnego
będzie kształtował się na poziomie powyżej 2‰ (poziom maksymalny –
2,9‰ w 2010 r.), w 2015 r. obniży się do 1,1‰, a od 2024 r. będzie ujem-
ny. W 2035 r. zmaleje do poziomu –2,7‰.

Współczynnik dynamiki demograficznej będzie rósł do 2010 r., kiedy
osiągnie poziom 1,10, później będzie już malał, a po 2015 r. jego poziom
spadnie poniżej jedności. W 2035 r. urodzenia będą zastępowały już tylko
niespełna 62% zgonów. W miastach współczynnik dynamiki demograficz-
nej jest od początku XXI w. mniejszy od jedności, ale do 2015 r. nie spad-
nie poniżej 0,90. Później zacznie szybko maleć i w 2035 r. urodzenia skom-
pensują już tylko 53% ubytku ludności miejskiej z tytułu zgonów. Ludność
wiejska charakteryzuje się znacznie wyższą dynamiką demograficzną. Do
2015 r. urodzenia przeważają o 20%–30% nad liczbą zgonów. Do 2020 r.
przewaga ta maleje do 11%, a od 2024 r. współczynnik osiąga wartości
mniejsze od 1. W 2035 r. straty ludności wiejskiej wywołane zgonami zo-
staną zrekompensowane tylko w 75% przez urodzenia, ale stopień kom-
pensaty i tak będzie znacznie wyższy niż w miastach.

Efektywność demograficzna wykazuje tendencje malejące do 2015 r.,
ale jest w tym okresie dodatnia. Po 2015 r. zaczyna rosnąć, ale niestety jest
ujemna, co oznacza, że ruch naturalny oddziałuje w coraz większym stop-
niu na procesy zmniejszania się liczby ludności. W miastach efektywność
demograficzna jest ujemna od początku XXI w. i z pewnymi wahaniami
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wykazuje tendencję rosnącą. Na wsi efektywność naturalnych procesów
demograficznych jest dodatnia, ale malejąca do lat dwudziestych XXI w.,
następnie zaczyna rosnąć, ale staje się ujemna.

Istotnym miernikiem procesów reprodukcji ludności jest współczyn-
nik dzietności, który wyraża przeciętną liczbę dzieci rodzonych przez ko-
bietę w ciągu jej życia. Prosta reprodukcja ludności wymaga, aby kobieta
rodziła nieco powyżej dwojga dzieci. W województwie kujawsko-pomor-
skim, podobnie jak w Polsce, współczynnik dzietności jest znacznie poniżej
tego poziomu i w 2004 r. wyniósł 1,26, co oznaczało, że w warunkach roz-
rodczości z tego roku kobieta w województwie urodziłaby przeciętnie w cią-
gu swego życia 1,26 dzieci. Przewiduje się stopniowy wzrost tego współ-
czynnika do około 1,48 po 2020 r. Zgodnie z prognozą, wzrost współczyn-
nika powinien wystąpić w miastach, z 1,29 w 2010 r. do 1,44 w 2035 r.,
natomiast na wsi przewiduje się jego spadek, odpowiednio z 1,58 do 1,51.
Jest to wyrazem ujednolicania się wzorca płodności ludności miejskiej
i wiejskiej.

3.6. Definitywne migracje wewnętrzne i zagraniczne

Na wielkość strumieni napływu i odpływu wędrówkowego oddziałuje
wiele różnorodnych czynników o charakterze zarówno ekonomicznym, jak
i społecznym oraz politycznym4. Podstawowym jednak elementem określa-
jącym wielkość i kierunek strumieni migracyjnych są dysproporcje między
popytem na siłę roboczą a jej podażą, wynikające ze zróżnicowania rozwo-
ju gospodarczego i dynamiki demograficznej poszczególnych regionów.
W procesie prognozowania ruchów migracyjnych konieczne jest uwzględ-
nienie wspomnianych wyżej determinantów. Zmiany tych czynników,
a szczególnie sytuacji gospodarczej w dłuższym horyzoncie czasowym są
trudne do przewidzenia, a jednocześnie tak istotne, że mogą powodować
bardzo duże rozbieżności między stanem prognozowanym a faktycznym.
Dlatego też przewidywania dotyczące migracji powinny obejmować okres
kilku, co najwyżej kilkunastu lat, nie więcej niż piętnastu. Prognozy
uwzględniające dłuższe okresy obarczone są dużą dozą niepewności. Stąd
też wyniki prezentowanej prognozy migracji, szczególnie na okres po 2020
roku, są mało pewne.

Sporządzone przez GUS prognozy przewidują wzrost mobilności prze-
strzennej ludności województwa, zarówno w ramach wędrówek wewnętrz-

4 J. Z. Holzer, op. cit., s. 283–296; E. Dolny, J. Meller, Z. Wiśniewski, Zarys polityki zatrud-
nienia, PWE, Warszawa 1990, s. 173–186.
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nych, jak i zagranicznych, na przełomie pierwszej i drugiej dekady XXI w.,
a następnie po 2015 r. jej zmniejszenie (tab. 6).

Napływ ludności do województwa kujawsko-pomorskiego powinien
wzrosnąć z 22,5 tys. osób w 2000 r. do 30,8 tys. osób w 2012 r. (o około
37%). W kolejnych latach zakłada się jego zmniejszenie do około 24 tys.
w 2020 r. (o 22%) i stabilizację na tym poziomie do 2035 r. Podobne ten-
dencje można zaobserwować w zakresie odpływu wędrówkowego. Wielkość
odpływu powinna wzrosnąć z 22,9 tys. w 2000 r. do 32,7 tys. w 2012 r.
(o około 43%). Do 2020 r. nastąpi spadek liczby wyjeżdżających na stałe
z województwa do innych regionów kraju do 25,5 tys. osób (o 22%) i na-
stępnie stabilizacja w tej wysokości do 2035 r. Saldo migracji jest ujemne,
co oznacza ubytek ludności województwa z tego tytułu; rośnie ono z 0,4 tys.
w 2000 r. do około 1,9 tys. w latach 2010–2012, a następnie maleje do
1,5 tys. po 2020 roku.

Współczynniki napływu wędrówkowego w województwie są w ca-
łym okresie mniejsze od współczynników odpływu wędrówkowego. Różni-
ca nie jest duża i wynosi od 2 do 9 osób na 10 tys. mieszkańców, niemniej
jednak wskazuje, że województwo traktowane może być jako odpływowe.

Napływ ludności do miast będzie wykazywał tendencję rosnącą do
2012 r., kiedy osiągnie poziom 14,5 tys. osób (wzrost o 24% w stosunku do
2000 r.). Następnie zmaleje do 11,7 tys. osób w 2020 r. (spadek o ponad
19%) i ustabilizuje się na tej wysokości w okresie do 2035 r. Odpływ nato-
miast wzrośnie w latach 2000–2012 z 11,9 tys. do 18,8 tys. (o 58%), a na-
stępnie zmaleje i po 2020 r. ustabilizuje się na poziomie 14,1 tys. osób (spa-
dek o 25%). Ubytek ludności miejskiej z tego tytułu będzie wynosił ponad
4 tys. rocznie w latach 2004–2011, a następnie stopniowo zmaleje do
2,3 tys. osób po 2020 r.

Napływ na wieś wzrośnie z 10,8 tys. w 2000 r. do 16,5 tys. w 2010 r.
(o ponad 50%), a następnie obniży się do 12,3 tys. od 2020 r. (o ponad
25%). Odpływ natomiast będzie rósł z 11,1 tys. w 2000 r. do 13,9 w 2012 r.
(o 25%), a później zmniejszy się do 11,4 tys. od 2020 r. (o 18%). Ruch wę-
drówkowy będzie w zasadzie powodował wzrost liczby ludności wiejskiej
w województwie. Przyrost wędrówkowy na wsi w latach 2004–2011 kształ-
tuje się na poziomie 2,5–3,0 tys. rocznie, a następnie obniża się do pozio-
mu około 1 tys. rocznie po 2020 roku.

Znaczniejsza różnica występuje między współczynnikami napływu
i odpływu wędrówkowego w przypadku miast i wsi. W miastach współ-
czynniki napływu są dużo niższe niż odpływu, a różnica między nimi po-
kazuje, że w szczytowym 2010 r. z każdych 10 tys. mieszkańców miast
ubędzie około 37 osób. Na wsi natomiast przeważają współczynniki napły-
wu. Ludność wiejska przyrastała w latach 2004–2011 o ponad 30 osób na
każdych 10 tys. mieszkańców wsi.
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Tabela 6. Ruch wędrówkowy ludności w województwie kujawsko-pomorskim w la-
tach 2000–2035

Źródło: Bank danych regionalnych, www.stat.gov.pl; Prognoza ludności GUS na lata 2008–

–2035, obliczenia własne.

Efektywność migracji wewnętrznych w województwie kujawsko-po-
morskim jest w badanym okresie ujemna, niewielka i wykazuje początko-
wo lekką tendencję wzrostową, a później stabilizuje się. Efektywność mi-
gracji ludności miejskiej jest również ujemna, jednak wykazuje tendencje
spadkowe, co oznacza malejącą rolę migracji jako czynnika wpływającego
na zmniejszenie liczby ludności miejskiej w województwie. Efektywność
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migracji ludności wsi jest natomiast dodatnia, ale wykazuje także tenden-
cje malejące, co podobnie jak w przypadku ludności miejskiej wskazuje na
malejącą rolę migracji – w tym przypadku oczywiście we wzroście liczby
ludności wiejskiej (tab. 7).

Tabela 7. Natężenie ruchu wędrówkowego ludności w województwie kujawsko-po-
morskim w latach 2000–2035

Źródło: Bank danych regionalnych, www.stat.gov.pl; Prognoza ludności GUS na lata 2008–

–2035, obliczenia własne.
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Wielkość imigracji i emigracji w województwie kujawsko-pomorskim
jest niewielka, chociaż jej saldo jest w niektórych latach dość znaczne, po-
równywalne z saldem definitywnych migracji wewnętrznych. Stąd też jej
efektywność jest znacznie wyższa niż w przypadku migracji wewnętrznych
i sięga nawet poziomu –0,66, ale ma tendencję malejącą. Zgodnie z prze-
widywaniami w żadnym z badanych lat imigracja nie przekroczy znacznie
poziomu 1,0 tys. osób, a emigracja poziomu 2,0 tys. osób. Prognozuje się,
że imigracja będzie rosnąć; zakłada się powroty do kraju osób po dłuższym
pobycie za granicą, być może na czas emerytury. Natomiast emigracja osią-
gnie szczytowy poziom na przełomie pierwszej i drugiej dekady XXI w.,
a następnie zmaleje, jednak dotyczyć będzie raczej ludzi młodszych. Ujem-
ne saldo migracji zagranicznych wystąpi do 2020 r. i osiągnie dość znaczny
poziom około –1,3 tys. osób w latach 2010–2011. Po 2020 r. prognozuje się
niewielki przyrost ludności z tytułu migracji zagranicznych.

3.7. Bilans ludności w województwie kujawsko-pomorskim

W bilansie ludności uwidoczniony jest stan ludności na początku ba-
danego okresu, przyrost rzeczywisty ludności w danym okresie oraz wszyst-
kie jego składniki. W województwie kujawsko-pomorskim przyrost ludno-
ści w latach 2008–2035 jest ujemny. Ludność w całym badanym okresie
zmniejszy się o 145,6 tys. osób, czyli o 7,0%. Spowoduje to zarówno uby-
tek naturalny ludności w wysokości 90,2 tys. osób, jak i ubytek wędrówko-
wy w wysokości 55,4 tys. osób. Ubytek naturalny będzie stanowił niespeł-
na 62% ubytku rzeczywistego, a więc będzie odgrywał główną rolę
w zmniejszaniu liczby ludności. Ubytek naturalny powstanie w wyniku
534,5 tys. urodzeń oraz 624,7 tys. zgonów. Ubytek wędrówkowy wystąpi
zarówno w migracjach wewnętrznych, jak i zagranicznych, przy czym
główną rolę będą odgrywały definitywne migracje wewnętrzne. Z tytułu
nadwyżki odpływu nad napływem wewnątrz kraju ubędzie w badanym
okresie 45,4 tys. ludności (prawie 82% całego ubytku wędrówkowego),
a z tytułu nadwyżki emigracji nad imigracją 10,1 tys. ludności.

Zarówno wielkość ubytku rzeczywistego ludności, jak i jego struktura
będą różne w wyodrębnionych pięcioletnich podokresach. Rozmiary ubytku
rzeczywistego ludności będą coraz większe w kolejnych wyodrębnionych
podokresach. Na dwa ostatnie okresy 2026–2030 i 2031–2035 przypadnie
prawie dwie trzecie całego ubytku z lat 2008–2035, w tym na lata 2031–
–2035 ponad 35% całego ubytku (tab. 8).

Do 2015 r. przyrost naturalny będzie dodatni i będzie przyczyniał się
do ograniczenia spadku liczby ludności w województwie. Po 2015 r. bę-
dziemy mieli do czynienia z ubytkiem naturalnym, który z okresu na okres
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będzie wzrastał. W latach 2016–2020 ubytek naturalny będzie stanowił
31,5% ubytku rzeczywistego, a w latach 2031–2035 już ponad 86%.

Tabela 8. Bilans ludności w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2008–2035

Źródło: Bank danych regionalnych, www.stat.gov.pl; Prognoza ludności GUS na lata 2008–2035,

obliczenia własne.

W całym badanym okresie województwo kujawsko-pomorskie pozo-
stanie regionem odpływowym w zakresie migracji wewnętrznych, aczkol-
wiek przewiduje się niewielkie zmniejszenie rozmiarów tego ubytku. Jeśli
chodzi o migracje zagraniczne, ubytek będzie występował do 2020 r., ale
z okresu na okres coraz mniejszy. Prognoza zakłada, że po 2020 r. saldo
definitywnych migracji zagranicznych będzie już dodatnie i przyniesie nie-
wielki przyrost liczby ludności województwa.
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Zdecydowanie różnią się bilanse ludności miejskiej i wiejskiej w wo-
jewództwie. Liczba ludności miejskiej zmaleje w latach 2008–2035 o 188 tys.
osób (o około 15%), podczas gdy liczba ludności wiejskiej w tym samym
czasie wzrośnie o 42,4 tys. (o ponad 5%). W miastach we wszystkich wy-
odrębnionych podokresach wystąpi ubytek rzeczywisty ludności, natomiast
na wsi ubytek ludności zaznaczy się dopiero w latach 2026–2030 i 2031–
–2035. Czynnikiem zmniejszającym liczbę ludności miejskiej w całym bada-
nym okresie będzie zarówno ubytek naturalny ludności, jak i jej ubytek
wędrówkowy, przy czym ten ostatni czynnik będzie odgrywał rolę znaczącą,
aczkolwiek malejącą, we wszystkich wyodrębnionych podokresach. Na wsi
przyrost naturalny osiągnie wartości ujemne dopiero w latach 2026–2030
i 2031–2035. W całym okresie wystąpi, malejący wprawdzie, przyrost lud-
ności z tytułu migracji wewnętrznych oraz ubytek, również malejący, z po-
wodu salda wyjazdów zagranicznych.

4. Proces starzenia się ludności

4.1. Uwagi wstępne

Starzenie się i starość nie są określane w sposób precyzyjny i ostry.
Wynika to z samego ich charakteru. Zajmują się nimi różne dyscypliny na-
ukowe – biologiczne i społeczne – i definicje formułowane na ich gruncie
nie są z natury rzeczy jednolite. Oba pojęcia są ściśle ze sobą powiązane
i często stosowane łącznie, starość jest bowiem traktowana jako ostatni etap
procesu starzenia się.

Starzenie się jest prawidłowością biologiczną, właściwą wszystkim
żywym organizmom. Jest to proces długotrwały, stopniowo rozwijający się,
w trakcie którego postępują w ustroju określone zmiany5. Starzenie się obej-
muje naturalne, nieodwracalne i nasilające się zmiany fizjologiczne uwa-
runkowane genetycznie, zachodzące w osobniczym rozwoju wszystkich
żywych organizmów, w tym też człowieka6. Starość natomiast jest końco-
wym okresem procesu starzenia się, który nieuchronnie kończy się śmier-
cią7. Starość następuje w życiu ustroju po wieku dojrzałym i charakteryzuje
się obniżeniem funkcji życiowych i występowaniem wielu morfologicznych
zmian w poszczególnych układach, organach i tkankach8.

5 E. Rosset, Ludzie starzy. Studium demograficzne, PWE, Warszawa 1967, s. 12.
6 M. Mitręga, Starzenie się społeczeństwa jako problem badań naukowych, [w:] Polska a Eu-

ropa. Procesy demograficzne u progu XXI wieku, red. L. Frąckiewicz, Wydawnictwo Akademii Eko-
nomicznej w Katowicach, Katowice 2002, s. 9.

7 Ibidem, s. 9.
8 E. Rosset, Ludzie..., s. 12.
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W zaprezentowanych definicjach nie określa się granic oddzielających
poszczególne etapy w cyklu życia ludzkiego. Brakuje więc wskazówki, jaką
umowną granicę starości należałoby uznać za poprawną. Sytuacja kompli-
kuje się również dlatego, że można mówić o różnych rodzajach i w konse-
kwencji o różnych poziomach progu starości, a mianowicie9:
— starości chronologicznej (kryterium wieku),
— starości biologicznej (kryterium testów sprawności),
— starości prawnej (kryterium uprawnień emerytalnych),
— starości ekonomicznej (kryterium zaprzestania aktywności zawodo-

wej).
Poglądy na określenie progu starości nie ulegały większym wahaniom

w ciągu stuleci, a zgłaszane propozycje początku starości mieściły się
w przedziale 60–70 lat. Współcześnie wielu demografów za próg starości
uznaje wiek 60 lat, a demografowie i statystycy ONZ proponują przyjęcie
jako granicy starości wieku 65 lat10. Wraz z rozwojem społecznym, wydłu-
żaniem się życia ludzkiego i podnoszeniem sprawności osób starszych,
a także wydłużaniem się okresu aktywności zawodowej ulegnie zapewne
podwyższeniu i próg starości.

Populacja ludzi starych nie jest homogeniczna, a wydłużający się czas
życia powoduje dalsze jej różnicowanie się. Stąd też stosuje się różne pe-
riodyzacje okresu starości: dzieli się go na cztery (K. Dzienio), trzy (WHO)
bądź dwa (Amerykańskie Stowarzyszenie Zdrowia Publicznego, E. Rosset)
podokresy11. Każdy podział ma zapewne uzasadnienie z jakiegoś punktu
widzenia. Dla polityki zatrudnienia i rynku pracy interesującej się zagad-
nieniami aktywności zawodowej osób starych przydatny może być podział
zaproponowany przez Amerykańskie Stowarzyszenie Zdrowia Publicznego,
który wyodrębnia:
— wczesną starość – do 75 roku życia,
— późną starość – po 75 roku życia.

Analiza procesu starzenia się może być dokonywana z różnych punk-
tów widzenia12:
— na poziomie jednostki,
— na poziomie małej grupy społecznej (rodziny, gospodarstwa domowego),
— na poziomie różnych zbiorowości ludzkich,

9 M. Mitręga, Demografia społeczna, „Śląsk”, Katowice 1995.
10 J. T. Kowaleski, Kwestie metodologiczne w badaniu procesu starzenia się ludności, [w:] Pro-

cesy demograficzne u progu XXI wieku. Polska a Europa, red. Z. Strzelecki, Warszawa 2003,
s. 306–307.

11 M. Mitręga, Starzenie się społeczeństwa..., s. 10–11; E. Rosset, Ludzie..., s. 373.
12 E. Frątczak, Proces starzenia się ludności Polski, „Studia Demograficzne” 2002, nr 2 (142).
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— jako poziom dojrzałości społecznej i cywilizacyjnej określonych zbio-
rowości.
W niniejszym opracowaniu będzie interesował nas trzeci poziom. Zaj-

mujemy się bowiem procesem starzenia się populacji ludzkiej zamieszkującej
określony region, a więc starością demograficzną wybranego województwa.

Starzenie się ludności (w sensie demograficznym) jest procesem dyna-
micznym, który dotyczy zmian w strukturze wieku ludności i oznacza
wzrost udziału ludzi starych w społeczeństwie13. Starość demograficzna jest
natomiast pojęciem statycznym wyrażającym określoną proporcję ludzi sta-
rych w populacji. Proces starzenia się ludności można zidentyfikować przez
porównanie odsetka ludzi starych w tej samej zbiorowości w różnych mo-
mentach, a starość demograficzną przez porównanie udziału ludzi starych
w różnych zbiorowościach w tym samym momencie.

Procesy modernizacji społeczno-gospodarczej zachodzące na świecie
w XIX i XX w. wywołały przemiany demograficzne polegające na wzroście
liczby ludności poszczególnych krajów oraz na przejściu od progresywnych
do zastojowych i regresywnych struktur wieku ludności, a więc procesy
starzenia się ludności. Ich przyczyn można upatrywać:
— w malejącej i niskiej płodności,
— spadku umieralności i wydłużaniu się życia ludzkiego,
— migracjach.

Oddziaływanie dwóch pierwszych czynników próbuje objaśnić teoria
przejścia demograficznego14. Na zmiany zachodzące w umieralności i płod-
ności wpływają dwie grupy czynników: pozaświadomościowe i świadomo-
ściowo-wolicjonalne. Czynniki pozaświadomościowe są obiektywne, nieza-
leżne od woli ludzkiej, wiążą się z zachodzącymi procesami modernizacji
gospodarczej i społecznej, i występują wyprzedzająco w stosunku do czyn-
ników świadomościowo-wolicjonalnych. Czynniki świadomościowo-wolicjo-
nalne działają z opóźnieniem, co wynika z właściwości psychiki ludzkiej;
człowiek musi obiektywnie zachodzące zmiany dostrzec, zintegrować je
i podjąć stosowne działania.

Przejście demograficzne zapoczątkował spadek umieralności, wywoła-
ny w przeważającej mierze przez czynniki pozaświadomościowe: poprawę
wyżywienia, higieny publicznej i osobistej, w mniejszym stopniu profilak-
tykę zdrowotną. Na spadek rodności czynniki pozaświadomościowe miały
niewielki wpływ, a wyższa jakość wyżywienia i stanu zdrowia populacji
przyczyniła się nawet do przejściowego zwiększenia płodności. Główną rolę

13 E. Rosset, Ludzie..., s. 13.
14 Teoria przejścia..., s. 14 i n.
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w ograniczaniu rodności odegrały czynniki świadomościowe, których źró-
dłem były upowszechnienie oświaty i zmiany światopoglądowe, wzrost
efektywności procesów reprodukcji, zmiany społecznej roli kobiety oraz
zmiany ekonomiki gospodarstwa domowego. W wielu krajach poziom rod-
ności obniżył się jednak poniżej natężenia zgonów, bądź oscyluje wokół
niego, co prowadzi do zmniejszania się populacji, przyspieszenia i pogłę-
bienia procesów demograficznego starzenia się. Zjawiska te objaśnia model
drugiego przejścia demograficznego15.

Największą mobilność społeczną i przestrzenną wykazują ludzie mło-
dzi. Oni uczestniczą głównie w procesach migracji, zarówno wewnętrznych,
jak i zewnętrznych, szczególnie zarobkowych. Dlatego też napływ ludności
(imigracja) przyczynia się do odmłodzenia struktury wieku i spowalnia pro-
cesy starzenia się, a odpływ ludności (emigracja) wzmaga procesy starzenia
się ludności.

Do badania starości demograficznej i zaawansowania procesów sta-
rzenia się ludności wykorzystuje się szereg miar. Syntetyczny obraz zmian
zachodzących w strukturze ludności według wieku daje mediana wieku oraz
wskaźnik przeciętnego trwania życia. Lepiej dostosowane do przedmiotu
badania są wskaźniki struktury pokazujące udział osób w wieku powyżej
przyjętego progu starości w całej populacji oraz demograficzne i ekonomicz-
ne współczynniki obciążeń, a także współczynniki aktywności zawodowej
osób w starszym wieku. Zaawansowanie procesów starzenia się obrazują
wskaźniki liczby osób dożywających określonego wieku i pokazujące prze-
ciętne dalsze trwanie życia osób starszych. Stosuje się również współczyn-
niki określające relacje między wyodrębnionymi grupami wieku, np. współ-
czynnik potencjalnego wsparcia, współczynnik opieki nad rodzicami, współ-
czynnik wyżycia, a także mierniki charakteryzujące społeczno-ekonomiczną
oraz demograficzną sytuację populacji ludzi starych w zakresie zatrudnie-
nia, dochodów, sytuacji zdrowotnej, warunków mieszkaniowych, pomocy
i ich integracji społecznej16. Proces starzenia się ludności w wieku zdolności
do pracy obrazuje się relacją ludności w wieku niemobilnym do ludności
w wieku produkcyjnym.

Do oceny przestrzennego zróżnicowania stopnia starości demograficz-
nej wykorzystuje się skale starości demograficznej17. Ich wartość diagno-
styczna maleje w miarę upływu czasu od momentu konstrukcji. Wysuwane

15 J. Z. Holzer, op. cit., s. 22.
16 E. Rosset, Ludzie..., s. 164–168; J. T. Kowaleski, Kwestie metodologiczne..., s. 308–311;

J. Jóźwiak, Proces starzenia się ludności wyzwaniem XXI wieku, [w:] Procesy demograficzne...,
s. 40; Proces starzenia się ludności – potrzeby i wyzwania, red. J. T. Kowaleski, P. Szukalski, „Bi-
blioteka”, Łódź 2002, s. 35–37; J. Z. Holzer, op. cit., s. 151, i inni.

17 E. Rosset, Ludzie..., s. 171–177.
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są propozycje, aby w miarę postępu procesu starzenia się przesuwać progi
takiej skali w górę18. Rozwiązanie takie nie wydaje się najbardziej właści-
we. Należałoby raczej, w miarę poprawy kondycji osób starszych i przedłu-
żania okresu aktywności zawodowej, podnosić próg starości lub też doko-
nać bardziej szczegółowej specyfikacji najwyższego przedziału skali, nieko-
niecznie stosując w dalszym podziale równe przedziały.

4.2. Natężenie procesu starzenia się ludności województwa

Równolegle do zmniejszania się liczby ludności województwa, wsku-
tek ograniczenia rozmiarów urodzeń, wydłużenia się życia ludzkiego i emi-
gracji, szczególnie młodzieży, trwają procesy starzenia się ludności. Nasilą
się one w nadchodzącym okresie. Czynnikiem wzmagającym je będzie wkra-
czanie w okres starości licznie obsadzonych roczników pierwszego powo-
jennego wyżu demograficznego.

Wiek środkowy mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego
wzrósł z 34,6 lat w 2000 r. do 36,0 lat w 2005 r. i będzie rósł nadal.
W 2017 r. niemal co drugi mieszkaniec województwa przekroczy 40 rok
życia, a w 2035 r. połowa mieszkańców będzie starsza niż 47,5 lat (połowa
mężczyzn przekroczy 46 lat, a kobiet 49 lat). Przeciętne trwanie życia męż-
czyzn wyniosło 70,4 lat w 2007 r., a w 2035 r. osiągnie poziom około 77 lat.
Przeciętne trwanie życia kobiet rośnie nieco wolniej: z 79,1 lat w 2007 r.
do około 82,5 lat w 2035 r. (tab. 9).

Tabela 9. Ludność w starszym wieku w województwie kujawsko-pomorskim w la-
tach 2000–2035 (w tys.)

Źródło: Rocznik statystyczny województwa kujawsko-pomorskiego 2007, s. 88; Bank danych regional-

nych, www.stat.gov.pl; Prognoza ludności GUS na lata 2008–2035, obliczenia własne.

18 J. T. Kowaleski, Kwestie metodologiczne..., s. 312.
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W latach 2000–2005 liczba ludności w wieku 60 i więcej lat wzrosła
z 324,5 tys. osób do 332,4 tys. osób (o około 2,5%), w 2020 r. osiągnie
poziom 510,3 tys. osób, a do 2035 r. zwiększy się jeszcze o 61,5 tys. Szcze-
gólnie duże przyrosty ludności starszej wystąpią w pięcioleciach 2011–2015
– o prawie 64 tys. osób i 2016–2020 – o 56,5 tys. osób. Udział ludności
w wieku 60+, który wzrósł w latach 2000–2005 z 15,7% do 16,1%, pod-
wyższy się do 25,0% w 2020 r., a w 2035 r. ludzie starzy będą stanowili
już 29,8% ogółu społeczności wojewódzkiej (tab. 10).

Tabela 10. Przyrost liczby ludności w wieku 60+ w województwie kujawsko-pomor-
skim w latach 2000–2035 (w tys.)

Źródło: Rocznik statystyczny województwa kujawsko-pomorskiego 2007, s. 88; Bank danych regio-

nalnych, www.stat.gov.pl; Prognoza ludności GUS na lata 2008–2035, obliczenia własne.

Proces starzenia się występuje ze znacznie większym natężeniem
wśród kobiet niż wśród mężczyzn. Odsetek kobiet w wieku 60 i więcej lat
rośnie z ponad 18% w 2000 r. do ponad 33% w 2035 r., a mężczyzn z nie-
spełna 13% do ponad 26%. W efekcie w 2035 r. co czwarty mężczyzna
i prawie co trzecia kobieta w województwie przekroczy 60 rok życia (tab. 11).

Znacznie szybciej postępuje proces starzenia się ludności miejskiej niż
wiejskiej. W 2000 r. odsetek ludności w wieku 60 lat i starszej w miastach
i na wsi był niemal identyczny i wynosił niespełna 16%, a w 2010 r. bę-
dzie już o 4 punkty procentowe wyższy w miastach (miasta – 20,5%, wieś
– 16,4%). Różnica ta będzie rosła do 2020 r., kiedy zwiększy się do 6,3 punk-
tów procentowych. W kolejnych latach procesy starzenia się ludności będą
postępowały szybciej na wsi, co spowoduje zmniejszenie omawianej różni-
cy do 4,9 punktów procentowych w 2035 r. Prawie co trzeci mieszkaniec
miast i częściej niż co czwarty mieszkaniec wsi przekroczy próg starości
(tab. 12).
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Tabela 11. Mężczyźni i kobiety w województwie kujawsko-pomorskim w latach
2000–2035 (w tys.)

Źródło: Rocznik statystyczny województwa kujawsko-pomorskiego 2007, s. 88; Bank danych regio-

nalnych, www.stat.gov.pl; Prognoza ludności GUS na lata 2008–2035, obliczenia własne.

Tabela 12. Ludzie starsi w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2000–2035
według miejsca zamieszkania (w tys.)

Źródło: Rocznik statystyczny województwa kujawsko-pomorskiego 2007, s. 88; Bank danych regio-

nalnych, www.stat.gov.pl; Prognoza ludności GUS na lata 2008–2035, obliczenia własne.

Zróżnicowanie natężenia procesu starzenia się ludności miejskiej
i wiejskiej wynika z dwóch czynników: zróżnicowania rodności w mieście
i na wsi oraz procesów migracyjnych. Poziom współczynnika urodzeń za-
wsze był wyższy na wsi, chociaż różnica między wsią a miastem malała,
wzorzec płodności zaś na wsi upodabniał się do wzorca miejskiego. Czyn-
nik ten działał więc zawsze na rzecz młodości demograficznej wsi. Jednak
dodatnie saldo migracji ze wsi do miast, w których uczestniczyli głównie
ludzie młodzi, spowodowało, że do końca XX wieku procesy starości de-
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mograficznej na wsi były bardziej zaawansowane niż w mieście. Od po-
czątku XXI wieku sytuacja się odwróciła. Pierwszy czynnik, na skutek uni-
fikacji wzorca płodności, stracił na znaczeniu, natomiast w migracjach za-
notowano przewagę przemieszczeń na wieś, szczególnie ludności w wieku
dojrzałym.

Tabela 13. Współczynniki feminizacji starszych mieszkańców województwa kujaw-
sko-pomorskiego w latach 2000–2035

Źródło: Bank danych regionalnych, www.stat.gov.pl; Prognoza ludności GUS na lata 2008–

–2035, obliczenia własne.

Z procesem starzenia się ludności województwa współwystępowały
zmiany w strukturze wieku podzbiorowości osób starszych. Zmiany te po-
głębią się w nadchodzącym okresie. Liczba ludności w wieku 75 lat i wię-
cej zwiększy się w latach 2000–2035 prawie trzykrotnie, a jej udział
w ludności ogółem wzrośnie z 4,3% do 12,4%. Mężczyźni starsi niż 75 lat
będą stanowili w 2035 r. ponad 9% populacji męskiej, a kobiety ponad
15% ogółu kobiet. Udział osób, które przekroczyły 75 rok życia wyniesie
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w tym samym roku ponad 14% ludności miejskiej i prawie 10% ludności
wiejskiej. Szybko będzie rosła liczba osób w wieku sędziwej starości.
W 2007 r. 1% ludności województwa przekroczył 85 rok życia. Liczba
mieszkańców w tym wieku wzrośnie do 2035 r. niemal trzykrotnie, osią-
gając poziom prawie 60 tys. osób. Będą oni stanowili wówczas 3,1% miesz-
kańców województwa.

Udział osób starszych niż 75 lat w populacji ludności starszej (60+)
szybko rośnie do końca pierwszej dekady XXI wieku; w latach 2000–2007
zwiększył się z ponad 27% do ponad 32%. W następnych latach, wskutek
przekraczania progu starości przez liczne grupy ludności z pierwszego po-
wojennego wyżu demograficznego i przechodzenia w wiek późnej starości
roczników niżowych z lat drugiej wojny światowej, odsetek ludności w wie-
ku zaawansowanej starości zmaleje do około 25% w 2020 r. Jednak w na-
stępnym okresie szybko ponownie wzrośnie i w 2035 r. ta grupa ludności
będzie stanowiła już prawie 42% ludności starszej ogółem. Równie szybko
w ludności starszej ogółem rośnie udział sędziwych starców. Ich odsetek
powiekszy się w latach 2007–2035 z 6,0% do 10,0%, a w okresie po 2035 r.
należy spodziewać się dalszego jego wzrostu z powodu zasilania tej gru-
py wiekowej przez liczne roczniki pierwszego powojennego wyżu demo-
graficznego.

Subpopulacja osób starszych jest znacznie bardziej zróżnicowana de-
mograficznie, ekonomicznie i społecznie niż pozostałe grupy ludności wy-
odrębnione według wieku, tj. dzieci i młodzież oraz osoby w wieku dojrza-
łym. Jedyną cechą szczególną jest płeć. W rozkładzie według płci w popu-
lacji osób starszych dominują zdecydowanie kobiety. Przewaga ta wzrasta
wraz z przechodzeniem do coraz starszych grup wieku. Trzeba przy tym
stwierdzić, że procesy wydłużania przeciętnego i dalszego trwania życia
powodują spadek współczynników feminizacji. W grupie osób starszych
(60+) liczba kobiet przypadających na 100 mężczyzn obniży się ze 153
w 2000 r. do 136 w 2035 r. Jeszcze szybsze tempo spadku współczynnika
feminizacji wystąpi w grupie 75+, w której zmaleje on z 214 do 175 ko-
biet na 100 mężczyzn. Niemniej jednak w starszych grupach wieku prze-
waga kobiet będzie w dalszym ciągu olbrzymia; w 2035 r. na mężczyznę
w wieku 85+ lat będą przypadały prawie 2,5 kobiety, a w wieku 90+ prze-
waga ta wzrośnie do 3 kobiet na mężczyznę (tab. 13).

Znacznie bardziej sfeminizowana jest ludność miast niż wsi. Do
2035 r. dysproporcje w stopniu feminizacji ludności miejskiej i wiejskiej
wzrosną w młodszych grupach ludności starszej, natomiast ulegną zmniej-
szeniu w grupach starszych (85+).

Spadek współczynnika feminizacji ludności w starszym wieku jest pro-
cesem ze wszech miar korzystnym i pożądanym zarówno z perspektywy
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ludzkiej, jak i z punktu widzenia polityki społecznej. Procesowi spadku
współczynnika feminizacji będzie zapewne towarzyszyć spowolnienie pro-
cesu rozpadu małżeństw, a to osłabi zjawiska osamotnienia występujące
wśród ludzi starych, zwiększy możliwości ich samoobsługi w zakresie sze-
regu czynności życiowych, poprawi sytuację dochodową i w sumie przesu-
nie zapotrzebowanie na działania interwencyjne polityki społecznej na star-
szy wiek.

Osłabienie procesów reprodukcji ludności i stopień zaawansowania
procesu starzenia demograficznego ludności pokazuje relacja wnuków (0–
–14 lat) do dziadków (60+). W 2000 r. na 100 dziadków przypadało 126
wnuków: w miastach 113 i na wsiach prawie 147. W 2006 r. proporcja ta
obniżyła się poniżej 1 : 1; na 100 dziadków przypadało 99 wnuków: w mia-
stach 84 i na wsiach 126. W następnych latach relacja ta ulegnie dalszemu
pogorszeniu. W 2030 r. para dziadków będzie posiadała jednego wnuka,
a w 2035 r. na 100 dziadków będzie przypadało tylko niespełna 43 wnu-
ków – 38 w miastach i 51 na wsiach (tab. 14).

Tabela 14. Relacja wnuków (0–14 lat) do dziadków w województwie kujawsko-po-
morskim w latach 2000–2035

Źródło: Bank danych regionalnych, www.stat.gov.pl ; Prognoza ludności GUS na lata 2008–

–2035, obliczenia własne.

4.3. Niektóre charakterystyki demograficzne i społeczne ludności starszej

Stan cywilny jest cechą demograficzną zdecydowanie różnicującą po-
pulację ludzi starszych. Informacje o stanie cywilnym ludności są zbierane
w trakcie spisów powszechnych i dotyczą one stanu cywilnego faktyczne-
go. Stąd też struktura populacji ludzi starszych według stanu cywilnego
zostanie przedstawiona na podstawie wyników Narodowego Spisu Po-
wszechnego z 2002 r. (tab. 15).
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Tabela 15. Osoby starsze w województwie kujawsko-pomorskim w 2002 r. według
stanu cywilnego faktycznego (w odsetkach)

Źródło: Obliczenia własne na podstawie Rocznika statystycznego województwa kujawsko-pomor-

skiego 2003, s. 134.

Ponieważ kobiety żyją przeciętnie o ponad osiem lat dłużej niż męż-
czyźni, a mężczyźni zawierający związki małżeńskie są przeciętnie nieco
starsi niż ich partnerki, przy wyższej umieralności mężczyzn we wszyst-
kich grupach wieku, małżeństwa są znacznie częściej rozwiązywane przez
śmierć męża niż przez śmierć żony. Pozostawanie w związkach małżeńskich
ma szczególne znaczenie dla osób w starszym wieku. Kontynuowany do
późnej starości związek małżeński, obok więzi emocjonalnej, umożliwia wy-
tworzenie systemu wzajemnej pomocy w wymiarze ekonomicznym, finan-
sowym i społecznym. Istniejące przez lata więzi między małżonkami owo-
cują wzajemną pomocą, opieką i wsparciem w przypadku choroby, niepeł-
nosprawności i obniżenia sprawności organizmu. Osoby w starszym wieku
pozostające w związku małżeńskim są w znacznie korzystniejszej sytuacji
życiowej niż osoby reprezentujące pozostałe kategorie stanu cywilnego19.

Odsetek żonatych mężczyzn po przekroczeniu 60 roku życia był dwu-
krotnie wyższy od odsetka zamężnych kobiet. Odwrotne proporcje wystę-
powały wśród wdowców i wdów. Frakcja owdowiałych kobiet jest prawie
czterokrotnie wyższa od odsetka wdowców w populacji mężczyzn w wie-
ku 60 lat i więcej. Sytuacja taka wynika również z faktu, że kobiety wycho-
dziły za mąż z reguły za swoich rówieśników lub mężczyzn nieco starszych.
Odsetki panien oraz rozwiedzionych były również nieco wyższe w popula-
cji starszych kobiet niż kawalerów i rozwiedzionych wśród starszych męż-
czyzn. W sumie kobiety starsze, ze względu na znacznie wyższy udział osób
samotnych, znajdują się w gorszej sytuacji społecznej niż starsi mężczyźni.

19 E. Frątczak, op. cit., s. 9.
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Rozpad małżeństw postępuje wraz z wiekiem współmałżonków, stąd
też sytuacja pogarsza się w populacji osób będących w stanie zaawanso-
wanej starości (75+). Odsetek samotnych mężczyzn w tej grupie wiekowej
osiągnął poziom prawie 70%, ale i tak był niższy od odsetka właściwego
dla kobiet, który wynosił prawie 85%.

W przyszłości w strukturze ludności starszej według stanu cywilnego
będą następowały korzystne zmiany wynikające z wydłużania się życia
mężczyzn i kobiet oraz malejącego współczynnika feminizacji, wyrażające
się wzrostem udziału osób pozostających w związkach małżeńskich. Będą
dotyczyły one przede wszystkim młodszych grup wiekowych populacji lu-
dzi starszych. W grupach najstarszych, silnie sfeminizowanych, sytuacja
pozostanie nadal niekorzystna z większą przewagą osób samotnych wśród
kobiet, których położenie społeczne i ekonomiczne będzie w związku z tym
gorsze niż mężczyzn.

Poziom wykształcenia może być traktowany jako wyznacznik statusu
ekonomicznego, społecznego i zdrowotnego danej osoby. Poziom wykształ-
cenia jest również ważną charakterystyką ludności starszej. Stosunkowo
wyższy poziom wykształcenia pozwala lepiej przygotować się na okres sta-
rości. Wraz ze wzrostem poziomu wykształcenia zwiększa się świadomość
społeczna i zdrowotna, co powoduje, że osoby lepiej wykształcone są
zdrowsze i żyją dłużej. Wyższy poziom kwalifikacji ułatwia również absorp-
cję zmian zachodzących w wyniku dokonującego się postępu technicznego
i technologicznego oraz przystosowanie do życia w zmieniającym się szyb-
ko społeczeństwie, umożliwia także kontynuację aktywności zawodowej.
Przyczynia się ponadto do zmniejszenia luki międzypokoleniowej.

W wyniku dokonującego się postępu społeczno-cywilizacyjnego i tren-
du wykształcenia poziom wykształcenia ludności starszej jest niższy niż
generacji młodszych (tab. 16).

W 2002 r. prawie 60% populacji osób starszych posiadało wykształce-
nie podstawowe lub niższe, a wykształcenie wyższe nieco ponad 6%. Starsi
mężczyźni charakteryzowali się wyraźnie wyższym poziomem wykształce-
nia niż starsze kobiety.

Wykształcenie populacji osób starszych w nadchodzącym okresie bę-
dzie szybko rosło. Można oszacować, że już w 2010 r. ponad 8% ludności
w wieku powyżej 60 lat będzie legitymowało się wykształceniem wyższym,
a co czwarta osoba wykształceniem średnim i policealnym. Udział osób
z wykształceniem podstawowym ukończonym i nieukończonym oraz bez
wykształcenia szkolnego obniży się do 41–43%. W 2020 r. co dziesiąta oso-
ba starsza będzie posiadała wykształcenie wyższe, 30–32% wykształcenie
średnie i policealne, co trzecia wykształcenie zasadnicze zawodowe, a jedy-
nie jedna osoba na cztery wykształcenie podstawowe lub niższe. Do 2035 r.
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sytuacja jeszcze się poprawi. Udział osób z wykształceniem wyższym prze-
kroczy poziom 17%, co trzecia osoba będzie posiadała wykształcenie śred-
nie, około 34% wykształcenie zasadnicze zawodowe, a wykształcenie pod-
stawowe lub niższe będzie udziałem około 17% mieszkańców wojewódz-
twa należących do populacji osób starszych. W okresie po 2035 r. należy
spodziewać się dalszego szybkiego wzrostu poziomu wykształcenia ludno-
ści w starszym wieku, a szczególnie udziału osób posiadających wykształ-
cenie wyższe. Populację te zaczną bowiem zasilać, przekraczające próg sta-
rości, liczne roczniki studentów z końca XX i początku XXI wieku.

Tabela 16. Ludność starsza w województwie kujawsko-pomorskim w 2002 r. we-
dług wykształcenia (w odsetkach)

Źródło: obliczenia własne na podstawie: Bank danych regionalnych, www.stat.gov.pl

4.4. Skutki procesu starzenia się ludności

Konsekwencje procesu demograficznego starzenia się ludności są sze-
roko w literaturze omawiane20. Zwraca się uwagę na pozytywne skutki tego
procesu, ale częściej wypowiadane są oceny negatywne, które wynikają
z przeświadczenia, że starość jest przyczyną wielu zjawisk ujemnie oddzia-
łujących na całość procesów społeczno-gospodarczych, że starzejące się

20 E. Rosset, Ludzie..., s. 276–280; L. Frąckiewicz, O ochronę prawną i społeczną starzejącej
się ludności kraju, [w:] Procesy demograficzne..., s. 294–305; W. Pędich, Zdrowie ludzi starych,
[w:] ibidem, s. 313–319; L. Dziewięcka-Bokun, O miejsce dla godnej starości, [w:] ibidem, s. 329–
–335; B. Urbaniak, Społeczno-ekonomiczne skutki starzenia się społeczeństw, [w:] Przeobrażenia
demograficzne kraju i ich konsekwencje dla polityki społecznej, red. L. Frąckiewicz, Wydawnictwo
AE w Katowicach, Katowice 1998, s. 89–100; W Walkowska, Społeczne skutki procesów demo-
graficznych, [w:] Polska a Europa..., s. 39–50; M. Mitręga, Starzenie się społeczeństwa..., s. 21;
P. Szukalski, Zagrożenie czy wyzwanie – proces starzenia się ludności, „Polityka Społeczna” 2006,
nr 9, s. 6–10.
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społeczeństwa charakteryzują się obniżoną kreatywnością w wielu dziedzi-
nach życia.

Do skutków pozytywnych zalicza się:
— wykorzystanie przymusowych oszczędności w funduszach emerytal-

nych jako ważnego źródła finansowania rozwoju gospodarczego,
— wzrost globalnego popytu,
— zmiany struktury konsumpcji,
— zwalnianie miejsc pracy dla ludzi młodych.

Lista wymienianych negatywnych konsekwencji starości demograficz-
nej jest znacznie dłuższa. Obejmuje ona skutki o charakterze demograficz-
nym, ekonomicznym, społecznym, psychologicznym i politycznym. Należą
do nich między innymi:
— obniżenie produktywności siły roboczej,
— wzrost postaw zachowawczych,
— pogarszanie się ogólnego stanu zdrowia oraz wzrost liczby osób nie-

pełnosprawnych i przewlekle chorych wymagających stałej opieki,
— zmiana relacji między konsumpcją a akumulacją w skali makro,
— mniejsza skłonność do inwestowania,
— wzrost liczby osób uzyskujących dochody ze świadczeń społecznych,

co oznacza przyrost wydatków publicznych i presję na wzrost obcią-
żeń podatkowych,

— niewydolność repartycyjnych systemów emerytalnych,
— konieczność – w związku z trudnościami utrzymania realnej wartości

świadczeń emerytalnych – zwiększenia transferów dochodów od lud-
ności pracującej do emerytów,

— zmniejszenie liczby przepracowanych lat przypadających na każdy rok
pobytu na emeryturze, co oznacza skrócenie czasu przeznaczonego
na zgromadzenie środków na sfinansowanie własnych emerytur,

— wzrost kosztów opieki nad samotnymi ludźmi starszymi, chorymi
i niedołężnymi, których liczba rośnie również wskutek zmiany struk-
tury i funkcji rodziny,

— postępująca instytucjonalizacja życia społecznego ludzi starych,
— dyskryminacja ludzi starych w różnych dziedzinach życia,
— zmiany w programach partii politycznych wynikające ze starzenia się

elektoratu,
— powstawanie lobby ludzi starych.
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5. Zasoby pracy

5.1. Uwagi wstępne

Indywidualną zdolność produkcyjną siły roboczej określają psychofi-
zyczne właściwości jednostki ludzkiej oraz posiadane przez nią kompeten-
cje. Indywidualna zdolność do pracy oznacza więc całokształt możliwości
fizycznych, intelektualnych i duchowych, którymi dysponuje jednostka i któ-
re może ona uruchomić przy odpowiedniej motywacji w procesie pracy21.
W procesie wytwarzania dysponenci siły roboczej przez podział pracy, spe-
cjalizację i kooperację wchodzą w różnorakie związki wzmacniające indy-
widualne zdolności produkcyjne siły roboczej. Powstaje w ten sposób kate-
goria społecznej siły roboczej, która jest czymś więcej niż tylko prostą sumą
indywidualnych uzdolnień fizycznych i duchowych. Obejmuje ona zespół
ludzki, wzajemnie uwarunkowany i niepodzielny, niezbędny do wytworze-
nia określonych wartości użytkowych. Ilościowe ujęcie siły roboczej na róż-
nych szczeblach agregacji prowadzi do określenia zasobów pracy22.

Zasoby pracy to rozmiary społecznej siły roboczej zastosowane i moż-
liwe do wykorzystania w społecznym procesie pracy ze względu na wiek,
zdolność fizyczną i umysłową23. Mówiąc inaczej, zasoby pracy to kapitał
ludzki, którego nośnikiem jest populacja osób zdolnych do pracy. Rozmiary
tej populacji można wyrazić między innymi sumą osób fizycznych wcho-
dzących w jej skład. Ze względu na trudności określenia zdolności poszcze-
gólnych jednostek do pracy przyjmuje się, że zasoby pracy obejmują lud-
ność umownie uznaną za zdolną do pracy na podstawie cech demograficz-
nych i utożsamia się je z ludnością w wieku produkcyjnym24.

W literaturze spotyka się też inne określenie zasobów pracy, które
identyfikuje je z sumą ludności pracującej i poszukującej pracy, czyli bezro-

21 E. Dolny, J. Meller, Z. Wiśniewski, op.cit., s. 70; J. Unolt, Ekonomiczne problemy rynku
pracy, „Śląsk”, Katowice 1999, s. 9.

22 W literaturze spotyka się też określenia: zasoby siły roboczej, zasoby ludzkie, potencjał
pracy, potencjał roboczy, kapitał ludzki. J. Meller, Regionalne gospodarowanie zasobami pracy,
PWE, Warszawa 1981, s. 36; J. Unolt, op. cit., s. 9; A. Pocztowski, Rozwój potencjału pracy jako
problem zarządzania zasobami ludzkim w przedsiębiorstwie, Akademia Ekonomiczna w Krako-
wie, Kraków 1993, s. 22.

23 E. Dolny, J. Meller, Z. Wiśniewski, op. cit., s. 71.
24 Trudności definicyjne i dążenie do uściślenia zakresu kategorii zasobów pracy spowo-

dowało pojawienie się różnych ich określeń: brutto, netto, potencjalne, ogólne, globalne, pod-
stawowe, uzupełniające. E. Dolny, J. Meller, Z. Wiśniewski, op. cit., s. 74.
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botnej25. W tym ujęciu zasoby pracy są tożsame z ludnością aktywną za-
wodowo i globalną podażą pracy. Takie ujęcie może być uzasadnione przy
rozpatrywaniu zagadnień na wysokim poziomie ogólności. Budzi natomiast
zastrzeżenia przy operacjonalizacji tej kategorii, i to ze względów zarówno
pojęciowych, jak i metodologicznych.

Zasób, zapas oznacza pewną ilość czegoś (np. siły roboczej) pozo-
stającą w rezerwie i przeznaczoną do wykorzystania w przyszłości. Ogra-
niczenie zasobów pracy do ludności już pracującej i poszukującej pracy,
gotowej ją w danej chwili podjąć, jest zawężeniem pomijającym nieak-
tywną w danym czasie, ale zdolną do pracy ludność bierną zawodowo,
którą można w razie potrzeby aktywizować zawodowo stosując określo-
ne bodźce. Odpowiednie instrumenty polityki rynku pracy mogą oddziały-
wać np. na zwiększenie podaży pracy, a więc gdzieś muszą tkwić jej re-
zerwy. Jeżeli podaż pracy jest utożsamiana z jej zasobami, wówczas nie
ma miejsca na rezerwy. Podobne kłopoty metodologiczne pojawiają się
w momencie badania stopnia wykorzystania zasobów pracy. Miernikiem
stopnia wykorzystania zasobów pracy jest współczynnik aktywności za-
wodowej, który jest konstruowany jako stosunek ludności aktywnej za-
wodowo do rozmiarów zasobów pracy. Jeżeli zasoby pracy utożsamione
zostaną z ludnością aktywną zawodowo, wówczas współczynnik ten bę-
dzie zawsze równy jedności i jego obliczanie straci sens. Dlatego sądzę,
że nie należy utożsamiać wskazanych wyżej pojęć, a termin „zasoby pra-
cy” powinien mieć szerszy zakres niż oba pozostałe, oddający pojemno-
ściowo definicję tej kategorii.

W niniejszym opracowaniu przez pojęcie zasobów pracy rozumie się
ludność w wieku zdolności do pracy, który w przypadku mężczyzn obej-
muje wiek 18–64 lata, natomiast w przypadku kobiet 18–59 lat (świadomie
pominięto zagadnienie czasu pracy). Obliczenia oparto na danych publiko-
wanych przez GUS oraz na prognozie ludności GUS na lata 2008–2035.
W prognozie tej zdezagregowano dane do poziomu województwa. Dlatego
przy rozpatrywaniu zróżnicowań wewnątrzwojewódzkich (zob. punkt 4)
korzystano z odpowiednio zmodyfikowanych danych prognozy ludności GUS
na lata 2003–2030 (przez przyjęcie współczynnika dzietności stosowanego
przy sporządzaniu prognozy na lata 2008–2035).

25 D. Begg, S. Fischer, R. Dornbusch, Ekonomia – mikroekonomia, PWE, Warszawa 1997,
s. 307; J. Unolt, op. cit., s. 14 i 34; E. Kwiatkowski, Bezrobocie. Podstawy teoretyczne, Wydawnic-
two Naukowe PWN, Warszawa 2002, s. 27; E. Kryńska, J. Suchecka, B. Suchecki, Prognoza po-
daży i popytu na pracę w Polsce do roku 2010, IPiSS, Warszawa 1988 i inni.
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5.2. Rozmiary zasobów pracy

O możliwościach uczestniczenia w procesach gospodarczych decyduje
struktura ludności według wieku. Liczba ludności w wieku produkcyjnym
w województwie kujawsko-pomorskim wzrosła z 1260,7 tys. osób w 2000 r.
do 1334,3 tys. osób w 2007 r., to jest o 5,8%. Jednak tempo wzrostu tej
populacji było coraz wolniejsze. Liczba ludności w wieku zdolności do pra-
cy zwiększy się jeszcze o około 1,3 tys. osób w 2008 r. (o około 0,1%),
kiedy osiągnie maksymalny poziom. W 2009 r. wielkość populacji osób
w wieku produkcyjnym nie ulegnie zmianie, a od 2010 r. będzie obserwo-
wany systematyczny spadek jej liczebności. W kolejnych latach do 2035 r.
ilościowy potencjał pracy zmniejszy się o 230,1 tys. osób, z 1335,5 tys. do
1105,4 tys. (o ponad 17%), czyli w tempie znacznie szybszym niż liczba
ludności województwa (która zmniejszy się o 7%). Duży ubytek zasobów
pracy wystąpi w pięcioleciu 2011–2015 – o 49,9 tys. osób (o 3,7%), a jesz-
cze większy w następnym pięcioleciu, bo aż o 70,4 tys. osób (o 5,5%)
i w latach 2021–2025 o 52,2 tys. (o 4,3%). Zmniejszenie się rozmiarów fak-
tycznego potencjału pracy może być znacznie większe jeżeli utrzymają się
procesy emigracji zarobkowej, szczególnie wśród osób młodych (tab. 17)26.

Tabela 17. Ludność w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2000–2035 we-
dług wieku

26 Ze względu na brak danych o zagranicznych migracjach zarobkowych w przekroju woje-
wódzkim, o skali problemu można wnioskować na podstawie danych ogólnopolskich. W końcu
2007 r. za granicą przebywało przez okres dłuższy niż 3 miesiące 2270 tys. Polaków, z tego co

Źródło: Bank danych regionalnych, www.stat.gov.pl; Prognoza ludności GUS na lata 2008–2035,

obliczenia własne.
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Odsetek ludności w wieku produkcyjnym, który w 1995 r. kształto-
wał się na poziomie 58,8%, wzrósł do 61,0% w 2000 r. oraz do 64,6%
w 2007 r. i będzie się zwiększał do 2009 r., kiedy osiągnie najwyższy po-
ziom 64,7%. W kolejnych latach będzie malał. Do 2015 r. zmniejszy się o po-
nad 2 punkty procentowe, a w następnym pięcioleciu o kolejne 3 punkty.
W następnej dekadzie spadek będzie już wolniejszy; zasoby pracy będą sta-
nowiły 57,6% ludności województwa w 2035 roku (tab. 18).

Tabela 18. Dynamika ludności w województwie kujawsko-pomorskim w latach
2007–2035

Źródło: Bank danych regionalnych, www.stat.gov.pl, Prognoza ludności GUS na lata 2008–2035,

obliczenia własne.

Obciążenie ludności w wieku produkcyjnym ludnością w wieku nie-
produkcyjnym zmalało z 70 osób w 1995 r. do 64 w 2000 r. i 55 w 2007 r.
i będzie się obniżało jeszcze do 2009 r., kiedy osiągnie poziom 54 osób
w wieku przed- i poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym. Po
2010 r. wystąpi wzrost obciążenia. Odpowiednie wskaźniki wzrosną do
69 osób w 2020 r. i do 74 osób w 2035 r. Pojawią się przy tym niekorzystne
zmiany w strukturze obciążenia zasobów pracy: zmaleje obciążenie ludno-
ścią w wieku przedprodukcyjnym (z 48 do 28 osób w latach 1995–2035) przy
wzrostowej tendencji obciążenia ludnością w wieku poprodukcyjnym (w tym
samym okresie wzrośnie ponaddwukrotnie – z 22 do 46 osób) (tab. 19).

Ludność w wieku zdolności do pracy jest zmaskulinizowana. Wpły-
wają na to dwa czynniki. Pierwszym jest przewaga chłopców w populacji

najmniej 50% dłużej niż 12 miesięcy. Szacuje się, że około 80% wyjazdów ma związek z pracą.
Można na tej podstawie wyliczyć, że w końcu 2007 r. przebywało czasowo poza granicami kraju
w związku z pracą ponad 7% obywateli polskich w wieku produkcyjnym; obliczono na podsta-
wie: Informacja o rozmiarach i kierunkach emigracji z Polski w latach 2004–2007, www.stat.gov.pl.
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rodzących się. Umieralność wśród chłopców jest jednak większa niż wśród
dziewcząt, co prowadzi do wyrównania proporcji płci w pewnym wieku.
Wskutek zmniejszenia umieralności niemowląt i wydłużenia trwania życia,
wyrównanie proporcji płci przesuwa się do coraz starszych roczników wie-
ku i aktualnie przewaga kobiet zaznacza się wśród osób w wieku 45 lat
i więcej. Drugi czynnik wyraża się w tym, że wiek zdolności do pracy jest
dla mężczyzn o pięć lat dłuższy niż dla kobiet, co wzmaga procesy masku-
linizacji populacji obejmującej zasoby pracy. Liczba mężczyzn w wieku pro-
dukcyjnym wzrośnie w latach 2000–2010 z 642,8 tys. do 691,7 tys. (o 7,6%),
a następnie zmaleje do 587,6 tys. w 2035 r. (o 15,1%). W tym samym okre-
sie liczba kobiet wzrośnie z 617,9 tys. do 641,4 tys., a następnie obniży się
do poziomu 517,8 tys. Przewaga liczebna mężczyzn ze względu na ich nad-
umieralność nie była jednak duża. W latach 2000–2006 kobiety stanowiły
49,0% zasobów pracy ogółem. Dzięki poprawie stanu zdrowia mężczyzn
wyrażającej się w wydłużeniu przeciętnego trwania życia i spadku pozio-
mu umieralności w wieku produkcyjnym nastąpi obniżenie się udziału ko-
biet w zasobach pracy do 46,8% w 2035 r. Zmaskulinizowana jest zarówno
subpopulacja osób w wieku mobilnym (18–44 lata), jak i subpopulacja
w wieku niemobilnym (tab. 20).

Tabela 19. Obciążenie ludności w wieku produkcyjnym w województwie kujawsko-
-pomorskim w latach 2000–2035

Źródło: Bank danych regionalnych, www.stat.gov.pl; Prognoza ludności GUS na lata 2008–2035;

obliczenia własne.

Liczba ludności w wieku produkcyjnym zamieszkującej miasta wzro-
sła z 813,2 tys. osób w 2000 r. do 829,4 tys. osób w 2007 r. (o 2,0%),
W następnych latach liczebność tej populacji zacznie najpierw nieznacz-
nie, a później szybko maleć. W 2010 r. zasoby pracy w miastach będą li-
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czyły 810,3 tys. osób i zmniejszą się do 603,9 tys. osób w 2035 r. (o po-
nad 25%). Liczba ludności w wieku zdolności do pracy mieszkająca na wsi
zwiększyła się z 447,9 tys. osób w 2000 r. do 504,9 tys. osób w 2007 r.
(o 12,7%) i nadal będzie rosła do 2015 r., kiedy osiągnie poziom 530,3 tys.
osób, a następnie obniży się do 501,5 tys. osób w 2035 r. W sumie w la-
tach 2007–2035 rozmiary wiejskich zasobów pracy zmaleją o 0,7%. Oma-
wiane procesy wystąpią w wyniku większej dynamiki demograficznej lud-
ności wiejskiej oraz migracji ludności z miast w okolice podmiejskie.
W wyniku omawianych procesów odsetek zasobów pracy zamieszkujących
miasta zmniejszy się w ciągu trzydziestu pięciu lat o 10 punktów procen-
towych, z 64,5% do 54,6%. Oznacza to wzrost natężenia dojazdów do pra-
cy, a w konsekwencji wzrost intensywności ruchu w okolicach podmiej-
skich (tab. 21).

Tabela 20. Zasoby pracy w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2000–2035
według płci (w tys.)

Źródło: Bank danych regionalnych, www.stat.gov.pl; Prognoza ludności GUS na lata 2008–

–2035; obliczenia własne.

Równolegle do postępujących procesów starzenia się ludności woje-
wództwa będą występowały procesy starzenia się zasobów pracy. Liczba
ludności w wieku mobilnym wzrosła i będzie rosła do 2009 r. (wzrost o 2,8
tys. osób od 2000 r.), a od roku następnego zacznie się jej spadek o około
30% do 2035 r. (o 247,1 tys. osób), co będzie konsekwencją spadku uro-
dzeń po 1983 r. Liczba ludności w wieku niemobilnym (45–59/64 lata) wzro-
śnie w latach 2000–2008 z 433,9 tys. osób do 506,2 tys. osób., a później
będzie malała do 2020 r. (spadek o 52,7 tys. osób). W kolejnych latach wy-
stąpi jej wzrost o około 70 tys. osób do 2035 r. W konsekwencji udział
ludności w wieku niemobilnym, po przejściowym obniżeniu się w latach
2008–2016 z 37,9% do 36,6%, wzrośnie do 47,3% (tab. 22).
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Tabela 21. Ludność w wieku produkcyjnym w województwie kujawsko-pomorskim
w latach 2000–2035 według miejsca zamieszkania (w tys.)

Źródło: Rocznik statystyczny województwa kujawsko-pomorskiego 2007, s. 88; Bank danych regional-

nych, www.stat.gov.pl ; Prognoza ludności GUS na lata 2008–2035, obliczenia własne.

Tabela 22. Ludność w wieku mobilnym i niemobilnym w województwie kujawsko-
-pomorskim w latach 2000–2035 według miejsca zamieszkania

Źródło: Bank danych regionalnych, www.stat.gov.pl; Prognoza ludności GUS na lata 2008–2035;

obliczenia własne.

Znacznie starsze są zasoby pracy w miastach, aczkolwiek postępował
proces starzenia się zasobów pracy zarówno w miastach, jak i na wsi. Od-
setki osób w wieku niemobilnym w miastach były w latach 2000–2006
o około 4 punktów procentowych wyższe niż na wsi. W kolejnych latach
procesy starzenia się zasobów pracy będą szybsze na wsi, co spowoduje
niemal zanik różnicy między tymi odsetkami w 2020 r. W trzeciej dekadzie
XXI wieku nastąpi ponowne przyspieszenie starzenia się miejskich zasobów
pracy.
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Tabela 23. Zmiany liczebności wybranych kategorii ludności w województwie ku-
jawsko-pomorskim w latach 2008–2010 i w kolejnych pięcioleciach od
2011 r. do 2035 r. (w osobach)

Źródło: Prognoza ludności GUS na lata 2008–2035.

Rozczłonkowanie horyzontu prognozy na okresy pięcioletnie pokazu-
je najbardziej krytyczne momenty dla procesów zachodzących w zjawiskach
ludnościowych (tab. 23). Rozmiary populacji w wieku przedprodukcyjnym
najbardziej zmniejszą się w pięcioleciach 2026–2030 i 2031–2035. Rozmiary
zasobów pracy zmaleją najbardziej w pięcioleciu 2016–2020, proces starze-
nia zasobów pracy przyspieszy w latach 2021–2025, a w pięcioleciu 2026–
–2030 osiągnie galopujące tempo. Zróżnicowanie przebiegu omawianych
procesów w czasie wynika ze zmienności ruchu naturalnego i wędrówko-
wego ludności, ale przede wszystkim jest efektem nakładania się kolejnych
wyżów i niżów demograficznych.

5.3. Jakość zasobów pracy

Do podstawowych czynników decydujących o jakości zasobów pracy
z punktu widzenia możliwości wykorzystania w procesach pracy oraz kon-
kurencyjności regionu można zaliczyć: kompetencje, stan zdrowia i poziom
motywacji do pracy.

Pomiar kompetencji, rozumianych jako ogół trwałych właściwości
ludzkich przyczyniających się do osiągania wysokich efektów pracy, obej-
mujących wiedzę i umiejętności, wartości i postawy, cechy osobowości i mo-
tywy działania27, w skali regionu jest niezmiernie skomplikowany i wręcz
niemożliwy ze względu na brak odpowiednich danych statystycznych. Stąd

27 A. Pocztowski, Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWE, Warszawa 2003, s. 153–154.



— 95 —

Analiza zjawisk ludnościowych i zatrudnieniowych...

też skupimy się na ich widocznej części wyrażanej poziomem wykształce-
nia ludności (tab. 24).

Informacje dotyczące poziomu wykształcenia ludności pochodzą z da-
nych spisowych, natomiast dla okresów międzyspisowych można uzyskać
je w drodze szacunków. W 2002 r. wykształcenie wyższe posiadało 10%
ludności województwa w wieku zdolności do pracy, średnie i policealne
33,5%, zasadnicze zawodowe niespełna 33%, a podstawowe i poniżej pod-
stawowego 23,6% osób. Wyższym poziomem wykształcenia charakteryzo-
wały się kobiety oraz mieszkańcy miast. Poziom wykształcenia zasobów
pracy w województwie kujawsko-pomorskim był niższy niż przeciętnie
w Polsce, co obniżało poziom konkurencyjności regionu i przyczyniało się
do odpływu do innych regionów szczególnie ludzi młodych o wysokim po-
ziomie kwalifikacji.

Tabela 24. Poziom wykształcenia zasobów pracy w województwie kujawsko-pomor-
skim w latach 2002–2035 (w odsetkach)

Źródło: obliczenia własne na podstawie: Bank danych regionalnych, www.stat.gov.pl; oraz Pro-

gnoza ludności GUS na lata 2008–2035.

Poziom wykształcenia ludności województwa wykazuje tendencję ro-
snącą. Wzrósł już znacznie w okresie 1988–2002, a więc między kolejnymi
spisami ludności. Od połowy lat dziewięćdziesiątych nastąpił w Polsce burz-
liwy rozwój szkolnictwa wyższego. Proces ten nie ominął również woje-
wództwa kujawsko-pomorskiego, co zaowocowało znacznym zwiększeniem
się liczby studentów i absolwentów szkół wyższych. W konsekwencji po-
ziom wykształcenia ludności województwa szybko rośnie. Wszystko wska-
zuje, że tendencja ta utrzyma się również w przyszłości. Można oszaco-
wać, że już w 2010 r. osoby z wykształceniem wyższym będą stanowiły
ponad 17% ludności w wieku produkcyjnym. Ich udział będzie szybko się
powiększał do poziomu około 28% w 2020 r. i 42–43% w 2035 r. Będzie
malał natomiast udział osób w wieku zdolności do pracy legitymujących
się wszystkimi pozostałymi poziomami wykształcenia. Najbardziej obniży
się udział osób posiadających wykształcenie gimnazjalne i niższe, do około
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12% w 2035 r., oraz zasadnicze zawodowe – do około 18%. Można też
założyć, że zmniejszą się różnice w poziomie wykształcenia ludności miej-
skiej i wiejskiej, co będzie wynikało ze zdobywania wykształcenia przez
mieszkańców wsi, ale również z migracji ludności miejskiej w okolice pod-
miejskie.

Rynek pracy wymaga fachowców (o różnym poziomie wykształcenia)
o wysokich kompetencjach zawodowych, a przy tym: kreatywnych, elastycz-
nych w działaniu, właściwie zmotywowanych, akceptujących innowacje,
podatnych na zmiany, asertywnych, potrafiących pracować w grupie. Bada-
nia wykazują, że kierunki kształcenia, a często też przekazywane w ich ra-
mach treści, nie są przystosowane do potrzeb rynku pracy28. Brakuje pra-
cowników w zawodach technicznych, informatyków, pielęgniarek, lekarzy,
fachowców w zawodach budowlanych. Braki te wynikają z różnych czynni-
ków: kosztów kształcenia, ciężkości pracy, poziomu płac, ukształtowanych
preferencji w zakresie wyboru zawodu, niskiego poziomu nauczania mate-
matyki i wielu innych. Masowość kształcenia przyczyniła się do obniżenia
jego poziomu. Troska o jakość zasobów ludzkich wymaga więc przywiązy-
wania większej wagi do faktycznie realizowanej jakości kształcenia, a szcze-
gólnie wymagań wobec uczniów i studentów. Na wzrost jakości kadr bę-
dzie oddziaływało również rozpowszechnienie kształcenia ustawicznego
wśród osób w różnym wieku (w latach 2003–2005 uczestniczyło w nim
około 5,3–5,6% ludności w wieku 25–64 lata, w 2006 r. odsetek ten obniżył
się do 4,1% i do 3,9% w 2007 r.) oraz realizacja przygotowywanego pro-
gramu 50+, którego celem jest zwiększenie aktywności zawodowej osób
po 50 roku życia, między innymi za pomocą systemu doskonalenia zawo-
dowego dostosowanego do wieku.

Na jakość zasobów pracy będzie oddziaływał również postępujący
proces starzenia się ludności w wieku produkcyjnym, chociaż nie będzie
się to działo w sposób jednoznaczny. Z jednej strony będą występowały
czynniki wpływające na obniżenie jakości. Wiadomo, że składający się na
indywidualną zdolność do pracy potencjał fizyczny jednostki osiąga stosun-
kowo szybko swoje apogeum, a później również dość szybko maleje. Po-
tencjał intelektualny rozwija się wolniej i osiąga wartość najwyższą po osią-
gnięciu 30 roku życia, ale maleje również znacznie wolniej i często utrzy-
muje się na wysokim poziomie jeszcze w podeszłym wieku. Rozwój

28 E. Dolny, J. Meller, Z. Wiśniewski, Popyt i pracodawcy na rynku pracy w Polsce, UMK,
Toruń 1998, s. 57; Z. Wiśniewski (red.), System przepływu informacji o rynku pracy w Toruniu,
Wydawnictwo UMK, Toruń 2007, s. 95 i 125–148; Praca – zatrudnienie – szkolenie, red. E. Kryń-
ska, IPiSS, Warszawa 2007, s. 194 i n.
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i zmniejszanie się obu potencjałów jest zróżnicowane indywidualnie i zale-
ży od treści wykonywanej pracy, warunków jej wykonywania i stawianych
przez nią wymagań29. W wyniku postępu techniczno-technologicznego ma-
leje udział prac wymagających wysiłku fizycznego, a rośnie udział czynno-
ści, w których potrzeba odpowiednich predyspozycji intelektualnych. Ponad-
to, jak wykazują doświadczenia krajów wysoko rozwiniętych, w wyniku
zmiany stylu życia i poprawy warunków bytowych następuje poprawa sta-
nu zdrowia i sprawności psychofizycznej osób starszych. W sumie więc po-
stępujący proces starzenia się zasobów pracy nie musi powodować pogor-
szenia ich jakości.

5.4. Przestrzenne zróżnicowanie zasobów pracy

W latach 2000–2030 w wyniku znacznego przestrzennego zróżnico-
wania procesów ruchu naturalnego i wędrówkowego ludności zajdą istot-
ne zmiany w przestrzennej strukturze zasobów pracy w województwie.

W latach 2000–2010 rozmiary populacji zasobów pracy zwiększą się
5,7%. Wolniej wzrosną w podregionie bydgoskim (o 4,3%) niż w toruńsko-
-włocławskim (o 6,9%). Najszybciej przybędzie ludności w wieku zdolności
do pracy w powiatach bydgoskim (o ponad 30%) i toruńskim (o prawie
28%), otaczających największe miasta województwa i będących ośrodkami
napływu ludności miejskiej osiedlającej się w rejonach podmiejskich. Znacz-
nie szybszy od przeciętnego (o około 5 punktów procentowych) wzrost
wystąpi jeszcze w powiatach brodnickim, nakielskim i tucholskim. Liczeb-
ność zasobów pracy zmniejszy się natomiast w największych miastach wo-
jewództwa: Bydgoszczy (o 4,9%), Włocławku (o 2,5%) i w Grudziądzu
(o 0,6%). W okresie 2010–2030 liczba ludności w wieku produkcyjnym
zmniejszy się przeciętnie o 14,7%, nieco bardziej w podregionie bydgoskim
(o 14,8%) niż toruńsko-włocławskim (o 14,0%). Ograniczenie zasobów pra-
cy wystąpi prawie we wszystkich powiatach, aczkolwiek w zróżnicowanym
stopniu. Najszybciej zmaleje liczba ludności w wieku produkcyjnym w du-
żych miastach województwa: Bydgoszczy, Grudziądzu, Toruniu i Włocław-
ku (o 27–30%). W pozostałych powiatach tempo spadku będzie wolniejsze
od przeciętnego, a w powiatach: aleksandrowskim, nakielskim, tucholskim
i wąbrzeskim nie przekroczy 5%. Będą też dwa powiaty, w których nastąpi
przyrost zasobów pracy: bydgoski (o 6,9%) i toruński (o 8,0%), co stanie się
w konsekwencji dalszego przemieszczania się ludności miejskiej w rejony
podmiejskie.

29 J. Unolt, op. cit., s. 11–13.
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Skutkiem zróżnicowanej dynamiki będą zmiany rozmieszczenia zaso-
bów pracy. Nastąpi spadek udziału dużych miast w populacji zasobów pra-
cy, a największy będzie dotyczył Bydgoszczy. W latach 2000–2030 udział
ludności w wieku zdolności do pracy zamieszkującej Bydgoszcz, Grudziądz,
Toruń i Włocławek zmniejszy się z 40,4% do 31,9%. Udział pozostałych
powiatów w populacji zasobów pracy województwa wzrośnie. Znaczniej-
szy przyrost odnotowany zostanie w powiatach bydgoskim i toruńskim, nie
zrekompensuje on jednak ubytku występującego w metropoliach.

 Proces starzenia się zasobów pracy wykazuje również zróżnicowanie
przestrzenne. Najszybciej w analizowanym okresie będą starzeć się zasoby
pracy w powiatach: toruńskim i bydgoskim oraz w miastach: Bydgoszczy,
Toruniu i Włocławku, a najwolniej w powiatach: aleksandrowskim, radzie-
jowskim, rypińskim, sępoleńskim i tucholskim. W 2030 r. najstarsze zasoby
pracy będą posiadały miasta: Włocławek, Bydgoszcz, Toruń i Grudziądz
(udział ludności w wieku niemobilnym na poziomie 48–50%). Najwolniej-
sze zaawansowanie procesów starzenia się zasobów pracy wystąpi nato-
miast w powiatach: brodnickim, golubsko-dobrzyńskim, lipnowskim, rypiń-
skim, tucholskim i sępoleńskim (42–43%).

5.5. Wykorzystanie zasobów pracy

Poziom aktywności ekonomicznej ludności w Polsce w porównaniu
z krajami UE jest niski i ma tendencję malejącą. Również poziom aktywno-
ści zawodowej ludności województwa kujawsko-pomorskiego w wieku
15 lat i więcej wykazuje niewielki spadek: z 56,3% w 2001 r. do 55,7%
w 2005 r. i do poziomu 51,6% w 2007 r. Do 2005 r. współczynniki aktyw-
ności zawodowej ludności województwa kujawsko-pomorskiego były wyż-
sze niż ludności w Polsce; w 2006 r. sytuacja odwróciła się. Przyczyny sto-
sunkowo wysokiego spadku współczynnika w latach 2006–2007, przy utrzy-
mującym się wskaźniku zatrudnienia i spadku stopy bezrobocia, mogą być
w zasadzie dwie: zmiany strukturalne (mało prawdopodobne w tak krót-
kim okresie) i zagraniczne wyjazdy zarobkowe.

Współczynnik aktywności zawodowej jest zróżnicowany w zależności
od płci, wieku, wykształcenia i miejsca zamieszkania. Znacznie wyższy po-
ziom aktywności zawodowej (o około 11–12 punktów, a nawet więcej)
wykazują mężczyźni w porównaniu z kobietami. Nieco wyższy jest poziom
aktywności mieszkańców wsi niż miast, chociaż występuje tendencja do
jego wyrównywania się. Początkowo poziom aktywności rośnie szybko wraz
z wiekiem. W grupie 15–24 lata wynosi 37,0%, a wśród osób w wieku 25–
–34 lata – 79,9%. Maksimum osiąga w następnej dziesięcioletniej gru-
pie wiekowej – 85,8%, w kolejnej grupie lekko obniża się (75,3%), gwał-
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townie natomiast maleje w wieku 55–64 lata, a więc w wieku przedemery-
talnym (do 30,2%).

W tej ostatniej grupie występuje zjawisko ucieczki na renty i emery-
tury, co jest pokłosiem polityki społeczno-gospodarczej prowadzonej w tym
zakresie w Polsce szczególnie w pierwszej połowie lat dziewięćdziesiątych,
kiedy wcześniejsze emerytury traktowane były jako remedium na bezrobo-
cie. Wytworzyło to wśród pracobiorców w starszym wieku postawy rosz-
czeniowe, zorientowane na bierność zawodową i korzystanie ze świadczeń
społecznych, a z drugiej strony wyzwoliło pewne przejawy dyskryminacji
zawodowej ze względu na wiek (ageizm). Procesy te potęgował szybki po-
stęp techniczny i technologiczny przy niskiej adaptacyjności starszych pra-
cowników w Polsce do zachodzących zmian (spotęgowanej stosunkowo ni-
skim poziomem wykształcenia). Procesy „ucieczki” na emeryturę wzmagały
zmiany systemu emerytalnego, które przewidywały zamknięcie możliwości
wcześniejszego przechodzenia w stan spoczynku, a także – przez zmiany
sposobu naliczania świadczeń – prowadziły do pogorszenia relacji świad-
czeń do wcześniej uzyskiwanych dochodów (tzw. wskaźnika zastąpienia).

Z perspektywy rynku pracy istotny jest poziom aktywności zawodo-
wej ludności w wieku produkcyjnym. Obniżył się on w latach 2003–2006
z 70,5% do 67,2%, a w 2007 r. nadal malał do 67,0%. Zaspokojenie popytu
na pracę w nadchodzących latach, przy spadku liczby ludności w wieku
produkcyjnym (od 2010 r.), będzie wymagało wzrostu aktywności zawodo-
wej ludności. Gdyby założyć zerową zatrudnieniochłonność wzrostu gospo-
darczego, co oznaczałoby, że w 2035 r. zapotrzebowanie gospodarki na pra-
cę zaspokoi taka sama liczebność populacji osób aktywnych zawodowo jak
w 2007 r., wówczas współczynnik aktywności zawodowej ludności w wie-
ku produkcyjnym musiałby wzrosnąć do 80,7% w 2035 roku.

W nadchodzących latach zajdą istotne zmiany – jak wyżej wskazano
– w strukturze ludności w wieku zdolności do pracy według płci, wieku
i wykształcenia. Interesujące było, jak zmiany te będą wpływać na poziom
aktywności zawodowej ludności. Odpowiednie rachunki zostały przeprowa-
dzone w aspekcie płci dla ludności w wieku produkcyjnym, a pod wzglę-
dem wieku i wykształcenia dla ludności w wieku 15–65 lat. Przyjęto za
stałe cząstkowe poziomy aktywności zawodowej według płci i wieku
z 2007 r., natomiast według wykształcenia z 2002 r. Okazało się, że zmia-
ny w strukturze ludności według płci mogą wpłynąć na wzrost współczyn-
nika aktywności zawodowej o około 0,4 punktu procentowego do 2035 r.,
natomiast zmiany w strukturze wieku ludności mogą spowodować wzrost
współczynnika aktywności zawodowej o około 1,7 punktu do 2020 r., a na-
stępnie spadek o 1,2 punktu do 2035 r. Można więc przyjąć, że zmiany
w strukturze ludności według płci i wieku będą w zasadzie neutralne dla
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zmian współczynnika aktywności zawodowej. Wystąpi natomiast znaczny
wpływ wzrostu poziomu wykształcenia ludności. Z tego tytułu omawiany
współczynnik może wzrosnąć o około 7 punktów do 2020 r. i o dalsze
3 punkty do 2035 roku.

Dla wzrostu poziomu aktywności ekonomicznej ludności istotne zna-
czenie będą miały wszelkie zmiany systemu emerytalnego, zagraniczne
migracje zarobkowe i oddziaływanie na aktywność zawodową ludności
w wieku przedemerytalnym, np. w ramach wspomnianego już programu 50+.

6. Podsumowanie

Liczba ludności województwa kujawsko-pomorskiego w okresie obję-
tym prognozą będzie malała. Początkowo zmniejszenie liczby ludności na-
stąpi pod wpływem ubytku wędrówkowego ludności, zarówno wewnętrz-
nego, jak i zagranicznego, który będzie większy niż dodatni przyrost natu-
ralny. Jednak już od połowy przyszłej dekady ubytek naturalny zacznie od-
grywać w tym procesie coraz większą, a w pięcioleciach 2026–2030 i 2031–
–2035 decydującą rolę.

Liczba i natężenie urodzeń będą rosły do 2011 r. Proces ten będzie
skutkiem wzrostu płodności kobiet wynikającego ze zmian wzorca płodno-
ści, jaki dokonał się w Polsce na przełomie XX i XXI wieku. Zmiany te pole-
gały na zmniejszeniu cząstkowych współczynników płodności oraz na prze-
sunięciu maksymalnej płodności do starszych grup wieku rozrodczego, co
spowodowało pojawienie się na przełomie pierwszej i drugiej dekady
XXI w. urodzeń „odłożonych”. Po 2011 r. nastąpi spadek płodności ogólnej
i liczby urodzeń, który będzie trwał do 2035 r. Dopiero około 2040 r. może
wystąpić ponowny niewielki wzrost liczby urodzeń, będący echem nieco
większej rozrodczości w latach 2005–2015. W całym omawianym okresie
niekorzystnie na procesy rozrodczości będą wpływały zmiany w strukturze
kobiet według wieku, przejawiające się spadkiem udziału kobiet w wieku
rozrodczym.

Na przyrost ludności niekorzystnie będzie oddziaływał również
wzrost liczby i natężenia zgonów. Wprawdzie wydłuża się czas życia i spa-
dają cząstkowe współczynniki zgonów według wieku, ale utrzymają się
szybkie procesy starzenia się ludności, wyrażające się wzrostem udziału
w populacji ludzi starszych, wśród których współczynniki zgonów przyj-
mują wartości najwyższe, i w konsekwencji – wzrostem ogólnego współ-
czynnika zgonów.

Przewiduje się, że w miarę upływu czasu oddziaływanie procesów
ruchu mechanicznego ludności na liczebność mieszkańców województwa



— 101 —

Analiza zjawisk ludnościowych i zatrudnieniowych...

będzie malało. Niemniej jednak ich wpływ na strukturę ludności może po-
zostać znaczący. W procesach odpływu, szczególnie za granicę, uczestniczą
z reguły ludzie młodzi, powodując ubytki potencjału demograficznego wo-
jewództwa, natomiast w napływie, szczególnie z zagranicy, znaczny udział
mają ludzie starsi.

Procesy ruchu naturalnego i wędrówkowego ludności wpłyną więc
w znacznym stopniu na zmniejszenie liczebności i zmiany struktury ludno-
ści województwa, szczególnie począwszy od trzeciej dekady XXI w., i przy-
czynią się do przyspieszenia występujących procesów starzenia się ludno-
ści. Konieczne więc będzie przystosowanie prowadzonej polityki społeczno-
-gospodarczej w województwie do zachodzących zmian demograficznych,
szczególnie w takich segmentach, jak polityka oświatowa, polityka rynku
pracy, polityka ochrony zdrowia.

Demograficzne starzenie się społeczeństw jest procesem nieuchron-
nym i nieodwracalnym, co wynika z modernizacji gospodarczej i społecz-
nej oraz przejścia demograficznego. Wydłużanie życia ludzkiego, przy dą-
żeniu do ukształtowania zastojowych struktur wieku i utrzymania zerowe-
go, sekularnego tempa wzrostu ludności będzie skutkowało utrzymywaniem
się wysokiego, stabilnego – a nawet z lekką tendencja wzrostową – odset-
ka ludności starszej w populacji. Starość demograficzna jest wynikiem obiek-
tywnych procesów społeczno-gospodarczych, stanem normalnym i należy
traktować ją jako wyzwanie stojące przed społeczeństwami, a nie jako za-
grożenie.

Doświadczenia ostatniego ćwierćwiecza pokazały, że następuje po-
prawa stanu zdrowia, sprawności psychofizycznej, maleje zakres biedy, na-
stępuje wzrost poziomu wykształcenia itp., co znacznie osłabia negatyw-
ne konsekwencje starości demograficznej wskazywane w literaturze przed-
miotu. Nie uwzględnia się też często transferów dóbr i usług od populacji
osób starszych do generacji ich dzieci i wnuków, a także innych form ich
społecznej produktywności, np. aktywności w organizacjach woluntary-
stycznych30.

Procesy starzenia się obywateli, wzrost obciążenia ekonomicznego lud-
ności w wieku produkcyjnym, konstrukcja systemu emerytalnego powodu-
jąca pogorszenie się wskaźnika zastąpienia spowodują zapewne konieczność
podwyższenia wieku emerytalnego dla kobiet, a następnie i dla mężczyzn.
Wydaje się to uzasadnione również dlatego, że – jak pokazują doświadcze-
nia krajów wysoko rozwiniętych – w ciągu ostatnich dwudziestu lat, w wy-
niku podniesienia poziomu życia, zmiany sposobu odżywiania i stylu życia

30 P. Szukalski, op. cit.
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nastąpił wzrost sprawności zarówno mentalnej, jak i fizycznej ludności
w starszym wieku.

Populacja ludzi starszych jest niejednorodna, tworzą ją osoby o zróż-
nicowanych zdolnościach do wykonywania pracy, dlatego też wymaga zin-
dywidualizowanego podejścia. Wielu starszych wiekiem pracowników wy-
konuje, w odpowiednich warunkach, swoje obowiązki zawodowe często
lepiej niż ich młodsi koledzy. Wyjątkiem są dwa rodzaje prac: wymagające
dużego wysiłku fizycznego oraz szybkiej reakcji na bodźce. W innych przy-
padkach pracownicy starsi wykazują większą sumienność, systematyczność
i dokładność w pracy, mniejszą skłonność do zmiany pracodawcy i do ab-
sencji, charakteryzują się mniejszą wypadkowością, większym doświadcze-
niem i rozwagą. Wzrośnie też znacznie poziom ich wykształcenia.

W warunkach niedoborów siły roboczej na rynku pracy wykorzysta-
nie kapitału ludzkiego, którego nośnikiem będą pracownicy w starszym wie-
ku będzie obiektywną koniecznością. Należy więc poznać potrzeby starszych
pracowników, ich motywacje i aspiracje zawodowe, aby wpływać na ich
postawy i zaprojektować instrumenty stosowane przez publiczne służby
zatrudnienia oraz przez służby pracownicze przedsiębiorstw w taki sposób,
aby umożliwiały podnoszenie kompetencji seniorów i ich przystosowanie
do zmian technicznych i technologicznych zachodzących w otoczeniu.

W latach 2000–2005 mieliśmy do czynienia z szybkim przyrostem roz-
miarów zasobów pracy. Wynikało to z zasilania populacji zasobów pracy,
obejmującej liczne roczniki wyżu demograficznego z lat pięćdziesiątych,
przez roczniki wyżowe urodzone na przełomie lat siedemdziesiątych
i osiemdziesiątych, przy jednoczesnym przechodzeniu w wiek emerytalny
roczników niżowych z okresu drugiej wojny światowej. Spowodowało to,
przy istniejącej w tym czasie recesji gospodarczej, znaczne perturbacje na
rynku pracy.

Od 2010 r., w wyniku przechodzenia w wiek poprodukcyjny roczni-
ków wyżowych z lat pięćdziesiątych i zasilania populacji w wieku produk-
cyjnym przez stosunkowo nieliczne roczniki niżowe urodzone na przeło-
mie wieków, nastąpi spadek liczebności populacji osób w wieku zdolności
do pracy. W województwie kujawsko-pomorskim zmniejszy się ona do
2035 r. o około 17%. Jednocześnie zajdą istotne zmiany w strukturze zaso-
bów pracy; zwiększy się poziom wykształcenia, ale wystąpią też niekorzyst-
ne raczej procesy starzenia się ludności w wieku produkcyjnym. W wyniku
zmian struktury przestrzennej zasobów pracy należy spodziewać się wzro-
stu rozmiarów i natężenia dojazdów do pracy, szczególnie z okolic pod-
miejskich.

Potrzeby rozwoju gospodarczego wymuszą zwrócenie większej uwagi
na problematykę zarówno intensywnego, jak i ekstensywnego wykorzysta-
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nia zasobów pracy. Poziom aktywności zawodowej ludności jest niski i mo-
że ulec zwiększeniu, a procesowi temu będzie sprzyjał wzrost poziomu
wykształcenia ludności. Dezaktywizująco mogą natomiast wpływać procesy
starzenia się zasobów pracy, stąd też coraz większego znaczenia będą na-
bierały procedury zarządzania wiekiem w organizacjach gospodarczych. Pro-
blem ten nabiera szczególnej wagi również dlatego, że w warunkach nie-
doboru siły roboczej rezerwuarem kapitału ludzkiego mogą stać się coraz
sprawniejsze, coraz lepiej wykształcone i potrafiące przystosować się do
zachodzących zmian technicznych i technologicznych najmłodsze roczniki
wieku poprodukcyjnego.
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ROZDZIAŁ III

CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU
BADANIA SONDAŻOWEGO OSÓB STARSZYCH

1. Cele i metoda badania

W badaniach empirycznych pierwszy krok sprowadza się do dokład-
nego sformułowania celów, zarówno ogólnego, jak i szczegółowych (cząst-
kowych). Główny cel badania powinien zostać określony po dokładnym usta-
leniu potrzeb informacyjnych oraz sposobu realizacji tych potrzeb1. Cele
cząstkowe precyzują natomiast poszczególne zagadnienia badawcze, miesz-
czące się w głównym celu badawczym. Ich poznanie prowadzi do osiągnię-
cia celu głównego.

Celem projektu jest kompleksowa analiza możliwości i uwarunkowań
aktywizacji zawodowej osób w starszym wieku w kontekście tendencji roz-
wojowych zjawisk ludnościowych w województwie kujawsko-pomorskim do
2035 roku. W analizie regionalny rynek pracy utożsamiony jest z obszarem
województwa. Oparcie delimitacji regionalnego rynku pracy na podziale
administracyjnym jest zabiegiem praktycznym. Korzystano bowiem z da-
nych publikowanych przez Główny Urząd Statystyczny według woje-

1 M. Szreder, Metody i techniki sondażowych badań opinii, PWE, Warszawa 2004, s. 32.
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wództw, a wnioski i rekomendacje mają być przydatne dla publicznych
służb zatrudnienia, pracodawców, władz samorządowych, organizacji poza-
rządowych i instytucji rynku pracy działających w województwie. Na po-
ziomie regionalnym można wskazać na komplementarność celów badania
z zapisami Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego na lata
2007–2013.

Cel ogólny stanowił podstawę do określenia szczegółowych zadań
badania opinii, którymi były:
— rozpoznanie motywów oraz uwarunkowań podejmowania pracy przez

biernych zawodowo i bezrobotnych w starszym wieku,
— zbadanie determinant wpływających na kontynuowanie pracy przez

osoby starsze,
— poznanie czynników sprzyjających aktywności i bierności zawodowej

osób starszych,
— diagnoza barier zatrudniania osób starszych,
— określenie zapotrzebowania na szkolenia zawodowe dla osób starszych,
— poznanie oczekiwań w stosunku do środowiska pracy oraz aspiracji

zawodowych osób starszych, a także zróżnicowania predyspozycji do
wykonywania pracy,

— ustalenie wyzwań zarządzania wiekiem w przedsiębiorstwach wobec
osób starszych,

— uzyskanie wiedzy o preferowanych formach wsparcia ludzi starszych
przez instytucje rynku pracy.
Wprawdzie nie można przywrócić młodości, ale można spróbować za-

rządzać wiekiem, aby starsi pracownicy mogli łatwiej odnaleźć swoje miej-
sce w organizacji. Dlatego w badaniu istotną rolę odgrywały analizy ocze-
kiwań osób starszych, zarówno pracujących, jak i biernych zawodowo, do-
tyczących wyposażenia stanowisk pracy oraz analizy możliwości przystoso-
wania pracy i osób starszych za pomocą procesów ruchliwości pionowej
i poziomej. Zwrócono uwagę na potrzeby szkoleniowe osób starszych, for-
my i metody szkoleń najbardziej odpowiadające potrzebom osób starszych,
a także możliwości dostosowania systemu edukacji ustawicznej do nowych
wyzwań.

W analizach podjęto próbę identyfikacji przeszkód i szans zwiększe-
nia aktywności zawodowej osób w wieku 45+ oraz określenia instrumen-
tów umożliwiających instytucjom rynku pracy wpływanie na procesy akty-
wizacji zawodowej bezrobotnych i biernych zawodowo. Przedsięwzięcie
miało też rozpoznać przydatność elastycznych form zatrudnienia dla akty-
wizacji osób starszych.

W zaprojektowanym badaniu empirycznym wykorzystana została me-
toda pomiaru sondażowego, zakładająca ankietowanie reprezentatywnej czę-
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ści (próby) określonej wcześniej populacji. Wybrano tę metodę mając na
względzie jej następujące zalety:

1. Źródłem informacji są osoby starsze, które mogą udzielić wiarygod-
nych informacji. Badanie to ma walor sięgania do pierwotnych źródeł.
Nie ma niebezpieczeństwa wynikającego z przyjęcia niewłaściwych za-
łożeń.

2. W toku badania można uzyskać informacje pozwalające ocenić obec-
ne położenie i warunki pracy ludzi starszych, przyczyny bezrobocia
i bierności zawodowej.

3. Badanie daje możliwość poznania zamierzeń osób starszych dotyczą-
cych kontynuacji pracy i motywów podejmowania pracy przez bezro-
botnych i biernych zawodowo.

4. W badaniu opinii jest szansa ustalenia nie tylko istniejącego stanu
lub przewidywanych zmian, ale także ich przyczyn i uwarunkowań.

5. Opracowanie informacji przekazanych przez respondentów, których
cechy są znane, umożliwia dezagregację wyników w różnych prze-
krojach.
Założono, że badanie opinii respondentów zostanie przeprowadzone

na próbie kwotowej liczącej 1230 osób. Wybór kwotowy zapewnia repre-
zentatywność próby w odniesieniu do najważniejszych charakterystyk po-
pulacji, tzw. charakterystyk kontrolnych2. Badaniem objęte zostały kobiety
w wieku 45–59 lat i mężczyźni w przedziale wieku 45–64 lata. Kwoty jed-
nostek reprezentujące poszczególne subpopulacje określono według płci,
wieku, wykształcenia, typu gospodarki w powiecie i źródła utrzymania.
Można powiedzieć, że próba jest reprezentatywna ze względu na wskaza-
ne charakterystyki kontrolne.

O ile pierwsze trzy charakterystyki kontrolne nie budzą wątpliwości,
o tyle typ gospodarki i źródła utrzymania wymagają szerszego wyjaśnienia.

Do określenia typu gospodarki w danym powiecie wykorzystano wie-
lowymiarową analizę porównawczą powiatów. Metoda ta pozwala na po-
równywanie obiektów pod względem poziomu założonego zjawiska, opisa-
nego za pomocą co najmniej dwóch cech. W doborze powiatów do badania
uwzględniono wykonane przez M. Maksim grupowanie metodą Warda3.

2 Technika wyboru kwotowego, będąca nieprobabilistycznym odpowiednikiem losowania
warstwowego, jest – w porównaniu z nim – tańszą i prostszą w zastosowaniu techniką prób-
kowania, znajdującą coraz szersze zastosowania w badaniach ekonomicznych i społecznych.
Szerzej na ten temat por. M. Szreder, O roli informacji spoza próby w badaniach sondażowych,
„Przegląd Socjologiczny” 2007, tom LVI/1, s. 97–108.

3 M. Maksim, Ewaluacja szkoleń dla bezrobotnych w województwie kujawsko-pomorskim,
TNOiK, Toruń 2008, s. 173–181.
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Wybrane zostały cztery następujące typy gospodarek określone przez cha-
rakterystyki lokalnych rynków pracy:
— nowoczesne,
— rolnicze z rozwiniętą funkcją turystyczną (P1),
— rolniczo-przemysłowe (P2) i
— rolnicze (P3).

Powiaty o nowoczesnej gospodarce reprezentowały Bydgoszcz i To-
ruń – dwa największe miasta regionu, o niskiej stopie bezrobocia i niskim
udziale pracujących w rolnictwie. Przyjęto, że połowa respondentów obję-
tych badaniem będzie pochodziła z tych miast, a po dwieście osób z pozo-
stałych trzech obszarów.

Gospodarki rolnicze z rozwiniętą funkcją turystyczną charakteryzują
powiaty brodnicki, tucholski i żniński. Na tych lokalnych rynkach pracy
mamy wysokie stopy bezrobocia i duże znaczenie rolnictwa.

Rolniczo-przemysłowe struktury gospodarcze uwzględniono przez
udział w badaniu osób starszych z powiatów nakielskiego i świeckiego. Na
tych obszarach występuje niska stopa napływu i odpływu z bezrobocia oraz
umiarkowane znaczenie rolnictwa.

Ostatnią grupą respondentów były osoby zamieszkujące w powiatach
rolniczych, to jest golubsko-dobrzyńskim, lipnowskim, radziejowskim i ry-
pińskim, w których przy bardzo wysokiej stopie bezrobocia utrzymują się
bardzo niskie stopy napływu i odpływu z bezrobocia.

Szczegółową strukturę próby (schemat 1) według kryterium źródła
utrzymania określono w następujących proporcjach: pracujący (30%), zare-
jestrowani bezrobotni (25%) i posiadający niezarobkowe pozarolnicze źró-
dła utrzymania (45%). Do pracujących zaliczono osoby starsze zatrudnione
na podstawie stosunku pracy, właścicieli i pomagających członków rodzin,
agentów, pracujących na własny rachunek, wykonujących pracę nakładczą
itp. Osoby niepracujące utrzymywały się z emerytury, renty, zasiłków
i świadczeń przedemerytalnych lub były utrzymywane przez innych.

Badanie główne zostało poprzedzone pilotażem w Bydgoszczy i Toru-
niu na trzydziestoosobowej próbie, co umożliwiło weryfikację narzędzia
badawczego.

Uzyskane w badaniach empirycznych dane zostały opracowane przy
wykorzystaniu programów informatycznych oraz poddane analizom jako-
ściowym i ilościowym. Do tego celu użyto metody analizy statystyczno-eko-
nometrycznej. Wyniki badań empirycznych były przedmiotem dyskusji na
trzech seminariach dla publicznych służb zatrudnienia, instytucji rynku pra-
cy, pracodawców z regionu i przedstawicieli nauki.
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Źródło: opracowanie własne.

2. Konstrukcja kwestionariusza badania

Obok dobranej próby w badaniach statystycznych potrzebny jest in-
strument pomiarowy, jakim jest kwestionariusz. Najczęściej stosuje się dwa
rodzaje kwestionariusza, to jest ankietowy i wywiadu. W przypadku kwe-
stionariusza ankiety pytania odczytuje respondent i udziela pisemnych od-
powiedzi. Jeśli wybrano kwestionariusz wywiadu, to pytania zadaje i odpo-
wiedzi zapisuje ankieter. Ponieważ badanie dotyczyło osób starszych zde-
cydowano się na drugie rozwiązanie. Wśród zalet tej formy pomiaru wy-
mienia się4:
— możliwość wyjaśnienia w trakcie wywiadu wątpliwości i niejasności

między respondentem a ankieterem,
— możliwość rozbudowania kwestionariusza i wykorzystania większej

niż w przypadku innych technik badania liczby pytań,
— większą skuteczność w przekonywaniu ankietowanego do wzięcia

udziału w przedsięwzięciu.
Konstrukcja kwestionariusza podporządkowana była w pełni celom

badania. Dążono do tego, aby odpowiedzi na pytania dostarczały potrzeb-

4 M. Szreder, op. cit., s. 149.

Schemat 1. Struktura próby według źródeł utrzymania
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nych informacji i aby respondenci mogli wypowiedzieć się swobodnie i cał-
kowicie. Pytania zawarte w kwestionariuszu miały charakter otwarty i za-
mknięty. Do opracowania wyników przygotowany został system kodowa-
nia odpowiedzi.

Kwestionariusz wywiadu składał się z pięciu części: ogólnej dla
wszystkich respondentów, dla osób pracujących, bloku ogólnego dla nie-
pracujących, nieaktywnych zawodowo i zarejestrowanych bezrobotnych.

Na pytania zawarte w pierwszej części odpowiadali wszyscy badani.
Dotyczyły one biografii zawodowej ankietowanego, jego preferencji szkole-
niowych, czynników sprzyjających aktywności i bierności zawodowej oraz
cech i zachowań respondentów.

W drugiej części pracujący udzielali odpowiedzi na pytania dotyczące
zalet i wad swojego miejsca pracy, rozkładu czasu pracy, wynagrodzeń,
uprawnień do świadczeń emerytalno-rentowych, powodów decydujących
o kontynuowaniu pracy pomimo uzyskania świadczeń emerytalno-rento-
wych i zachowań wobec osób starszych w miejscu pracy.

Pytania o charakterze ogólnym dla wszystkich niepracujących umiesz-
czone były w trzeciej części. Respondenci informowali tutaj o swoim sto-
sunku do pracy zawodowej, preferencjach z nią związanych, oczekiwaniach
co do warunków płacowych i niezbędnych udogodnień dla osób starszych
w miejscu pracy.

Czwarty blok pytań skierowany był do osób nieaktywnych zawodo-
wo. Na ich podstawie zmierzano określić status tych osób na rynku pracy,
pobierane przez nie świadczenia i warunki podjęcia przez nie pracy. Docie-
kano również, czy ta grupa poszukuje pracy i jakie czynniki utrudniają jej
uzyskanie.

Dział piąty dotyczył osób bezrobotnych. Udzielały one informacji
o przyczynach bezrobocia, zajęciach wykonywanych podczas pozostawania
bez pracy, sposobach poszukiwania pracy i warunkach jej podjęcia. Wska-
zywały również trudności w znalezieniu pracy i oceniały skuteczność dzia-
łań instytucji rynku pracy i podmiotów polityki społecznej.

3. Charakterystyka badanej populacji

Badaniem sondażowym objęto 1231 osób. W badanej próbie było
616 mężczyzn i 615 kobiet, a więc zgodnie z założeniem proporcje płci
w grupie respondentów były wyrównane (tab. 1). W badaniu uczestniczyły
osoby w wieku 45–69 lat; najczęściej sondowano opinie osób w wieku
55–59 lat (około 35% ogółu badanych). Starsi byli badani mężczyźni, co wy-
nika z ich starszego wieku emerytalnego i częstszej w związku z tym ak-
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tywności zawodowej w późniejszym wieku. Badaną grupę osób w wieku
65–69 lat stanowili prawie wyłącznie mężczyźni.

Tabela 1. Badani ludzie starsi w województwie kujawsko-pomorskim w 2008 r. we-
dług płci i wieku

Źródło: badania własne.

Większość badanych stanowiły osoby w stanie małżeńskim (68,9%).
Pozostałe kategorie stanu cywilnego reprezentowane były już ze znacznie
mniejszą częstością. Udział kawalerów (panien), osób rozwiedzionych
i w stanie wdowim wahał się od 8% do 11%. Wśród badanych mężczyzn
częściej spotykano żonatych – co jest zrozumiałe ze względu na nadumie-
ralność mężczyzn i młodszy wiek kobiet wstępujących w związki małżeń-
skie – oraz kawalerów, wśród kobiet większe było natężenie wdów i roz-
wódek. Wraz z wiekiem badanych wzrastał udział pozostających w związ-
kach małżeńskich oraz w stanie wdowim, malał natomiast odsetek kawale-
rów i panien oraz osób rozwiedzionych. W Bydgoszczy i Toruniu częściej
występowały osoby rozwiedzione i pozostające w związkach partnerskich.

W badanej populacji dominowały osoby z wykształceniem podstawo-
wym (34,8%). Drugą liczną grupę stanowiły osoby z wykształceniem zasad-
niczym zawodowym (24,9%), a dalej ze średnim zawodowym (16,7%) i wyż-
szym magisterskim (10,3%). Niewielkie były odsetki badanych z wykształ-
ceniem policealnym i podstawowym nieukończonym (tab. 2), dlatego też
w niektórych dalszych analizach strukturę wykształcenia ograniczono do
czterech poziomów wykształcenia. Struktura próby według wykształcenia
była zbliżona do struktury całej populacji według tej cechy. Poziom wy-
kształcenia badanych mężczyzn i kobiet był zbliżony. Występowało nato-
miast zróżnicowanie poziomu wykształcenia w zależności od wieku; w star-
szych grupach respondenci mieli wykształcenie relatywnie wyższe. Miało
to związek z sytuacją badanych na rynku pracy. W starszych grupach wie-
kowych było więcej pracujących, którzy charakteryzowali się wyższym po-
ziomem wykształcenia niż bierni zawodowo, a zwłaszcza bezrobotni.
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Tabela 2. Badane osoby starsze w województwie kujawsko-pomorskim w 2008 r.
według wykształcenia

Źródło: badania własne.

Badane osoby starsze mieszkały na terenie jedenastu jednostek admi-
nistracyjnych: w Bydgoszczy i Toruniu oraz w powiatach: brodnickim, go-
lubsko-dobrzyńskim, lipnowskim, nakielskim, radziejowskim, rypińskim,
świeckim, tucholskim i żnińskim. Wymienione powiaty reprezentowały róż-
ne typy gospodarki, stąd też dla celów analizy zróżnicowań przestrzennych
wyodrębniono cztery grupy jednostek: Bydgoszcz i Toruń reprezentujące
gospodarki nowoczesne, grupę powiatów rolniczych z rozwiniętą funkcją
turystyczną (P 1), do której zaliczono powiaty: brodnicki, tucholski i żniń-
ski, grupę powiatów rolniczo-przemysłowych (P 2), w której uwzględniono
powiaty: nakielski i świecki oraz grupę powiatów o gospodarce rolniczej
(P 3) obejmującą powiaty: golubsko-dobrzyński, lipnowski, radziejowski i ry-
piński. Strukturę przestrzenną badanych przedstawiono na wykresie 1.

Zdecydowana większość badanych mieszkała w miastach (95%). Lud-
ność wiejska zamieszkiwała głównie w grupie powiatów rolniczych (P 3),
gdzie stanowiła 22,4% badanych. Subpopulacja mieszkańców wsi była bar-
dziej sfeminizowana, nieco młodsza i relatywnie gorzej wykształcona w sto-
sunku do badanych mieszkańców miast.

Badaniami objęto zarówno ludność aktywną zawodowo, jak i bierną
zawodowo. W pierwszej grupie liczącej 676 osób (54,9%) było 368 osób
pracujących (29,9%) oraz 308 osób bezrobotnych (25,0%). Grupa biernych
zawodowo liczyła natomiast 555 osób (45,1%). Struktura podgrup wyodręb-
nionych według statusu na rynku pracy była zbliżona pod względem płci,
co wynikało z założonej struktury badanej próby. Osoby pracujące były nie-
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Źródło: badania własne.

Wykres 2. Badane osoby starsze według wieku i statusu na rynku pracy

co starsze niż bierne zawodowo, najmłodsze były natomiast badane osoby
bezrobotne (wykres 2).

Wykres 1. Struktura przestrzenna badanych osób starszych w województwie ku-
jawsko-pomorskim w 2008 r.

Źródło: badania własne.
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Charakterystyczne i nasuwające szereg wniosków jest zróżnicowanie
aktywnych i biernych zawodowo w zależności od stanu cywilnego. Wśród
pracujących z największą częstością występują osoby w stanie małżeńskim
i wdowim. Natomiast wśród bezrobotnych znacznie większy niż w pozo-
stałych grupach jest udział kawalerów i panien, a zwłaszcza osób rozwie-
dzionych. Można byłoby na tej podstawie sformułować wniosek, że ustabi-
lizowane życie małżeńskie i rodzinne poprawia samopoczucie i stopień sa-
moorganizacji również w innych dziedzinach i sprzyja przedłużaniu aktyw-
ności zawodowej (wykres 3).

Wykres 3. Struktura badanych według stanu cywilnego i statusu na rynku pracy

Źródło: badania własne.

Badaną zbiorowość charakteryzuje znaczne zróżnicowanie w zależno-
ści od wykształcenia. Najlepiej wykształcone okazały się osoby pracujące.
Odsetki osób z wykształceniem wyższym i średnim są w tej grupie znacz-
nie wyższe niż wśród osób biernych zawodowo, a szczególnie wśród bez-
robotnych. Najgorzej wykształcona okazała się grupa bezrobotnych. Wyni-
ka to z większych trudności znalezienia pracy przez osoby nisko kwalifiko-
wane. Osoby o wyższych kwalifikacjach pobierające świadczenia emerytal-
no-rentowe też łatwiej mogą znaleźć pracę, a ponadto cieszą się lepszym
stanem zdrowia umożliwiającym dłuższą aktywność zawodową.

Pracujący najczęściej zatrudnieni byli w sekcjach: przetwórstwo prze-
mysłowe (około 18%), edukacja, handel hurtowy i detaliczny, a najczęściej
występującym zawodem były prace proste (około 20%). Ponad trzy czwarte
pracujących wykonywało pracę najemną, a około 11% stanowili właściciele
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i współwłaściciele. Prawie co trzeci pracujący (około 30%) pobierał świad-
czenie emerytalno-rentowe.

Wśród 555 osób biernych zawodowo prawie 82% stanowili emeryci
i renciści. Poza tym około 5% pobierało świadczenie lub zasiłek przedeme-
rytalny. Wśród pozostałych znajdowały się osoby będące na utrzymaniu ro-
dziców (1,6%), współmałżonka (8%) lub pracujące na czarno (2%). W bada-
nej próbie było więc łącznie 564 emerytów i rencistów, którzy stanowili
45,8% całej badanej w województwie kujawsko-pomorskim populacji osób
w starszym wieku.

4. Realizacja badania

Badanie empiryczne zostało wykonane przez Ośrodek Badania Opinii
Publicznej (OBOP) w Warszawie od października do grudnia 2008 roku. Wy-
wiady prowadzili przeszkoleni ankieterzy tej instytucji. Wyposażeni oni zo-
stali w instrukcje kwestionariuszowe, które okazały się bardzo przydatne.

W trakcie badań ankieterzy napotkali na wiele przeszkód, ludzie star-
si bowiem z zasady niezbyt chętnie biorą udział w sondażowych badaniach
opinii. Najwięcej trudności sprawiało pozyskanie respondentów do badania.
Podkreślić należy, że było wiele odmów. Szczególnie trudno było przekonać
do udziału w przedsięwzięciu osoby pobierające świadczenia emerytalno-
-rentowe i zasiłki dla bezrobotnych, gdyż obawiały się one, że udzielenie
odpowiedzi może wiązać się z utratą przyznanego prawa. Gdyby badanie
to nie było wykonywane przez tak doświadczoną firmę jak OBOP, to ter-
min realizacji musiałby ulec przedłużeniu.

Najwięcej problemów wystąpiło w końcowym etapie procesu doboru
respondentów według wieku, wykształcenia i źródeł utrzymania. Bardzo
trudno było pozyskać respondentów w wieku powyżej 65 lat o określonych
charakterystykach kontrolnych oraz osoby bezrobotne. Większość powiato-
wych urzędów pracy pomogła ankieterom w doborze osób bezrobotnych.
Nie otrzymali oni jednak wsparcia ze strony dwóch powiatowych urzędów
pracy, chociaż badanie było prowadzone na zlecenie Wojewódzkiego Urzę-
du Pracy.

Przeprowadzenie jednego wywiadu trwało około 60 minut. Ankie-
terzy podkreślali, że kwestionariusz został dobrze przygotowany i pyta-
nia były zrozumiałe dla respondentów. Prowadzący wywiady wykonywa-
li swoje zadania sumiennie, o czym może świadczyć niewielki odsetek
kwestionariuszy odrzuconych przez koordynatora badań. Przeprowadzo-
ne po badaniach opinii kontrole wśród respondentów nie wykazały nad-
użyć i uchybień.
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5. Narzędzia analizy wyników badań

Badanie ankietowe było przeprowadzane metodą PAPI (Paper and Pen-
cil Interviewing), czyli wywiadu bezpośredniego z wykorzystaniem wydru-
kowanych kwestionariuszy. W przypadku tego typu badań kolejnym eta-
pem jest wprowadzenie wyników ankiety do komputerowej bazy danych.

Konieczne było zaprojektowanie bazy danych i przygotowanie inter-
fejsu użytkownika w taki sposób, aby wprowadzenie danych z 1231 ankiet
nie było zbyt uciążliwe, a przede wszystkim, aby zminimalizować ryzyko
popełnienia błędu.

Jako system zarządzania bazą danych wybrano Microsoft Access 2007.
W bazie danych powstało około dwustu tabel. Tabele zawierające odpowie-
dzi na pytania kwestionariusza powiązane były z formularzami ułatwiają-
cymi wprowadzanie danych.

Dalej skonstruowano zapytania do bazy danych wybierające odpowie-
dzi na kolejne pytania i wyeksportowano je do plików w formacie arkusza
kalkulacyjnego Microsoft Excel 2007, w którym przeprowadzono dalszą ana-
lizę danych. Dane w formacie arkusza kalkulacyjnego były też wykorzysta-
ne w programie STATA, gdzie wykonano analizę ekonometryczną czynni-
ków wpływających na aktywność zawodową osób starszych.

Excel 2007 i tabele przestawne

Znakomitym narzędziem pozwalającym na analizę danych są tabele
przestawne, dostępne od wielu lat w arkuszu kalkulacyjnym Microsoft Excel.
Dzięki niemu w bardzo prosty sposób można z surowych danych przedsta-
wionych na rys. 1 uzyskać rozkład częstości odpowiedzi na wybrane pyta-
nie widoczny na rys. 2.

Ponadto tabele przestawne umożliwiają prezentację korelacji dwóch
lub większej liczby badanych wielkości. Wiersze i kolumny tabeli są two-
rzone z krzyżowanych pytań, a komórki tabeli zawierają liczbę responden-
tów, którzy wybrali daną kombinację odpowiedzi. Rozkład odpowiedzi na
pytanie o oczekiwaną płacę netto w zależności od płci respondenta poka-
zuje rys. 3.

Mechanizm tabel przestawnych w programie Microsoft Excel daje
możliwość interaktywnego kształtowania struktury tabeli krzyżowej. Użyt-
kownik ma do dyspozycji okno „Lista pól tabeli przestawnej”, widoczne
z prawej strony rys. 2 i 3, które pozwala na przenoszenie wybranych pól
do odpowiednich obszarów tabeli.



Rys. 1. Fragment arkusza z odpowiedziami na pytania dotyczące cech demograficz-
nych oraz oczekiwań wobec wysokości płacy, za jaką bezrobotny byłby
skłonny podjąć pracę

Źródło: opracowanie własne.

Rys. 2. Rozkład częstości odpowiedzi na jedno z pytań otrzymany z wykorzysta-
niem tabeli i wykresu przestawnego w MS Excel 2007

Źródło: opracowanie własne.
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Źródło: opracowanie własne.

Wizualizacja danych

Aby prześledzić związki pomiędzy odpowiedziami na różne pytania moż-
na wykorzystać narzędzie do wizualizacji danych, jakim jest Business Objects
Xcelsius. Na podstawie tabel przygotowanych w arkuszu kalkulacyjnym po-
zwala ono między innymi tworzyć interaktywne, powiązane ze sobą wykresy.

W górnej części rys. 4 pokazana jest struktura odpowiedzi na pytanie, jaką
pracę byłaby skłonna podjąć osoba bezrobotna. Po wskazaniu myszą wycinka
odpowiadającego jednej z odpowiedzi na to pytanie wyświetlana jest informacja
o liczbie odpowiedzi oraz odsetku respondentów. Natomiast na skorelowanym
wykresie poniżej widać strukturę wykształcenia osób skłonnych podjąć w tym
przypadku każdą pracę. Wskazanie innego wycinka na górnym wykresie powo-
duje wyświetlenie odpowiadających mu danych na dolnym wykresie.

Kolejne zakładki widoczne na rys. 4 pozwalają prześledzić związki
pomiędzy skłonnością osób bezrobotnych do podjęcia różnych rodzajów
pracy a zamieszkaniem lub wiekiem.

Z kolei na rys. 5 zamieszczone są skorelowane wykresy pozwalające
prześledzić związki pomiędzy wykształceniem respondentów a ich statu-
sem na rynku pracy.

Rys. 3. Tabela krzyżowa oraz wykres prezentujące relację oczekiwanej płacy netto
oraz płci respondenta



Źródło: opracowanie własne.

Rys. 5. Wizualizacja związku pomiędzy wykształceniem a zatrudnieniem

Rys. 4. Wizualizacja związku pomiędzy odpowiedziami na dwa pytania za pomocą
dwóch skorelowanych wykresów utworzonych przy użyciu programu
Xcelsius Engage 2008

Źródło: opracowanie własne.
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Data Mining i analiza skupień

W badaniu zadano respondentom dwadzieścia pytań dotyczących ich
zachowań i cech osobowości. Odpowiedzi mogą posłużyć do próby przypo-
rządkowania respondentów do określonych typów osobowości. W takich
przypadkach przydatnym narzędziem jest analiza skupień, czyli wyodręb-
nienie spośród respondentów podgrup, w których odpowiedzi na wybrany
zestaw pytań są podobne.

Algorytmy grupowania (klastrowania) są dostępne w pakietach pro-
gramów statystycznych, np. w SPSS. Celem tych algorytmów jest podział
zbioru obiektów na podgrupy, dla których podobieństwo obiektów we-
wnątrz grupy jest maksymalizowane, przy jednoczesnej minimalizacji po-
dobieństw do obiektów z innych grup. Jednak zastosowanie tych narzędzi,
a przede wszystkim interpretacja wyników analizy, nie są łatwe i wyma-
gają od użytkownika wiedzy statystycznej.

Algorytmy klastrowania występują również w pakiecie narzędzi Busi-
ness Intelligence firmy Microsoft służących do zaawansowanej eksploracji
danych, czyli Data Mining. Ich zastosowanie stało się szczególnie proste,
gdy udostępniono dodatek Data Mining Add-In for Excel 2007. Za pośred-
nictwem tego dodatku można przeprowadzać analizę danych w przyjaznym
środowisku arkusza kalkulacyjnego5.

Co więcej, po zastosowaniu algorytmu jest automatycznie generowa-
ny raport, który ułatwia interpretację otrzymanych klastrów.

Odkrycie grup skupiających podobne odpowiedzi na wybrane pytania
można rozpocząć od wybrania opcji Detect Categories z karty Analyze do-
stępnej po zainstalowaniu dodatku. Dalej jest możliwe wybranie kolumn
tabeli (tutaj: pytań kwestionariusza), które mają być brane pod uwagę przy
odkrywaniu skupień oraz maksymalnej liczby tworzonych grup (rys. 6).

Raport wynikowy prezentuje rys. 7. Pierwsza tabela zawiera liczebno-
ści odkrytych grup (kategorii). Najliczniejsza jest kategoria 1 (357 przypad-
ków), a najmniej liczna kategoria 5 (135 przypadków). Kolejna tabela za-
wiera charakterystykę kategorii 1.

Kolumna Relative Importance zawiera wizualny wskaźnik reprezento-
wany przez gradient koloru, który pokazuje wagę elementu Value w danej
kategorii. Z tabeli wynika, że w kategorii pierwszej największą wagę ma
odpowiedź 1 (kolumna Value) na pytanie A_46_5, potem odpowiedź 1 na
pytanie A_46_2 itd.

5 Właściwa analiza danych odbywa się na serwerze analiz Microsoft SQL Server Analysis
Services w wersji 2005 lub 2008. Przed jej przeprowadzeniem należy nawiązać połączenie z ser-
werem.



Źródło: opracowanie własne.

Rys. 7. Raport wyników narzędzia Detect Categories

Rys. 6. Uruchomienie narzędzia Detect Categories i dobór parametrów

Źródło: opracowanie własne.
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W nagłówku tabeli znajdują się filtry danych, które pozwalają wy-
brać inną kategorię i przeanalizować jej charakterystykę.

Kolejną część raportu prezentuje rys. 8. Zawiera on wykres, na któ-
rym pokazany jest rozkład wartości odpowiedzi na wybrane pytanie w po-
szczególnych kategoriach. Widać z niego, że ponad 80% odpowiedzi na py-
tanie A_46_1 miało wartość 1 dla kategorii 2, ponad 60% takich odpowie-
dzi padło dla respondentów zaliczonych do kategorii 1, podczas gdy w ca-
łej badanej populacji takich odpowiedzi było około 45%. Wykres jest inte-
raktywny i można sterować jego zawartością wybierając pożądane opcje
w oknie widocznym z prawej strony rysunku. W ten sposób można prze-
analizować rozkład odpowiedzi na kolejne pytania brane pod uwagę przy
odkrywaniu kategorii.

Rys. 8. Raport wyników narzędzia Detect Categories, c.d.

Źródło: opracowanie własne.

Bardziej zaawansowaną funkcjonalność w zakresie wykorzystania al-
gorytmów klastrowania firmy Microsoft udostępnia zakładka Data Mining.
Wybranie opcji Cluster daje możliwość wyboru algorytmu klastrowania. Są
do wyboru następujące algorytmy: skalowalna i nieskalowalna metoda EM
(Expectation Maximization) oraz skalowalna i nieskalowalna metoda k-śred-
nich. Dalej można określić procent przypadków użytych do uczenia oraz
testowania modelu, a także inne parametry wybranego algorytmu.
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ROZDZIAŁ IV

DETERMINANTY KONTYNUOWANIA PRACY
I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB W STARSZYM WIEKU

1. Stan zdrowia, sytuacja rodzinna i materialna ludzi starszych

Jedną z metod oceny stanu zdrowia społeczeństwa jest samoocena
dokonywana przez respondentów w ramach prowadzonych badań repre-
zentacyjnych. Metoda ta została również zastosowana w trakcie prowadzo-
nych przez nas badań czynników aktywizacji zawodowej ludzi starszych.

W badanej populacji osób starszych swój stan zdrowia jako bardzo
dobry i dobry określiło ponad 36% respondentów (bardzo dobry – 5,9%,
dobry – 30,5%), a rzadziej niż co czwarta osoba uważała swój stan zdro-
wia za zły (19,7%) lub bardzo zły (3,5%). Ponad 40% badanych czuło się
przeciętnie, oceniało swoje zdrowie jako ani dobre, ani złe (wykres 1). Męż-
czyźni częściej określali swoje zdrowie jako dobre i bardzo dobre, ale rów-
nież jako złe lub bardzo złe, natomiast kobiety częściej wskazywały, że stan
ich zdrowia jest ani dobry, ani zły. W badanej przez nas próbie osób star-
szych wraz ze wzrostem wieku samooceny stanu zdrowia były coraz lep-
sze; najgorzej stan ten oceniały osoby w wieku 45–49 lat, a najlepiej w wie-
ku 65–69 lat. Takie zróżnicowanie ocen stanu zdrowia w zależności od wie-
ku wynikało z doboru jednostek do próby i w konsekwencji z jej struktury.
Badani w wieku 45–49 lat należeli do populacji biernych zawodowo lub
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bezrobotnych, natomiast w starszych grupach wieku malał udział tych ka-
tegorii osób na rzecz pracujących. Respondentami w wieku 65–69 lat były
wyłącznie osoby pracujące. Uzyskanego zróżnicowania samooceny stanu
zdrowia według wieku nie można więc uznać za reprezentatywne dla po-
pulacji osób starszych.

Wykres 1. Samoocena stanu zdrowia w badanej populacji osób starszych

Źródło: badania własne.

Wykres 2. Samoocena stanu zdrowia w badanej populacji osób starszych według
wykształcenia

Źródło: badania własne.
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Zdecydowanie lepiej swój stan zdrowia oceniały osoby o relatywnie
wyższym poziomie wykształcenia: jako dobry lub bardzo dobry określało
go niespełna 30% osób z wykształceniem podstawowym i ponad połowa
z wykształceniem wyższym, natomiast jako zły lub bardzo zły odpowied-
nio niespełna 28% i ponad 14% (wykres 2). Najlepiej stan swojego zdrowia
oceniali pracujący. Wśród nich 53,5% stanowiły osoby cieszące się dobrym
i bardzo dobrym stanem zdrowia, żadna nie uznała go za bardzo zły (oce-
nę zły podało 8,2%). Gorszym stanem zdrowia charakteryzowali się bezro-
botni, wśród których 43,5% oceniało swoje zdrowie jako bardzo dobre i do-
bre, a niespełna 15% wyraziło oceny negatywne. Najgorzej, co zrozumiałe,
kształtowała się sytuacja wśród biernych zawodowo: tylko nieco częściej
niż co piąta osoba wskazywała dobry i bardzo dobry, a prawie 38% zły
i bardzo zły stan zdrowia (wykres 3).

Wykres 3. Samoocena stanu zdrowia w badanej populacji według statusu na ryn-
ku pracy

Źródło: badania własne.

W badanej populacji samoocena stanu zdrowia nie odbiega od danych
ogólnopolskich, jeżeli oczywiście uwzględni się strukturę próby wynikającą
ze zróżnicowanego statusu badanych na rynku pracy.

Osoby, które oceniły swój stan zdrowia jako bardzo zły lub zły w zde-
cydowanej większości stwierdziły, że w ciągu ostatnich sześciu miesięcy
odczuwały ograniczoną zdolność do wykonywania pracy zarobkowej
(92,4%), przy czym co czwarta osoba (24,7%) wskazywała na całkowite ogra-
niczenie tej zdolności, a co trzecia (32,4%) na poważne ograniczenie (por.
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wykresy 4, 5, 6). Całkowite i poważne ograniczenie zdolności do wykonywa-
nia pracy częściej występowało wśród mężczyzn. Stopień ograniczenia zdol-
ności do wykonywania pracy nie wykazywał związku z wiekiem badanych,
natomiast zmniejszał się wraz ze wzrostem poziomu wykształcenia. Osoby
pracujące, które wskazały na zły stan swojego zdrowia w najmniejszym stop-
niu odczuwały ograniczenia stopnia zdolności do wykonywania pracy. Co
czwarta osoba z tej grupy (26,7%) określała takie ograniczenia jako poważ-
ne, a 16,7% w ogóle ich nie odczuwało. Nieco gorsza sytuacja była wśród
bezrobotnych: prawie 48% miało w stopniu całkowitym lub poważnym ogra-
niczoną zdolność do wykonywania pracy. Jednak co piąty bezrobotny uznają-
cy swój stan zdrowia za zły nie odczuwał ograniczenia zdolności do wyko-
nywania pracy. Najgorzej sprawa przedstawiała się wśród biernych zawodo-
wo – niemal dwie trzecie miało ograniczoną całkowicie lub poważnie zdol-
ność do wykonywania pracy, a jedynie 3,5% ograniczeń takich nie czuło.

Wykres 4. Zdolność do wykonywania pracy wśród badanych o bardzo złym i złym
stanie zdrowia

Źródło: badania własne.

Prawie 31% badanych posiadało orzeczenie ustalające stopień niepeł-
nosprawności wydane przez organ o odpowiednich uprawnieniach (inwa-
lidztwo prawne) (wykres 7). Orzeczenie takie miało znacznie więcej osób
niż liczyła grupa oceniająca swój stan zdrowia jako bardzo zły lub zły.
Wśród niepełnosprawnych były osoby o różnym stopniu niepełnosprawno-
ści; znaczny stopień niepełnosprawności lub całkowitą niezdolność do pra-
cy i samodzielnej egzystencji albo I grupę inwalidztwa miało 5,6% ogółu
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badanych, umiarkowany stopień niepełnosprawności lub II grupę inwalidz-
twa – 14,1%, a lekki stopień niepełnosprawności, częściową niezdolność do
pracy lub III grupę inwalidztwa – 11,1% ogółu. Orzeczenie o stopniu nie-
pełnosprawności częściej posiadali mężczyźni, ich niepełnosprawność była
również cięższa niż kobiet.

Wykres 5. Zdolność do wykonywania pracy w zależności od wykształcenia bada-
nych o złym stanie zdrowia

Źródło: badania własne.

Osoby z wykształceniem wyższym znacznie rzadziej od pozostałych po-
siadały orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, szczególnie dotyczyło to
orzeczenia o lekkim stopniu niepełnosprawności, częściowej niezdolności do
pracy lub o III grupie inwalidztwa (por. wykres 8). Spośród niepełnospraw-
nych 10% osób pracowało, 7% zasilało szeregi bezrobotnych, a prawie 83%
należało do grupy biernych zawodowo. Zgodnie z oczekiwaniami osoby nie-
pełnosprawne stanowiły główną część biernych zawodowo (56,4%); bierność
zawodowa częstokroć wynikała przecież z niepełnosprawności. W tej grupie
znalazły się prawie wszystkie osoby posiadające znaczny lub równorzędny
stopień niepełnosprawności (11,8%), najwyższe były też odsetki osób z umiar-
kowanym (26,6%) i lekkim stopniem niepełnosprawności (18,1%). Najmniej
niepełnosprawnych występowało wśród bezrobotnych, najczęściej były to
osoby z niepełnosprawnością stopnia najlżejszego. Co dziesiąta osoba pracu-
jąca była zaliczana do grona inwalidów prawnych, przy czym 6% grupy mia-
ło umiarkowany, a 4% lekki stopień niepełnosprawności.



Wykres 6. Zdolność do wykonywania pracy a status na rynku pracy badanych
o złym stanie zdrowia

Źródło: badania własne.

Wykres 7. Posiadanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności przez badane oso-
by starsze

Źródło: badania własne.
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Wykres 8. Stopień niepełnosprawności a wykształcenie badanych osób starszych

Źródło: badania własne.

Znaczna część respondentów (25,5%) musiała z powodu niepełno-
sprawności zrezygnować z pracy lub ograniczyć ją (por. wykres 9). Było ich
więcej (o około 10%) niż osób deklarujących bardzo zły i zły stan zdrowia,
a także więcej (o około 24%) niż osób odczuwających z powodów zdrowot-
nych w ciągu ostatnich co najmniej sześciu miesięcy ograniczoną zdolność
do wykonywania pracy zarobkowej. Osoby zmuszone do rezygnacji z pracy
stanowiły 64,1%, a osoby zmuszone do jej ograniczenia – 20,1% osób po-
siadających ważne orzeczenie ustalające niepełnosprawność. Z pracy częściej
rezygnowały kobiety, natomiast mężczyźni częściej ograniczali zakres wy-
konywanej pracy. Konieczność ograniczenia pracy lub rezygnacji z niej nie
wykazywała związku z wiekiem badanych. Osoby z wykształceniem wy-
ższym, zapewne ze względu na charakter wykonywanych czynności rzadziej
zmuszone były do rezygnacji z pracy, ale częściej musiały ją ograniczyć.

Osoby starsze świadczą szereg usług opiekuńczych w stosunku do
członków rodziny, zarówno rodziców, współmałżonków, jak i dzieci oraz
wnuków. Wartość transferu międzypokoleniowego w postaci świadczeń
tego rodzaju jest znaczna i odciąża system zabezpieczenia społecznego,
a także umożliwia większe zaangażowanie zawodowe zstępnych. Jednocze-
śnie jednak konieczność wykonywania tych usług może stanowić motywa-
cję do skrócenia okresu aktywności zawodowej i wcześniejszego przecho-
dzenia w stan spoczynku.
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Wykres 9. Ograniczenia aktywności zawodowej badanych osób starszych z powo-
du niepełnosprawności (prawnej)

Źródło: badania własne.

W badanej populacji ludzi starszych w województwie kujawsko-po-
morskim 15% osób musi opiekować się starszymi członkami rodziny, a pra-
wie 19% wnukami bądź dziećmi. Można więc ocenić, że obowiązki opie-
kuńcze obciążające respondentów są znaczne. Inny charakter mają obowiąz-
ki wobec dorosłych członków rodzin, a inny wobec wnuków i dzieci:
w pierwszym przypadku najczęściej nie ma alternatywy – usługi muszą być
wykonywane, w drugim stopień fakultatywności jest znacznie większy.
Wykazują też odmienne zróżnicowanie w zależności od cech demograficz-
nych i społecznych badanych.

Ponad 90% opiekujących się osobami starszymi świadczy usługi jed-
nej osobie, 6,7% – dwom osobom, a niespełna 3% ma pod opieką trzy lub
więcej osób. Natężenie obowiązków związanych z opieką nad dorosłymi
członkami rodzin nie wykazuje zróżnicowania według płci, wieku, wykształ-
cenia, a także statusu na rynku pracy. Procesy starzenia prowadzące do
obniżenia wydolności organizmu i niepełnosprawności, większej chorobo-
wości i zachorowalności dotykają wszystkich grup społecznych i prędzej
czy później obowiązki opiekuńcze obciążają w sposób losowy różne osoby
niezależnie od ich cech osobistych, pozycji społecznej, pozycji na rynku pra-
cy. Można wnioskować jedynie, że wśród respondentów w młodszych gru-
pach wieku dominują obowiązki wobec rodziców, a w starszych wobec
współmałżonków.
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Obowiązki opiekuńcze dotyczące dzieci i wnuków są znacznie zróżni-
cowane według płci. Uwarunkowania tradycjonalno-kulturowe powodują, że
o wiele częściej są obarczane nimi kobiety. Opiekę nad wnukami (dziećmi)
sprawuje co dziesiąty mężczyzna i częściej niż co czwarta kobieta. Znacz-
nie większe natężenie tego typu obowiązków występuje w młodszych gru-
pach wiekowych. Wśród osób w wieku 45–49 lat u co trzeciego responden-
ta występowała konieczność sprawowania opieki nad dziećmi i wnukami,
w kolejnej pięcioletniej grupie wiekowej obowiązek taki dotyczył 21,5%
badanych, a wśród liczących 60–64 lata niespełna 5% osób. Wykształcenie
jedynie nieznacznie różnicuje natężenie obowiązków opiekuńczych – nieco
częściej świadczą je osoby z wykształceniem podstawowym i zasadniczym
zawodowym. Pozycja na rynku pracy ma tutaj również znaczenie. Najczę-
ściej dziećmi lub wnukami opiekują się bezrobotni (21,4%), nieco rzadziej
bierni zawodowo (20,7%), a najrzadziej pracujący (13,9%).

Liczba dzieci, które trzeba otoczyć opieką jest różna. Ponad 60% osób
opiekuje się jednym dzieckiem, 30% dwojgiem dzieci, 5% trojgiem, ale
występują też przypadki konieczności opieki nad czworgiem i większą liczbą
dzieci. Mężczyźni opiekują się przeciętnie mniejszą liczbą dzieci. Liczba dzie-
ci pod opieką maleje również w miarę starzenia się respondentów, a także
wzrostu poziomu wykształcenia. Przeciętnie mniejszą liczbę dzieci pod
opieką mają też osoby pracujące.

Wykres 10. Rozkład miesięcznych dochodów netto w zł na osobę w badanej popu-
lacji osób starszych

Źródło: badania własne.
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Stopień zamożności badanych osób starszych jest zróżnicowany, ale
ogólnie można stwierdzić, że nie należą one do majętnych (por. wykres 10).
Jeżeli pominie się osoby, które nie udzieliły odpowiedzi – zakładając na-
wet, że odpowiedzi unikały osoby zamożniejsze – przedstawia się to nastę-
pująco. Niemal co czwarty respondent dysponuje miesięcznymi dochodami
netto na osobę nieprzekraczającymi 500 zł, prawie 40% dochodami netto
w granicach 500––900 zł, a dochody netto na osobę powyżej 1500 zł posia-
da 8,5% respondentów. Rozkład miesięcznych dochodów netto na osobę nie
jest zróżnicowany według płci, wykazuje natomiast zróżnicowanie w za-
leżności od wieku, wykształcenia i statusu na rynku pracy. Wiek nie jest
cechą, której wpływ będziemy w tym miejscu rozpatrywać, gdyż zróżnico-
wanie dochodów według wieku jest pochodną struktury próby według
źródeł utrzymania. Jeżeli chodzi o wykształcenie, wraz ze wzrostem jego
poziomu rośnie wyraźnie poziom zamożności respondentów (por. wykres
11). Osoby z wykształceniem podstawowym i zasadniczym zawodowym nie
deklarowały dochodów na osobę przekraczających miesięcznie 2 tys. zł. Do-
chody na osobę nieprzekraczające miesięcznie 500 zł posiadało po 30% osób
z wykształceniem podstawowym i zasadniczym zawodowym, 17,5% osób
z wykształceniem średnim i 4,5% osób z wykształceniem wyższym. Na dru-
gim biegunie – powyżej 1500 zł miesięcznie na osobę – znalazło się odpo-
wiednio: 2,6%, 2,8%, 10,7% i 31,1%.

Wykres 11. Rozkład dochodów miesięcznych netto w zł na osobę w badanej popu-
lacji według wykształcenia

Źródło: badania własne.
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W najkorzystniejszej sytuacji materialnej znajdują się osoby pracują-
ce, w gorszej posiadające niezarobkowe źródła utrzymania osoby bierne
zawodowo, w najgorszej osoby bezrobotne, w których gospodarstwach do-
mowych przynajmniej część dochodów stanowił zasiłek dla bezrobotnych
i ewentualnie zasiłki z pomocy społecznej (por. wykres 12). Dane dotyczące
osób bezrobotnych być może nie w pełni odzwierciedlają ich sytuację ma-
terialną, w tej grupie respondentów bowiem był największy udział osób,
które nie ujawniły swoich dochodów, ale ogólny obraz wydaje się odpo-
wiadać rzeczywistości. Dochody miesięczne netto nieprzekraczające 500 zł
na osobę posiadało 6% pracujących, niemal co czwarta osoba bierna zawo-
dowo i co druga bezrobotna, natomiast dochody powyżej 1500 zł – 22,5%
pracujących, 2,4% biernych zawodowo i 2,8% bezrobotnych.

Wykres 12. Rozkład dochodów miesięcznych netto w zł na osobę w badanej popu-
lacji według pozycji na rynku pracy

Źródło: badania własne.

2. Podażowe determinanty aktywności/bierności zawodowej
osób starszych

Poziom aktywności zawodowej ludności determinowany jest przez wie-
le często niemierzalnych lub trudno mierzalnych czynników, które oddziałują
z różną siłą i różnokierunkowo. Wśród czynników tych można wyodrębnić:
— popyt na pracę, określający możliwości jej uzyskania,
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— poziom zamożności rodzin,
— stan rozwoju urządzeń i ustawodawstwa socjalnego,
— rozwiązania przyjmowane w prawie pracy i ubezpieczeń społecznych,
— stan rozwoju usług,
— stan zdrowia ludności,
— długość okresu kształcenia i poziom współczynnika skolaryzacji,
— poziom wykształcenia ludności,
— granice wieku emerytalnego,
— stosowane instrumenty polityki rynku pracy,
— społeczne postawy wobec pracy.

Wymienione czynniki mają charakter obiektywny. Natomiast decyzje
dotyczące samego faktu podjęcia, wyboru miejsca i formy wykonywania
pracy, ich zmiany lub też dezaktywizacji i przejścia w stan bezczynności
zawodowej są subiektywnymi decyzjami podejmującej je osoby. Decyzje te
są oparte na kompleksowej ocenie i subiektywnej percepcji całego zespołu
czynników ekonomicznych, socjalno-bytowych i psychospołecznych i wyra-
żają cele oraz dążenia tej osoby.

W przypadku osób starszych niektóre z tych determinant są szczegól-
nie ważne. Można wskazać wśród nich czynniki wypychające z rynku pra-
cy, ale i czynniki z tym rynkiem wiążące. Czynniki wypychające obejmują
zły stan zdrowia, fizyczne i psychiczne obciążenie pracą, niski poziom wy-
kształcenia i posiadane kwalifikacje niedostosowane do potrzeb rynku pra-
cy oraz niechęć do ich uzupełniania i zmiany, zmiany charakteru pracy
i technologii wytwarzania, niestabilność umów o pracę oraz sytuacji eko-
nomicznej przedsiębiorstw, stosowane instrumenty polityki rynku pracy,
materialne i społeczne środowisko pracy, metody działania pracodawców
i ich systemy wartości itp. Do czynników wiążących z rynkiem pracy moż-
na zaliczyć: konieczność uzupełnienia niskich dochodów emerytalno-rento-
wych, łączenie z pracą sensu życia, chęć potwierdzenia własnej wartości
i użyteczności oraz utrzymania więzi ze środowiskiem, chęć przekazania
zdobytej wiedzy i doświadczeń itp. Procesy starzenia się są zróżnicowane
osobniczo, stąd też percepcja wymienionych czynników jest również osob-
niczo zróżnicowana. Można postawić tezę, że osoby o wyższym poziomie
kwalifikacji wykonujące interesującą pracę i zaangażowane w jej wykony-
wanie są bardziej związane z rynkiem pracy niż osoby o niskich kwalifika-
cjach wykonujące ciężkie prace fizyczne. Mogą jednak występować sytuacje
– np. określone rozwiązania prawne, stosowane instrumenty polityki ryn-
ku pracy, system wartości pracodawcy – które niezależnie od osobistych
preferencji i dążeń będą zmuszały do opuszczenia rynku pracy.

W dalszej części opracowania zostaną omówione opinie badanych
osób starszych, zarówno aktywnych, jak i biernych zawodowo, dotyczące
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czynników determinujących dalszą aktywność zawodową, możliwość akty-
wizacji zawodowej oraz przechodzenie w stan spoczynku.

2.1. Czynniki zachęcające/zniechęcające do przechodzenia w stan spoczynku

Pytanie o powody, dla których ludzie decydują się na przejście na eme-
ryturę zawierało 21 wariantów odpowiedzi i umożliwiało wskazanie wszyst-
kich argumentów, które przez osobę badaną były lub byłyby brane pod uwa-
gę. Dopuszczono również wskazanie innych powodów, nieujętych w ramach
zaproponowanej kafeterii, ale z tej możliwości badani korzystali nader rzad-
ko (ok. 1%). Średnio respondenci wymieniali niespełna cztery powody, które
były faktycznie brane (emeryci, renciści) lub byłyby brane pod uwagę (pozo-
stali) w momencie przechodzenia na emeryturę lub rentę. Dla celów dalszej
analizy ujęto wskazane powody w siedem grup (zob. wykres 13).

Pierwsza grupa zawiera czynniki zdrowotne. Zły stan zdrowia jest naj-
częściej wymienianą przyczyną zakończenia aktywności zawodowej. Powód
ten wymieniły aż 872 badane osoby, a więc prawie 71% badanej populacji.
Jest to przyczyna losowa, którą badani dostrzegają i której są gotowi się
podporządkować. Częstość wymieniania tej przyczyny jest jednak zróżnico-
wana w zależności od cech badanych osób i ich pozycji na rynku pracy.
Częściej (o 5 punktów procentowych) wymieniają ją mężczyźni, co jest jak
się wydaje związane zarówno z faktycznym stanem ich zdrowia, nieco star-
szym wiekiem badanych mężczyzn, jak i charakterem wykonywanej przez
nich pracy. Wniosek ten potwierdza zróżnicowanie odpowiedzi według po-
ziomu wykształcenia; najczęściej zły stan zdrowia jest wskazywany przez
osoby z wykształceniem podstawowym i zasadniczym zawodowym,
a znacznie rzadziej przez osoby z wykształceniem wyższym magisterskim
(różnica sięga w tym przypadku aż 20 punktów procentowych). Osoby
w młodszym wieku przywiązują nieco większą wagę do stanu swego zdro-
wia niż osoby starsze. Znamienne jest zróżnicowanie odpowiedzi w zależ-
ności od statusu na rynku pracy. Osoby bierne zawodowo wskazywały ten
powód znacznie częściej (76%) niż bezrobotni (71%) oraz pracujący (64%).

Drugą grupę określono jako czynniki prawne. Obejmowały one dwa
powody niezależne od badanych osób Były to: osiągnięcie wieku emerytalne-
go oraz niestabilność przepisów prawa dotyczących przechodzenia na emerytu-
rę, szczególnie wcześniejszą. Osiągnięcie wieku emerytalnego było drugim
najczęściej wymienianym powodem – wymieniło go niemal 43% respon-
dentów. Jest to powód formalny, jednak osiągnięcie wieku emerytalnego
daje określone uprawnienia i jest oczekiwane z utęsknieniem (a czasem z lę-
kiem) przez wielu badanych. Powód ten podobnie jak poprzednio częściej
wymieniali mężczyźni (różnica – 7 punktów). Częstość jego wskazań rosła
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wraz z wiekiem. Nie zaobserwowano natomiast wpływu wykształcenia. Jak
należało się przy tym spodziewać, powód ten miał większą wagę dla osób
pracujących (49%) niż dla bezrobotnych (45%) i biernych zawodowo (38%).
Niestabilność przepisów prawa dotyczących przechodzenia na emeryturę,
szczególnie wcześniejszą, wskazywana była przez co piątą badaną osobę.
Duży wpływ miała na to również zmiana systemu emerytalnego, wprowa-
dzająca niższy poziom świadczeń emerytalnych, i to po dłuższym okresie pra-
cy, co było odczuwane przez wiele osób jako swoista niesprawiedliwość. Do
niestabilności przepisów emerytalnych zdecydowanie większą wagę przykła-
dali mężczyźni (różnica między mężczyznami a kobietami wynosiła 5 punk-
tów procentowych) oraz osoby o stosunkowo wyższym poziomie wykształ-
cenia (różnica między wykształceniem podstawowym a wyższym sięgała 12
punktów procentowych). Czynnik ten był ważniejszy również dla tych grup
wiekowych, które ocierały się o możliwość skorzystania z uprawnień, nato-
miast odgrywał mniejszą rolę dla osób w wieku 45–50 lat. Najbardziej pro-
blematyką wcześniejszych emerytur zainteresowani byli pracujący, nieco
mniej bezrobotni, a najmniej bierni zawodowo (różnica między pracującymi
a biernymi zawodowo wynosiła ponad 7 punktów procentowych).

Do trzeciej grupy zaliczono dwa powody wyrażające obawy respon-
dentów związane z możliwością utraty pracy, trudnościami znalezienia no-
wej i utratą w związku z tym źródła utrzymania, a również prawdopodob-
nie obniżeniem pozycji społecznej. Były to: groźba utraty pracy i jednocze-
śnie brak możliwości lub małe szanse znalezienia innej pracy, który wskazało
36% badanych oraz trudna sytuacja firmy/pracodawcy (likwidacja, upadłość,
redukcje zatrudnienia), brak możliwości dalszej pracy w tym miejscu, wskaza-
ny przez 29% badanych. Oba te powody wyrażają również lęk przed zmia-
nami, przed stanem niepewności i napięć, na które naraża utrata pracy i ko-
nieczność znalezienia nowej. Mężczyźni częściej wymieniali jako powód
trudną sytuację finansową pracodawcy, natomiast kobiety groźbę utraty
pracy, zdając sobie sprawę z trudności znalezienia nowej w starszym wie-
ku. Różnice według płci nie były duże i w obu przypadkach wynosiły około
3 punktów procentowych. Wiek nie odgrywał roli w różnicowaniu wypo-
wiedzi. Utraty pracy i obniżenia związanej z tym pozycji zawodowej oba-
wiały się natomiast najbardziej osoby z wykształceniem zasadniczym za-
wodowym i średnim. Oczekiwania osób z wykształceniem podstawowym,
zajmujących często najniższą pozycję w hierarchii zawodowej, nie były
wygórowane, natomiast osoby z wykształceniem wyższym, szczególnie in-
żynierskim, spodziewały się, że posiadane przez nie kwalifikacje pomogą
im w utrzymaniu dotychczasowej pozycji na rynku pracy. Z najniższą czę-
stością omawiane powody pojawiały się w wypowiedziach osób biernych
zawodowo, częściej wśród pracujących, a najczęściej wskazywane były
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przez osoby bezrobotne, które doświadczyły braku pracy i niedogodności
z tym związanych.

Wykres 13. Czynniki zachęcające do przechodzenia na emeryturę

Źródło: badania własne.

Czwarta grupa ważnych determinant skłaniających do przechodzenia
na emeryturę lub rentę obejmowała kwestie związane z warunkami i cha-
rakterem pracy. Znalazły się tu: zbyt duże zmęczenie pracą w pełnym wymia-
rze czasu i niemożność znalezienia pracy w krótszym wymiarze (20% bada-
nych), wyczerpujący charakter pracy, niemożność znalezienia lżejszej pracy
(18%), brak satysfakcji/zadowolenia z pracy (18%) oraz bardzo długie dojazdy
do pracy, niemożność znalezienia pracy w bliższej odległości (13%). Mężczyźni
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nieco częściej wskazywali na brak satysfakcji z wykonywanej pracy, nato-
miast kobiety na wyczerpujący charakter zajęcia. Wiek w zasadzie nie róż-
nicował częstości wymieniania powodów zaliczanych do tej grupy. Wyjąt-
kiem były objęte badaniem osoby pracujące w wieku 65–69 lat, które dwu-
krotnie częściej niż pozostali respondenci wskazywały, że brak satysfakcji
z pracy, wyczerpujący charakter pracy czy długie dojazdy do pracy byłyby
dla nich ważne przy podejmowaniu decyzji o odejściu w stan spoczynku.
W przypadku tych osób wymienione czynniki nie występowały i to zapew-
ne skłaniało je do kontynuowania pracy zawodowej. Osoby z wykształce-
niem podstawowym i zasadniczym zawodowym, wykonujące wymagające
wysiłku roboty fizyczne, częściej wskazywały jako ważny powód odejścia
na emeryturę lub rentę zmęczenie pracą, wyczerpujący charakter pracy
i długie dojazdy do pracy, natomiast dla osób z wykształceniem wyższym
ważniejszy byłby brak satysfakcji i zadowolenia z wykonywanej pracy. Przy-
czyny dezaktywizacji zawodowej należące do tej grupy miały najmniejsze
znaczenie dla osób biernych zawodowo i one wybierały je najrzadziej. Oso-
by pracujące najczęściej wskazywały na brak satysfakcji z pracy i wyczer-
pujący charakter pracy, natomiast osoby bezrobotne na długie dojazdy do
pracy i zbyt duże zmęczenie zajęciem w pełnym wymiarze czasu pracy.

W kolejnej grupie determinant zebrano czynniki związane z dochoda-
mi uzyskiwanymi z pracy i emerytury lub renty oraz sytuacją materialną
badanego i jego rodziny (czynniki dochodowe). Są to powody o różnym
mechanizmie oddziaływania, których wspólnym mianownikiem jest jednak
zachęcanie do pobierania świadczeń emerytalno-rentowych. Zaliczono do
nich: niskie zarobki (dochody) w stosunku do możliwej wysokości emerytury
(wskazane przez 17% badanych), możliwość zwiększenia dochodów przez po-
łączenie emerytury z dodatkową pracą (14%), brak konieczności zarobkowania,
gdyż dochody z emerytury są wystarczające (11%) oraz brak konieczności zara-
biania, ponieważ rodzina jest dostatecznie materialnie zabezpieczona (9%).
Wszystkie wymienione czynniki materialne były częściej wskazywane przez
mężczyzn niż przez kobiety, jednak szczególnie duża dysproporcja wystą-
piła w przypadku możliwości zwiększenia dochodów przez połączenie eme-
rytury z dodatkową pracą (mężczyźni wybierali ten powód o połowę czę-
ściej niż kobiety) oraz niskie zarobki w stosunku do wysokości emerytury
(o jedną trzecią częściej). Dwa z omawianych w tym miejscu czynników
wykazują zróżnicowanie w zależności od wieku badanych. Możliwość zwięk-
szenia dochodów przez połączenie emerytury z dodatkową pracą jest waż-
na dla osób z najstarszych grup wiekowych (60–64 lata i 65–69 lat), a więc
tych grup, które często już korzystają z takiej możliwości. Natomiast niskie
w stosunku do możliwej wysokości emerytury zarobki (dochody) są najczę-
ściej wymieniane przez dwie krańcowe grupy badanych: w wieku 45–50
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lat oraz w wieku 65–69 lat. W pierwszym przypadku dotyczy to osób bę-
dących u szczytu kariery zawodowej, uzyskujących często najwyższe w ca-
łej karierze dochody, i wynika z racjonalnego porównania wysiłku wkłada-
nego w pracę zawodową i ewentualnych dochodów emerytalnych, nato-
miast w drugim przypadku świadczy o braku bodźców do zarobkowania
i ponoszenia w związku z tym dodatkowego wysiłku. Osoby pracujące
w wieku 65–69 lat dwukrotnie częściej niż pozostałe wskazywały również,
że ważnym powodem przejścia na emeryturę byłby dla nich brak koniecz-
ności zarobkowania, gdyby rodzina była materialnie dostatecznie zabezpie-
czona. Sugeruje to, że istotnym dla nich powodem podjęcia pracy była chęć
poprawy sytuacji materialnej rodziny. Osoby z wykształceniem średnim,
a szczególnie wyższym znacznie częściej niż pozostałe wskazują na możli-
wość dodatkowego „dorabiania” do emerytury jako na powód korzystania
z niej, natomiast osoby z wykształceniem podstawowym i zasadniczym
zawodowym częściej korzystałyby z emerytury z powodu zarobków, niskich
w porównaniu do możliwej do uzyskania emerytury. Wybory te skorelowa-
ne są z możliwością podejmowania dodatkowej pracy oraz z wysokością
zarobków otrzymywanych przez osoby o różnym poziomie kwalifikacji.
Możliwość uzyskiwania dochodów z dodatkowej pracy była dwukrotnie czę-
ściej ważna dla osób pracujących niż dla biernych zawodowo i bezrobot-
nych, a więc tych, które nie miały możliwości pracy zarobkowej. Niskie
zarobki w relacji do możliwej do uzyskania emerytury były natomiast sto-
sunkowo ważniejsze dla osób bezrobotnych niż dla pozostałych kategorii
ludności wyodrębnionych w zależności od ich sytuacji na rynku pracy.

Konieczność zapewnienia opieki i pomocy członkom rodziny stanowi-
ła kolejną grupę powodów podejmowania decyzji o odchodzeniu na emery-
turę, którą określono mianem czynników rodzinnych. Obejmowała ona: ko-
nieczność opiekowania się chorym członkiem rodziny (15% badanych), potrze-
bę zapewnienia opieki wnukom (6%) oraz pomoc dorosłym dzieciom mieszka-
jącym osobno w prowadzeniu gospodarstwa domowego (6%). Ta grupa przy-
czyn zdecydowanie częściej podawana była przez kobiety, co wiąże się z tra-
dycyjnie ukształtowanym podziałem ról na męskie i żeńskie, ale również
z przyczynami o charakterze demograficznym, zróżnicowaniem uzyskiwa-
nych zarobków według płci i wcześniejszym wiekiem emerytalnym kobiet.
W przypadku konieczności opiekowania się chorym członkiem rodziny wy-
stępowało zróżnicowanie częstości występowania według wieku badanych.
Rozkład był bimodalny, a maksima występowały dla wieku 50–54 lata i 65–
–69 lat. Pierwsze maksimum wyrażało konieczność zapewnienia opieki ra-
czej rodzicom, drugie raczej współmałżonkom. Konieczność otoczenia opieką
chorych członków rodziny i wnuków nie zależała od poziomu wykształce-
nia, natomiast częstość potrzeby pomocy dzieciom w prowadzeniu gospo-
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darstwa domowego malała wraz ze wzrostem poziomu wykształcenia.
U osób z wyższym wykształceniem nieco rzadziej niż u pozostałych wystę-
powała konieczność opieki nad chorym członkiem rodziny, co można wią-
zać z lepszą sytuacją materialną tej grupy respondentów i możliwością prze-
rzucenia obowiązków opiekuńczych na podmioty wyspecjalizowane w świad-
czeniu tego rodzaju usług. Sytuacja na rynku pracy nie różnicuje w więk-
szym stopniu czynników opiekuńczych determinujących decyzje o przecho-
dzeniu na emeryturę, chociaż i tu występujące zróżnicowania są znamien-
ne: konieczność zapewnienia opieki chorym członkom rodziny najczęściej
podawały osoby bezrobotne, natomiast wnukom – osoby pracujące.

Ostatnia omawiana grupa determinant została nazwana powodami
osobistymi. Obejmuje ona: pragnienie życia bez stresu, bez przymusu, bez po-
śpiechu, bez szefa, na luzie (17% wskazań), chęć zajęcia się sobą, swoimi zain-
teresowaniami, hobby, sportem, zwiedzaniem, podróżami (10%), chęć spędza-
nia większej ilości czasu z rodziną i przyjaciółmi (10%), przejście współmałżon-
ka (partnera) na emeryturę (3%) oraz chęć zajęcia się pracą charytatywną (1%).
Osobiste powody przejścia na emeryturę nieco częściej wyrażali mężczyźni
oraz osoby o wyższym poziomie wykształcenia. Dominacja osób z wyższym
wykształceniem szczególnie widoczna była w zakresie pragnienia życia bez
stresu, przymusu, pośpiechu, na luzie, chęci zajęcia się swoimi zaintereso-
waniami i hobby, nieco mniejsza zaś w zakresie chęci spędzania większej
ilości czasu z rodziną i przyjaciółmi. Wiek nie różnicował częstości wskazy-
wania powodów z tej grupy. Osoby pracujące natomiast częściej niż bezro-
botne i bierne zawodowo tęskniły do życia bez stresu, przymusu, bez po-
śpiechu, bez szefa i na luzie.

Wobec tak dużej liczby podanych czynników sprzyjających dezakty-
wizacji zawodowej osób w starszym wieku istotne było ustalenie, które
z wymienianych powodów są uznawane za najważniejsze. Poproszono
w związku z tym respondentów o wskazanie czynnika najważniejszego dla
nich oraz drugiego i trzeciego w hierarchii ważności. Po analizie uzyskanych
odpowiedzi okazało się, że wśród powodów wymienionych jako najważniej-
sze na pierwszym miejscu znalazł się zły stan zdrowia. Czynnik ten za naj-
ważniejszy uznało prawie 43% badanych. Drugie miejsce na liście najważ-
niejszych (niespełna 19% wskazań) zajęło uzyskanie wieku emerytalnego. Na
trzeciej i czwartej pozycji ulokowały się czynniki związane z groźbą utraty
pracy, a więc: trudna sytuacja ekonomiczna pracodawcy (7,5%) i groźba utra-
ty pracy przy małych szansach znalezienia nowej (7,1%). Dopiero na piątej
pozycji, z niewielką częstością wskazań, znalazła się konieczność opieki nad
chorym członkiem rodziny (3,9%) i na szóstej niestabilność prawa emerytal-
nego (2,9%). Pozostałe powody odgrywały już mniejszą rolę wśród najważ-
niejszych, a odsetki wskazań nie przekraczały 2%.
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Jako drugi w hierarchii ważności najczęściej wskazywany był również
zły stan zdrowia (15,6%), a kolejne pozycje zajęły groźba utraty pracy
(11,4%), osiągnięcie wieku emerytalnego (10,0%) i trudna sytuacja ekono-
miczna pracodawcy mogąca skutkować utratą pracy (9,9%). Na piątej pozy-
cji umieszczono niestabilność przepisów emerytalnych (6,4%), a na następ-
nych trzech pozycjach ulokowały się czynniki z grupy powodów związa-
nych z pracą, kolejno: brak satysfakcji z pracy, wyczerpujący charakter pra-
cy i zbyt duże zmęczenie pracą w pełnym wymiarze przy niemożliwości
znalezienia pracy lżejszej lub w krótszym wymiarze czasu (5–6% wskazań).
Pozostałe powody na liście drugich w hierarchii ważności odgrywały już
mniejszą rolę.

Kolejność powodów wymienianych jako trzecie w hierarchii ważności
uległa już zmianie. Na trzy pierwsze miejsce wysunęły się: groźba utraty
pracy (12,3%), uzyskanie wieku emerytalnego (11,2%) oraz zły stan zdrowia
(8,5%). Czwartą i ósmą pozycję zajęły powody związane z pracą: zmęczenie
pracą w pełnym wymiarze czasu (7,3%) i wyczerpujący charakter pracy
(6,1%). Na piątej pozycji znalazł się jeden z czynników osobistych: pragnie-
nie życia bez stresu, przymusu i pośpiechu (7,0%), na szóstym drugi z czyn-
ników związanych z groźbą utraty pracy: trudna sytuacja ekonomiczna pra-
codawcy (6,6%) i na siódmym niestabilność przepisów emerytalnych (6,2%).

Hierarchia powodów przejścia na emeryturę lub rentę pozostaje nie-
zmienna niezależnie od płci, wieku, wykształcenia, a także pozycji zajmo-
wanej na rynku pracy, chociaż oczywiście natężenie częstości wymieniania
tych powodów zmienia się w zależności od branej pod uwagę cechy bada-
nych. Trzeba podkreślić, że zły stan zdrowia jest determinantą zdecydowa-
nie najważniejszą, która rozstrzyga wręcz o przejściu na emeryturę. Drugi
powód – uzyskanie wieku emerytalnego – ma charakter formalny i w wie-
lu przypadkach również decydujący. Podobnie traktowana jest niestabilność
przepisów emerytalnych. Na kolejnych miejscach znalazły się przyczyny
związane z groźbą utraty pracy i charakterem pracy. Utrata źródeł docho-
du, obniżenie pozycji zawodowej i społecznej w wyniku pozbawienia pracy
odgrywają więc, poza wymienionymi wyżej czynnikami niezależnymi od
badanych osób, rolę najbardziej istotną. Przyczyny należące do grupy oso-
bistych, związane z koniecznością opieki nad chorymi członkami rodziny
i wnukami oraz dochodowe odgrywają mniejszą rolę w zachęcaniu do przej-
ścia na emeryturę lub rentę, można powiedzieć – drugorzędną.

Obok czynników zachęcających do zakończenia aktywności zawodo-
wej i przejścia w stan spoczynku występują czynniki zniechęcające ludzi
do przechodzenia na emeryturę lub rentę. Decyzja podejmowana jest oczy-
wiście po wyważeniu stosunkowych strat i korzyści niesionych przez każ-
dy czynnik (o ile nie ma charakteru przymusowego). Wyodrębniono trzyna-
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ście czynników zniechęcających do dezaktywacji i poproszono o wskazanie
wszystkich, które były lub byłyby istotne w momencie podejmowania de-
cyzji (por. wykres 14). Średnio badani wskazywali nieco ponad trzy czynni-
ki. Zostały one ujęte w trzy grupy.

Pierwsza grupa obejmuje czynniki o charakterze dochodowym. Zali-
czono do niej pięć następujących powodów: dużą utratę dochodów ze wzglę-
du na dużą różnicę między zarobkami a wysokością emerytury (68% badanych
osób), utratę niezależności materialnej (35%), utratę możliwości skorzystania
ze spodziewanych podwyżek płac, nagród jubileuszowych itp. (24%), utratę
możliwości materialnego zabezpieczenia rodziny, która nie jest wystarczająco
samodzielna (ma za niskie lub niepewne dochody) (22%) oraz przepisy ograni-
czające możliwości zarobkowania (15%). Analiza uzyskanych odpowiedzi we-
dług płci i wieku wskazuje, że żadna z tych cech nie różnicuje w sposób
wyraźny częstości wymieniania poszczególnych czynników zaliczanych do
tej grupy. Występuje natomiast dodatnia korelacja między poziomem wy-
kształcenia a częstością wymieniania czynników dochodowych; im wyższy
poziom wykształcenia, tym częściej są one wskazywane. Również pracują-
cy nieco częściej niż obie pozostałe grupy wyodrębnione według pozycji na
rynku pracy wymieniają te czynniki.

Wykres 14. Powody zniechęcające do przechodzenia na emeryturę

Źródło: badania własne.
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Druga grupa mieści czynniki określone jako społeczne. Zaliczono do
niej sześć wariantów odpowiedzi: obawę przed staniem się nieużytecznym,
zbędnym (32% badanych), utratę kontaktów koleżeńskich z pracy (22%), nudę
(22%), utratę interesujących zajęć zawodowych, które sprawiają dużo przyjem-
ności i rozwijają (13%), utratę szacunku i pozycji społecznej (13%) oraz utratę
szans na awans (10%). Charakterystyczne jest zróżnicowanie czynników za-
liczanych do tej grupy – poza utratą szans na awans – zależnie od płci,
wieku, wykształcenia i pozycji na rynku pracy. Obawę przed wystąpieniem
wskazanych czynników częściej wyrażają mężczyźni oraz osoby pracujące.
Natężenie obawy rośnie wraz z wiekiem i wykształceniem respondentów.
Zróżnicowanie to we wszystkich badanych przekrojach jest zrozumiałe. Za-
angażowanie kobiet w obowiązki domowe i życie rodzinne powoduje, że
lepiej znoszą one okres bezczynności zawodowej i wiążące się z tym zmia-
ny niż mężczyźni i mniej się ich obawiają. Wyższy poziom wykształcenia
sprzyja wykonywaniu pracy bardziej interesującej oraz większemu zaanga-
żowaniu w procesy pracy, daje wyższą pozycję społeczną i szerszy zakres
możliwości, a w konsekwencji poczucie straty w związku z zaprzestaniem
aktywności zawodowej jest bardziej dotkliwie odczuwane. Starzenie się
powoduje zmniejszanie się wydolności fizycznej i intelektualnej, wzrost
zachorowalności i natężenia zgonów, co pociąga za sobą obniżenie aktyw-
ności i zmniejszanie kręgu znajomych itp., a to rodzi większe obawy przed
wystąpieniem czynników społecznych, o których mowa. Pracujący żywią
silniejsze obawy pod tym względem niż bezrobotni i bierni zawodowo, któ-
rzy zdążyli już doświadczyć działania tych czynników i przynajmniej czę-
ściowo są na nie przygotowani lub nawet uodpornieni.

Trzecia grupa obejmuje dwa czynniki, które zostały określone jako
obowiązki rodzinne. Zaliczono do nich: obawę przed tym, że rodzina będzie
oczekiwała od respondenta, że zaopiekuje się chorym członkiem rodziny (wyra-
ziło ją 6% badanych) oraz obawę przed wyrażeniem wobec respondenta ocze-
kiwań, że zajmie się prowadzeniem gospodarstwa domowego własnego lub in-
nego członka rodziny mieszkającego osobno (5%). Czynniki te nie odgrywają
większej roli. Również i one wykazują zróżnicowanie w zależności od cech
badanych. Mimo dokonujących się zmian roli społecznej i rodzinnej obu płci,
obawy te częściej były wyrażane przez kobiety. Mężczyźni często nie biorą
takich ewentualności po prostu pod uwagę. Obawy te malały wraz z wie-
kiem badanych; wnuki rosną i wymagają mniej opieki, osoby starsze mają
już mniejsze możliwości fizyczne świadczenia tego rodzaju usług rodzinie
i często same zaczynają odczuwać potrzebę pomocy. Osoby z wyższym wy-
kształceniem wyrażają tego rodzaju obawy rzadziej niż pozostałe, a pracu-
jący rzadziej niż bezrobotni i bierni zawodowo.

Warto również podkreślić, że dla około 16% badanych żaden powód
zniechęcający do przechodzenia na emeryturę lub rentę nie jest ważny.
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Częstość wyrażania takiego stanowiska maleje wraz ze wzrostem poziomu
wykształcenia, a także jest zróżnicowana w zależności od pozycji zajmo-
wanej na rynku pracy. Żaden powód nie jest ważny ponaddwukrotnie czę-
ściej dla osób z wykształceniem podstawowym (21,5%) niż z wykształce-
niem wyższym (10,3%). Takie przekonanie bezrobotni wyrażają znacznie
częściej (18,2%) niż bierni zawodowo (16,8%), a zwłaszcza pracujący (12,0%).

Najważniejszym i zdecydowanie dominującym powodem zniechęcają-
cym do przejścia na emeryturę/rentę jest duża utrata dochodów wynikają-
ca z dużej różnicy między zarobkami a wysokością emerytury (61,8% bada-
nych). Po nim jako powód najważniejszy wymieniano, ale ze znacznie
mniejszą częstością, utratę niezależności materialnej (7,8%) i stanie się nie-
użytecznym i zbędnym (4,8%). Jako druga w hierarchii ważności wskazy-
wana była najczęściej utrata niezależności materialnej (20,0% badanych)
oraz utrata możliwości skorzystania ze spodziewanych podwyżek płac, na-
gród jubileuszowych itp. (15,1%), i na dalszych miejscach: duża utrata do-
chodów wynikająca z dużej różnicy między zarobkami a wysokością eme-
rytury, stanie się nieużytecznym i zbędnym oraz utrata możliwości mate-
rialnego zabezpieczenia rodziny (po około 10–11%). Trzecim w hierarchii
najważniejszym powodem było dla badanych stanie się nieużytecznym
i zbędnym (17,1%) i dalej: utrata niezależności materialnej (12,4%), utrata
kontaktów koleżeńskich z pracy (11,4%) oraz nuda i przepisy ograniczające
możliwości zarobkowania (po około 10%).

Sondaż wykazał, że najważniejszymi czynnikami odwodzącymi bada-
nych od przechodzenia w stan spoczynku zawodowego były czynniki do-
chodowe, a konkretnie dysproporcje pomiędzy dochodami z pracy i emery-
tury oraz wynikająca z tego obawa o zabezpieczenie materialne własne i ro-
dziny. Czynnikiem społecznym, który przebijał się wśród determinant ma-
terialnych była obawa przed staniem się nieużytecznym i zbędnym, a więc
lęk przed poczuciem utraty sensu życia. Inne czynniki odgrywały już zde-
cydowanie mniejszą rolę. Kolejność wymienianych najważniejszych powo-
dów nie zależała w zasadzie od płci, wieku i wykształcenia badanych, acz-
kolwiek natężenie częstości wskazań różniło się. Trzeba jeszcze dodać, że
kobiety przywiązywały stosunkowo większą uwagę do czynników material-
nych, natomiast mężczyźni do obawy przed staniem się nieużytecznym,
utraty kontaktów koleżeńskich czy nudy. Również wraz z wiekiem bada-
nych rosła obawa przed nieużytecznością i staniem się zbędnym.

2.2. Opinie pracujących o ich dalszej aktywności zawodowej

Poznanie opinii pracujących na temat ich dalszej aktywności zawo-
dowej ma istotne znaczenie dla opracowania narzędzi oraz podejmowania
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różnorodnych działań mających na celu zatrzymanie ludzi starszych na
rynku pracy.

Panuje przekonanie, że osoby starsze są ustabilizowane zawodowo,
trudno zmienić im miejsce zatrudnienia, znaleźć nową pracę w przypadku
utraty poprzedniej, a jednocześnie trudno niejednokrotnie zastąpić ich uni-
kalne często doświadczenie i specyficzne kwalifikacje. Poglądy te zostały
poddane weryfikacji w naszych badaniach.

Ponad połowa respondentów stwierdziła, że w przypadku odejścia
z dotychczasowego miejsca pracy można byłoby bardzo łatwo (17,9%) lub
łatwo (35,1%) zastąpić ich nowym pracownikiem. Zdaniem co czwartego
pracownika byłoby to raczej trudne (19,6%) lub bardzo trudne (7,1%), a co
piąty nie miał rozeznania w tej sprawie. Łatwiej byłoby zastąpić odchodzą-
ce z pracy kobiety (55,5%) niż mężczyzn (50,6%). Im starszy pracownik,
tym zastąpienie go sprawiałoby mniej trudności. Stopień trudności w za-
stąpieniu odchodzącego pracownika innym pracownikiem rośnie natomiast
wraz ze wzrostem poziomu wykształcenia.

Pracownicy starsi są ustabilizowani w swoich miejscach pracy. Ponad
40% badanych na pewno nie zmieniłoby pracy, nawet gdyby taka możli-
wość wystąpiła, a 25% raczej nie uczyniłoby tego. Tylko niespełna co piąty
pracownik byłby skłonny zmienić pracę, a na pewno zrobiłoby tak w razie
pojawienia się możliwości prawie 9% badanych. Znacznie bardziej ustabili-
zowani są mężczyźni. Odsetek mężczyzn niezamierzających zmieniać pracy
jest znacznie wyższy (72%) niż odsetek kobiet (59%), natomiast odsetek
mężczyzn gotowych podjąć decyzję o zmianie pracy (16%) w razie pojawie-
nia się takich możliwości jest niższy niż wśród kobiet (22%). Skłonność do
zmiany miejsca pracy maleje wraz z wiekiem badanych, a także wraz ze
wzrostem poziomu wykształcenia. O ile wśród osób z wykształceniem pod-
stawowym pracy nie zmieniłoby około 56% osób, a deklarację zmiany zło-
żyło nieco ponad 26% badanych, o tyle wśród osób z wykształceniem wyż-
szym pracy na pewno by nie zmienił co drugi badany, a co czwarty raczej
by nie zmienił, natomiast w razie możliwości jej zmiany byłoby tym zain-
teresowanych około 14% badanych. Osoby o stosunkowo wyższym po-
ziomie wykształcenia w ciągu lat pracy zdobyły pewną pozycję zawodową,
przyzwyczaiły się do miejsca pracy i współpracowników, nabyły doświad-
czenia i rutyny i stąd ich straty byłyby większe w przypadku zmiany za-
trudnienia niż osób o niższym poziomie kwalifikacji.

Niechęć do zmiany pracy koresponduje z oceną możliwości znalezie-
nia nowego zatrudnienia równie korzystnego, zapewniającego takie same
dochody i świadczenia oraz zadowolenie jak dotychczasowa. Bardzo łatwo
równie korzystną pracę mogłoby znaleźć nieco ponad 4% respondentów
pracujących, a około 13% raczej łatwo. Natomiast trudności ze znalezie-
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niem porównywalnej pracy miałoby ponad 61% badanych. Łatwiej mogą
znaleźć pracę mężczyźni oraz osoby o stosunkowo wyższym poziomie wy-
kształcenia.

Wyrażana przez starszych pracowników niechęć do zmiany pracy
wynika więc z malejącej wraz z wiekiem mobilności pracowniczej, ale jest
też zapewne przynajmniej po części wymuszona sytuacją panującą na ryn-
ku pracy. Przy czym zgodnie z oczekiwaniami większa łatwość zmiany pra-
cy cechuje mężczyzn oraz osoby o wyższym statusie na rynku pracy wyra-
żanym poziomem wykształcenia. Bardziej ustabilizowani są również męż-
czyźni i osoby ze stosunkowo wyższym poziomem wykształcenia. Wyraża-
ne przez badanych opinie wskazują też, że pracodawcy nie przywiązują
jakiegoś szczególnego znaczenia do doświadczenia i specyficznych kompe-
tencji nabytych przez ludzi w starszym wieku.

W badanej populacji prawie 30% osób pracujących pobiera świadcze-
nia emerytalno-rentowe. Odsetek pobierających świadczenia emerytalno-ren-
towe rośnie wśród osób w starszych grupach wieku. Znacznie większy jest
odsetek pobierających świadczenia wśród pracujących mężczyzn (37,5%) niż
wśród pracujących kobiet (22,3%). Mężczyźni łatwiej mogą znaleźć pracę,
natomiast kobiety po przejściu w stan bierności zawodowej częściej zaj-
mują się sprawami rodzinnymi. Największy odsetek pobierających świad-
czenia emerytalno-rentowe jest wśród pracujących z wykształceniem zasad-
niczym zawodowym, nieco niższy wśród osób mających wykształcenie wyż-
sze, a najniższy wśród osób z wykształceniem podstawowym.

Osoby pobierające świadczenia emerytalno-rentowe podejmują pracę
przede wszystkim ze względu na niski poziom tych świadczeń i koniecz-
ność uzupełnienia budżetu (60%). Znaczna część nie wyobraża sobie jednak
życia bez pracy (49%) oraz czuje się dobrze i może jeszcze popracować
(37%). Na dalszych miejscach jako powody podawano: chcę pomóc mate-
rialnie dzieciom, ewentualnie wnukom (15%), w pracy czuję się potrzebny,
niezastąpiony (13%). Ponieważ respondenci mogli podać kilka powodów,
również i w tym przypadku widać, że czynnik materialny jest najważniej-
szy, natomiast pozostałe niejako umożliwiają i wspomagają decyzję o kon-
tynuowaniu pracy. Niski poziom emerytur i rent jako powód podjęcia pra-
cy występował znacznie częściej wśród posiadających niższe świadczenia
kobiet (78%) niż wśród mężczyzn (49%). Mężczyźni natomiast częściej nie
wyobrażali sobie życia bez pracy (mężczyźni – 58%, kobiety – 34%). Na
niski poziom świadczeń jako przyczynę kontynuowania pracy wskazywały
osoby o niższym poziomie wykształcenia, natomiast wraz ze wzrostem
poziomu wykształcenia rosła rola dobrego samopoczucia umożliwiającego
pracę, poczucie przydatności w pracy oraz chęć materialnej pomocy dzie-
ciom (wykres 15).
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Wykres 15. Motywy kontynuowania pracy przez pracujących emerytów i rencistów

Źródło: badania własne.

Omawiana grupa osób łączących pracę z pobieraniem świadczeń eme-
rytalno-rentowych deklaruje zamiar kontynuowania aktywności zawodowej
tak długo jak zdrowie pozwoli (79%). Niektórzy zamierzają pracować tak
długo jak pracodawca będzie chciał je zatrudnić (15%), a nieliczni do czasu
poprawy sytuacji materialnej (5%). Mężczyźni częściej limitują okres konty-
nuowania pracy możliwościami zdrowotnymi, a kobiety chęcią zatrudnie-
nia ich przez pracodawcę oraz poprawą sytuacji materialnej. W miarę wzro-
stu poziomu wykształcenia maleje w określeniu trwania dalszej pracy rola
stanu zdrowia, a rośnie skłonność pracodawcy do zatrudnienia danej oso-
by. Zatem i w przypadku łączenia pracy z pobieraniem świadczeń emery-
talno-rentowych stan zdrowia jest czynnikiem limitującym kontynuowanie
zatrudnienia i określającym moment jego zakończenia.

Drugą grupą wyodrębnioną wśród pracujących są osoby posiadające
uprawnienia do świadczeń emerytalno-rentowych, ale z nich niekorzystają-
ce. Stanowiły one 11% badanej populacji pracujących. Częściej status taki
posiadały pracujące kobiety oraz osoby z wykształceniem wyższym i śred-
nim. Odsetek omawianych osób rośnie wraz z przechodzeniem do starszych
grup wieku badanych. Decyzję swoją respondenci motywowali przede
wszystkim względami dochodowymi (ponad połowa): zbyt niską emeryturą
w stosunku do zarobków, niemożliwością połączenia świadczenia z zarob-
kami ze względu na ich dużą wysokość, posiadaniem dziecka na utrzyma-
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niu, chęcią wypracowania większej emerytury. Część osób chce jeszcze pra-
cować (co czwarta), bo lubi pracę, daje im ona satysfakcję, lubią towarzy-
stwo ludzi, musieliby zrezygnować z pracy w przypadku skorzystania z po-
siadanych uprawnień. Kilka osób (około 10%) prowadzi działalność gospo-
darczą itp.

Ostatnią wyodrębnioną grupę, stanowiącą ponad 58% badanej popu-
lacji pracujących, tworzą osoby pracujące nieposiadające uprawnień do
świadczeń emerytalno-rentowych i ich niepobierające. Taki status na rynku
pracy częściej występował wśród kobiet, w młodszych grupach wieku oraz
wśród osób o stosunkowo niższym poziomie wykształcenia. Eksploracja
zamierzeń omawianej grupy osób co do ich dalszej aktywności zawodowej
wykazała, że prawie 46% zamierza pracować do momentu uzyskania pra-
wa do świadczeń emerytalno-rentowych i ani dnia dłużej, a 13% nie wy-
kluczało możliwości kontynuowania pracy po osiągnięciu wieku uprawnia-
jącego do świadczeń emerytalno-rentowych, jeżeli spełnione byłyby pewne
warunki. Zamiar kontynuowania pracy po uzyskaniu świadczeń emerytal-
no-rentowych, o ile to będzie oczywiście możliwe, wyraziło niemal 40%
badanych z tej grupy – wśród nich byli częściej mężczyźni, osoby stosun-
kowo młodsze i o relatywnie wyższym poziomie wykształcenia.

Wykres 16. Warunki, których spełnienie może decydować o kontynuowaniu pracy
po uzyskaniu świadczeń emerytalnych

Źródło: badania własne.

Osoby, które generalnie nie zamierzały przedłużać aktywności zawo-
dowej poza moment uzyskania uprawnień do świadczeń emerytalno-rento-
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wych (dwie pierwsze omawiane wyżej grupy) rozważyłyby jednak możli-
wość jej kontynuowania, gdyby spełnione zostały pewne warunki (wykres
16). Do istotnych warunków należały: wyższe zarobki (71%), uzyskanie lżej-
szej pracy (32%), skrócenie czasu pracy (30%), lepsze warunki w miejscu pracy
(23%), lepszy dojazd do pracy (15%), zmiana stanowiska pracy (11%) oraz lep-
sza atmosfera w pracy, praca z osobami w podobnym wieku czy wreszcie
zmiana pracodawcy. Przeważały więc dwie grupy czynników: o charakterze
dochodowym oraz związane z charakterem i warunkami wykonywania pra-
cy. Te dwie grupy czynników z różnym natężeniem dominowały niezależ-
nie do płci, wieku i wykształcenia wyrażających opinie pracowników.

Wśród powodów najważniejszych, które skłoniłyby badanych do kon-
tynuowania pracy, na czoło wysuwają się wyższe zarobki (61,4%) oraz skró-
cenie czasu pracy (np. do pół etatu) (15%). Wśród drugich w hierarchii
ważności, rozrzut wymienianych powodów był znacznie większy. Na czo-
ło wysunęły się lepsze warunki w miejscu pracy (25,6%), a dalej: lżejsza
praca (18,3%), wyższe zarobki i skrócenie czasu pracy (po 15,9%), lepszy
dojazd do pracy (13,4%). Na trzecim miejscu w hierarchii powodów wy-
mieniano natomiast: lżejszą pracę (34,1%), skrócenie czasu pracy i zmianę
stanowiska pracy (po 13,6%). Zarówno mężczyźni, jak i kobiety, aczkolwiek
wymieniali poszczególne powody z różną częstością, to jednak w tej sa-
mej kolejności.

Zapytano również osoby zamierzające kontynuować pracę po uzyska-
niu świadczeń emerytalnych o przyczyny takiej właśnie decyzji; można było
podać kilka powodów. Najczęściej odpowiadano: wysokość świadczenia
emerytalnego nie zadowala mnie (69%), ale bardzo często wymieniano też
chęć pozostania i przebywania wśród ludzi (60%). Badani jako uzasadnie-
nie swojej decyzji deklarowali również, że: praca zarobkowa daje im po-
czucie stabilności i pewności jutra, chcą być pożyteczni (po 46%), dzięki
pracy zarobkowej nie będą się nudzić (42,5%), praca zarobkowa daje im
poczucie spełnienia (41,4%), a także że chcą być doceniani i szanowani oraz
dla przyjemności. Kobiety częściej podawały powody materialne: wysokość
świadczenia emerytalnego nie zadowala mnie, praca zarobkowa daje mi
poczucie stabilności, pewności jutra, a także wyrażające potrzebę kontak-
tów społecznych: chcę zostać wśród ludzi, chcę być pożyteczna. Mężczyźni
natomiast w większym stopniu kierowali się własną przyjemnością i po-
trzebą szacunku, bycia docenionym. Wraz z wiekiem maleje waga wysoko-
ści emerytury, a rośnie chęć uniknięcia nudy. Z kolei wraz ze wzrostem
poziomu wykształcenia maleje również znaczenie wysokości otrzymywane-
go świadczenia emerytalnego oraz zapewnienia poczucia stabilności i pew-
ności jutra, a rośnie waga takich czynników jak poczucie spełnienia, bycia
docenionym, cieszenie się szacunkiem.
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Wśród powodów najważniejszych w hierarchii ważności wymieniano
na pierwszym miejscu niezadowalającą wysokość świadczenia emerytalne-
go (41%) oraz następny czynnik ekonomiczny – zapewnienie dzięki pracy
poczucia stabilności i pewności jutra (14%), ale tuż za nimi stwierdzenia:
praca zarobkowa daje mi poczucie spełnienia (13%) i chcę być pożyteczny
(12%). Wśród najważniejszych powodów drugich w hierarchii ważności
wskazywano: chcę zostać wśród ludzi (25%), chcę być pożyteczny (21%)
oraz uniknięcie dzięki pracy nudy (17%) i poczucie stabilności i pewności
jutra (16%). Na liście trzecich w hierarchii ważności znalazły się natomiast:
chęć pozostania wśród ludzi (26%) oraz zapewnienie poczucia stabilności
i pewności jutra (17%) i uzyskanie poczucia spełnienia (14%). Osoby zakła-
dające kontynuację pracy po uzyskaniu świadczeń emerytalno-rentowych
biorą więc pod uwagę niewystarczającą w ich ocenie wysokość świadczeń,
poczucie stabilności i pewności jutra, ale znacznie większą wagę przykła-
dają do czynników pozamaterialnych, takich jak potrzeby kontaktów z in-
nymi ludźmi, spełnienia w pracy, bycia pożytecznym, szacunku czy też chęć
uniknięcia nudy.

2.3. Opinie biernych zawodowo o możliwościach ich aktywizacji zawodowej

W badanej populacji było 555 osób biernych zawodowo, co stanowiło
ponad 45% respondentów. Odpowiada to udziałowi biernych zawodowo
w populacji osób starszych. Poznanie ich opinii o możliwościach często po-
nownej aktywizacji zawodowej może wzbogacić wiedzę i umożliwić przy-
gotowanie takich instrumentów polityki rynku pracy, które w sytuacji po-
stępujących procesów starzenia się społeczeństwa, w tym i zasobów pracy
oraz braków na rynku pracy wpłyną na wzrost poziomu aktywności zawo-
dowej tej grupy ludności.

W pierwszym rzędzie wysondowano opinię biernych zawodowo na
temat okoliczności, w których byliby skłonni podjąć pracę. Każdy respon-
dent mógł wybrać nie więcej niż trzy takie okoliczności; badani przeciętnie
wskazywali na dwie. Okoliczności skłaniające do podejmowania pracy po-
dzielono na sześć grup (wykres 17).

Najczęściej wskazywaną okolicznością było – należące do czynników
dochodowych – znalezienie dobrze płatnej pracy (40% badanych). Pozosta-
łe czynniki z tej grupy były lokowane już na dalszych pozycjach. Wymie-
niano wśród nich: złą sytuację materialną rodziny (7,7%), możliwość wy-
konywania pracy bez utraty części lub całości dochodów z pobieranych
świadczeń społecznych (6,8%) oraz przekonanie o znaczącym wpływie po-
dejmowanej pracy na wysokość przyszłej emerytury. Mężczyźni większą
wagę przywiązywali do pierwszego z wymienionych czynników dochodo-
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wych, natomiast kobiety do trzech pozostałych. Rola znalezienia dobrze
płatnej pracy jako motywu aktywizowania się rosła wraz ze wzrostem
poziomu wykształcenia respondentów. Pozostałe czynniki dochodowe nie
wykazywały wyraźnego związku z poziomem wykształcenia, jedynie może
poza tym, że osoby z wykształceniem wyższym w ogóle nie brały pod
uwagę możliwości utraty świadczeń w związku z wykonywaniem pracy
zawodowej. Mogło to wynikać z lepszej znajomości przepisów prawa re-
gulujących te zagadnienia.

Wykres 17. Okoliczności, w których bierne zawodowo osoby starsze podjęłyby pracę

Źródło: badania własne.

Drugą, wysoko sklasyfikowaną grupą motywów były czynniki zdro-
wotne. Znalezienie pracy dostosowanej do stanu zdrowia wyróżniło ponad
29%, a poprawę stanu zdrowia 21,4% badanych. Na uwagę zasługuje fakt,
że respondenci częściej wskazywali nie na konieczność poprawy stanu zdro-
wia, ale na dostosowanie warunków i charakteru pracy do stanu ich zdro-
wia, co wydaje się ważną wskazówką dla procedur zarządzania wiekiem
w organizacjach gospodarczych. Czynniki zdrowotne, a szczególnie pierw-
szy z wymienionych, częściej wskazywali mężczyźni, osoby z najmłodszej
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i najstarszej grupy wieku oraz osoby o relatywnie niższym poziomie wy-
kształcenia.

Wysoko uplasowały się czynniki osobiste. Znalezienie pracy odpowied-
niej do możliwości było ważne dla 21,9%, a pracy dającej poczucie spełnie-
nia dla 9% respondentów. Pracę dostosowaną do możliwości częściej wska-
zywali mężczyźni. Motyw poczucia spełnienia stawał się natomiast coraz
ważniejszy wraz ze wzrostem poziomu wykształcenia biernych zawodowo.

Kolejną wyodrębnioną grupą były czynniki związane z charakterem
i warunkami pracy. Wśród nich wymieniano: możliwość znalezienia pracy
blisko miejsca zamieszkania (16,8%), na niepełny etat (12,6%), możliwość
pracy w domu (9,5%) oraz możliwość dostosowania godzin pracy do po-
trzeb respondenta (6,8%). Mężczyźni częściej wskazywali na możliwość pra-
cy na niepełny etat, natomiast kobiety częściej na pozostałe czynniki z tej
grupy. Możliwość znalezienia pracy blisko miejsca zamieszkania i dostoso-
wania godzin pracy do swoich potrzeb była ważniejsza dla osób o relatyw-
nie wyższym poziomie wykształcenia, natomiast do pracy w niepełnym
wymiarze i pracy w domu większą wagę przykładały osoby o niższym po-
ziomie wykształcenia.

Ostatnie dwie grupy czynników zajmowały niską pozycję w hierar-
chii. Brak pracy w zawodzie wskazało 6,2% badanych. Byli to częściej męż-
czyźni oraz osoby o stosunkowo wyższym poziomie wykształcenia. Nato-
miast grupa czynników rodzinnych reprezentowana przez mniejsze obcią-
żenie pracami domowymi i opieką odgrywała rolę dla 5,3% respondentów
i zgodnie z przewidywaniami znacznie częściej dla kobiet.

Najważniejszym czynnikiem utrudniającym podjęcie pracy był stan
zdrowia respondentów (50,6%). Częściej czynnik ten dotyczył mężczyzn niż
kobiet i był bardziej istotny dla osób w młodszych grupach wieku (z więk-
szym odsetkiem rencistów). Natomiast jego waga malała wraz ze wzrostem
poziomu wykształcenia badanych. Drugim czynnikiem utrudniającym pod-
jęcie pracy był brak ofert pracy (17,9%); częściej na to wskazywali męż-
czyźni, osoby w najmłodszej badanej grupie wiekowej (45–49 lat – duży
odsetek niepełnosprawnych) oraz osoby o relatywnie niższym poziomie
wykształcenia. Pozostałe czynniki występowały ze znacznie mniejszą czę-
stością: odpowiedzialność za prowadzenie gospodarstwa domowego i brak
zastępcy w wypełnianiu tych obowiązków (7,3%), obowiązki opieki nad
chorym członkiem rodziny lub dziećmi (6,6%) oraz posiadanie innych zajęć,
z którymi praca mogłaby kolidować (3,7%).

Spośród badanych biernych zawodowo prawie 56% nie wyrażało go-
towości podjęcia jakiejkolwiek pracy. Postawa ta nie zależała od płci bada-
nych; występowała wyraźnie rzadziej jedynie w najmłodszej badanej gru-
pie wiekowej (45–49 lat), natomiast wyraźnie częściej wśród osób z wy-
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kształceniem podstawowym. Prawie 11% badanych – częściej mężczyźni niż
kobiety, osoby relatywnie młodsze i o niższym poziomie wykształcenia – było
gotowych podjąć każdą pracę. Pracę poniżej posiadanych kwalifikacji, pod
warunkiem, że będzie dobrze płatna, gotowych było przyjąć również 11%
badanych; taką pracę częściej akceptowały kobiety, osoby młodsze i o niż-
szym poziomie kwalifikacji. Prawie 21% badanych gotowych byłoby podjąć
pracę zgodną z posiadanymi kwalifikacjami, z tym że musiałaby być odpo-
wiednio płatna (15,5%). Gotowość do podjęcia pracy zgodnej z kwalifikacja-
mi nie wykazuje zróżnicowania według płci, jednak kobiety rzadziej niż męż-
czyźni podjęłyby taką pracę niezbyt dobrze płatną. Na zróżnicowanie tego
czynnika wpływa wykształcenie: jedynie pracę zgodną z kwalifikacjami, szcze-
gólnie odpowiednio płatną, częściej gotowe są podjąć osoby relatywnie le-
piej wykształcone. Znikomy odsetek respondentów był gotowy podjąć pracę
wymagającą wyższych kwalifikacji, nawet jeśli konieczne byłoby szkolenie lub
bezpłatny staż (1,8%). Odsetek ten nie jest zróżnicowany w zależności od płci
i wieku badanych, natomiast rośnie wśród respondentów lepiej wykształco-
nych (4,5% wśród osób z wykształceniem wyższym).

Osoby gotowe podjąć pracę nie stawiały wygórowanych warunków
płacowych. W zasadzie ich oczekiwania nie wykraczały ponad przeciętną
płacę w gospodarce narodowej. Badani podawali kwoty netto (na rękę) i ta-
ki rozkład oczekiwanych wynagrodzeń zostanie zaprezentowany. Ponad 40%
respondentów podjęłoby pracę za płacę netto poniżej 1000 zł miesięcznie,
a co czwarty oczekiwałby wynagrodzenia netto w przedziale 1200–1500 zł.
Jedynie niespełna 7% badanych podjęłoby pracę za wynagrodzenie netto
przekraczające 2000 zł. Niższe oczekiwania płacowe miały kobiety, a także
osoby w starszym wieku. Oczekiwania płacowe rosły wraz ze wzrostem
poziomu wykształcenia. Za płacę netto nieprzekraczającą miesięcznie 800
zł nie podjęłaby pracy żadna osoba z wykształceniem wyższym, natomiast
wynagrodzenia wyższego niż 2500 zł nie oczekiwał żaden respondent z wy-
kształceniem podstawowym i zasadniczym zawodowym, a co ósmy z wy-
kształceniem wyższym.

Przeważającą część badanych biernych zawodowo stanowiły osoby
niepracujące pobierające świadczenia emerytalno-rentowe (82%). Dlatego też
poznanie opinii tej grupy respondentów i umiejscowienie jej na tle całej
populacji biernych zawodowo ma istotne znaczenie. Jest to subpopulacja
szczególna, ponieważ posiada własne niezarobkowe źródła utrzymania, acz-
kolwiek często zapewniające środki na niskim poziomie, a jednocześnie
dysponuje zdolnościami i chęciami do podjęcia pracy zawodowej. Populacja
ta pod względem podstawy uzyskania świadczenia jest niejednorodna. Pod-
stawa uzyskania świadczenia różnicuje też zdolność do podejmowania obo-
wiązków zawodowych.
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Największą część emerytów i rencistów stanowiły osoby pobierające
rentę inwalidzką (59,3%). Emeryturę normalną otrzymywało 19,3% świad-
czeniobiorców, a 15,2% emeryturę wcześniejszą. Pozostali (6,1%) uzyskali
inne świadczenia, np. renty rodzinne. Znacznie większy był udział pobiera-
jących renty inwalidzkie wśród mężczyzn, natomiast kobietom częściej przy-
sługiwały wcześniejsze emerytury oraz świadczenia inne. Częstość pobiera-
nia emerytur normalnych rosła wraz z wiekiem badanych, natomiast od-
wrotnie układał się (malał) udział rent inwalidzkich. Emerytury wcześniej-
sze najczęściej były pobierane przez osoby w wieku 55–59 lat. Występuje
też pewne zróżnicowanie pobierania różnych typów świadczeń w zależno-
ści od poziomu wykształcenia badanych osób, co wiąże się zapewne z cha-
rakterem wykonywanej przez nie pracy oraz wysokością osiąganych z pra-
cy dochodów. Częstość pobierania emerytur normalnych rosła wraz ze wzro-
stem poziomu wykształcenia, malała natomiast częstość pobierania innych
świadczeń. Natężenie rent inwalidzkich było nieco wyższe w grupie osób
z wykształceniem podstawowym, a niższe wśród mających wykształcenie
wyższe.

Badane osoby pobierały świadczenia emerytalno-rentowe przez sto-
sunkowo krótki okres. Ponad 42% respondentów przebywało na emerytu-
rze lub rencie krócej niż pięć lat, przy czym wielu w tym czasie wykony-
wało jakąś pracę zawodową. Ich zdolność do pracy można więc ocenić jako
znaczną, tym bardziej że czas przebywania na emeryturze lub rencie wy-
kazuje związek z poziomem wykształcenia: im wyższy poziom wykształce-
nia, tym krótszy okres pobierania świadczeń emerytalno-rentowych. Brak
natomiast związku między płcią i wiekiem a długością tego okresu.

Prawie 84% badanych deklarowało, że bezpośrednio przed przejściem
na emeryturę lub rentę pracowało zawodowo, tylko niespełna 9% posiada-
ło status osoby bezrobotnej lub pobierającej świadczenie albo zasiłek przed-
emerytalny. Mężczyźni oraz posiadający wykształcenie wyższe częściej od-
chodzili w stan spoczynku bezpośrednio z pracy zawodowej, natomiast
kobiety i osoby o niższym poziomie wykształcenia częściej zaliczały pośred-
nie etapy uzyskania statusu osoby bezrobotnej lub pobierającej świadcze-
nia przedemerytalne.

Co czwarta osoba zamierzała po przejściu na emeryturę lub rentę pra-
cować zawodowo, przy czym 6,6% w niezmienionym wymiarze czasu pra-
cy, 12,7% w mniejszym wymiarze czasu pracy, a około 5% nie było zdecy-
dowanych co do wymiaru czasu pracy. Niespełna 62% badanych nie zamie-
rzało pracować zawodowo, a 14% osób nie było zdecydowanych. Wskazuje
to więc, że możliwy do wykorzystania potencjał pracy pobierających świad-
czenia emerytalno-rentowe i niepracujących był znaczny. Mężczyźni częściej
byli zdecydowani pracować w niezmienionym wymiarze czasu pracy i wy-
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kazywali brak zdecydowania, natomiast kobiety opowiadały się częściej za
podjęciem pracy w skróconym wymiarze lub za całkowitą rezygnacją z pra-
cy. Gotowość do podejmowania pracy malała wraz z wiekiem emerytów
i rencistów, natomiast rosła wraz ze wzrostem poziomu wykształcenia.

Nieco częściej niż co piąta osoba zamierzająca po przejściu w stan
spoczynku pracować chciała pozostać w dotychczasowym miejscu pracy,
znacznie częściej zamyślano zmienić pracodawcę i wykonywać inną pracę
najemną (47%). Nieco ponad 6% pragnęło podjąć pracę na własny rachu-
nek, a ponad 22% nie miało sprecyzowanych w tym względzie zamierzeń.
Co czwarty mężczyzna pragnął kontynuować pracę u dotychczasowego pra-
codawcy, a ponad połowa chciała podjąć inną pracę najemną. Kobiety znacz-
nie częściej, mimo zadeklarowania chęci dalszego zatrudnienia, nie wiedzia-
ły, w jakiej formie i gdzie tę pracę chciałyby wykonywać. Osoby z wykształ-
ceniem wyższym częściej chciały dalej pracować u dotychczasowego praco-
dawcy, natomiast osoby relatywnie gorzej wykształcone częściej były goto-
we do podjęcia innej pracy najemnej.

Jedynie co trzeciej osobie zamierzającej pracować po przejściu na
emeryturę lub rentę udało się ten zamiar zrealizować; częściej mężczyźnie
(41%) niż kobiecie (26%). Okres pracy po uzyskaniu świadczeń emerytalno-
-rentowych był dość zróżnicowany; 27% osób pracowało nie dłużej niż rok,
ale ponad 40% respondentów dłużej niż trzy lata. Dłuższy staż pracy w trak-
cie pobierania emerytury lub renty posiadali mężczyźni, ponadto najdłuż-
szy staż miały osoby z wykształceniem średnim, krótszy – z wykształce-
niem podstawowym, a najkrótszy – z wykształceniem wyższym.

Powody niezrealizowania zamiaru podjęcia pracy po przejściu na eme-
ryturę lub rentę lub rezygnacji z pracy były różne. Z listy przedstawionych
im siedemnastu przyczyn badani wskazywali średnio dwie. Przyczyny te
można ująć w sześć grup. Najczęściej wskazywano zły stan zdrowia respon-
denta (56%). Na drugim miejscu lokowano niemożność znalezienia odpo-
wiedniej pracy (33%). Kolejne pozycje zajmowały czynniki związane z cha-
rakterem i warunkami wykonywanej lub oferowanej pracy: złe warunki ofe-
rowanej pracy (11%), wyczerpujący charakter pracy i niemożność znalezie-
nia lżejszej pracy (9,2%), niskie zarobki (8,3%), zbyt duże zmęczenie pracą
w pełnym wymiarze czasu i niemożność znalezienia pracy w krótszym
wymiarze (6,4%), bardzo długie dojazdy do pracy i niemożność znalezienia
pracy w bliższej odległości (5,5%), brak satysfakcji i zadowolenia z pracy
(5,5%). Obowiązki opiekuńcze były kolejną wyodrębnioną grupą. Wśród nich
dominowała konieczność sprawowania opieki nad chorym członkiem rodzi-
ny (7,3%). Marginalną pozycję zajmowała natomiast konieczność opieki nad
wnukami oraz potrzeba pomocy dzieciom w prowadzeniu gospodarstwa
domowego. Spośród czynników osobistych nieco większe znaczenie miało
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pragnienie życia bez stresu, bez przymusu, bez pośpiechu, na luzie i bez
szefa (4,6%) oraz chęć spędzenia większej ilości czasu z rodziną i przyja-
ciółmi (2,8%). Pozostałe: chęć zajęcia się sobą, własnymi zainteresowaniami
itp. oraz pracą charytatywną nie odgrywały roli. Jeśli chodzi o czynniki
dochodowe, niejakie znaczenie miały przepisy ograniczające możliwość za-
robkowania (3,7%), dobrą sytuację materialną i brak konieczności zarobko-
wania wymieniano jednostkowo. Mężczyźni częściej wskazywali na zły stan
zdrowia i złe warunki pracy, kobiety skarżyły się natomiast na niemożność
znalezienia pracy oraz częściej podnosiły konieczność wykonywania obo-
wiązków opiekuńczych. Znaczenie złego stanu zdrowia oraz niemożności
znalezienia odpowiedniej pracy, a także niektórych czynników związanych
z warunkami pracy malało wraz ze wzrostem poziomu wykształcenia ba-
danych osób, natomiast natężenie występowania pozostałych powodów
wykazywało różnokierunkowe zmiany. Jako przyczyny niepodjęcia pracy
badani wskazywali więc czynniki niezależne, takie jak zły stan zdrowia
i niemożność znalezienia odpowiedniej pracy, oraz czynniki związane z wa-
runkami i charakterem pracy. Obowiązki opiekuńcze odgrywały mniejszą
rolę, a jeszcze mniejszą determinanty o charakterze osobistym i brak eko-
nomicznych bodźców do zarobkowania.

Wykres 18. Warunki niezbędne do podjęcia pracy przez biernych zawodowo eme-
rytów i rencistów

Źródło: badania własne.
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Niepracujący emeryci i renciści deklarowali najczęściej ochotę podję-
cia pracy pod warunkiem poprawy stanu ich zdrowia (64%), na drugim
miejscu plasowały się czynniki związane z charakterem i warunkami pracy
(por. wykres 18). Grupa ta obejmowała sześć różnych powodów, zajmują-
cych wysokie pozycje na liście: otrzymanie lekkiej pracy (30%), blisko miej-
sca zamieszkania (20%), możliwość pracy w krótszym wymiarze (16,7%),
otrzymanie interesującej pracy (15,8%), dobre warunki środowiska pracy
(brak hałasu, dobre oświetlenie, temperatura itp.) (7,7%), mniej ważna była
możliwość pracy w zmiennych godzinach (3,1%). Spośród czynników do-
chodowych odgrywały niejaką rolę: wysokie zarobki istotnie poprawiające
sytuację materialną respondenta (18,7%) i istotne pogorszenie sytuacji ma-
terialnej (15,8%), natomiast marginalną: konieczność materialnej pomocy
dzieciom. Czynniki osobiste i zwolnienie z obowiązków opiekuńczych nie
miały większego znaczenia. Najczęściej wymienianą możliwość podjęcia
pracy niestresującej i w miłej atmosferze lokowano na dziewiątym miejscu
wśród piętnastu powodów i podało ją 7,7% badanych, zwolnienie z obo-
wiązków opiekuńczych było ważne zaledwie dla 5% respondentów. Męż-
czyźni częściej podkreślali poprawę stanu ich zdrowia oraz wysokie zarob-
ki, kobiety zaś warunki pracy oraz zagrożenie istotnym pogorszeniem ich
sytuacji materialnej. Rola stanu zdrowia, możliwości otrzymania lżejszej
pracy oraz zagrożenia pogorszeniem sytuacji materialnej w podejmowaniu
pracy przez emerytów i rencistów maleje wraz ze wzrostem poziomu wy-
kształcenia. Rośnie natomiast waga takich czynników, jak otrzymanie inte-
resującej pracy, wysokie zarobki oraz poczucie, że jest się potrzebnym i uży-
tecznym. W młodszych grupach wieku (45–55 lat) znacznie częściej wska-
zuje się na poprawę stanu zdrowia, gdyż obejmują one osoby dotknięte
niepełnosprawnością i pobierające w większości świadczenia rentowe.

Wśród powodów zachęcających do przechodzenia w stan spoczynku
najważniejszą rolę odgrywają czynniki zdrowotne i formalne oraz groźba
utraty pracy. Dalsze miejsca zajmują charakter i warunki pracy, czynniki
dochodowe i osobiste, a marginalne – czynniki rodzinne. Najistotniejsze
natomiast czynniki zniechęcające do przechodzenia w stan spoczynku to
determinanty dochodowe wywodzące się z dysproporcji pomiędzy docho-
dami z pracy i emerytury. Czynnikiem społecznym, który przebijał się po-
między determinantami materialnymi była obawa przed staniem się nie-
użytecznym i zbędnym, a więc lęk przed poczuciem utraty sensu życia.

Pracujący kontynuowaliby pracę, a bierni zawodowo podjęliby ją pod
warunkiem uzyskania wysokich zarobków i poprawy warunków oraz zmia-
ny charakteru pracy. Dla biernych zawodowo ważna byłaby również popra-
wa stanu zdrowia. Powody kontynuacji zatrudnienia po uzyskaniu upraw-
nień do świadczeń emerytalnych wynikały ze zbyt niskiego poziomu świad-
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czeń oraz czynników społecznych: chęci pozostania wśród ludzi, spełnienia
się i bycia pożytecznym oraz uniknięcia nudy. Czynnikami utrudniającymi
podjęcie pracy biernym zawodowo są zły stan zdrowia oraz brak ofert pracy.

Omówione czynniki aktywności zawodowej wykazują zróżnicowanie
według płci, wieku i wykształcenia badanych oraz zajmowanej przez nich
pozycji na rynku pracy. Kierunek i siła tych zależności są mocno zróżnico-
wane w odniesieniu do poszczególnych czynników i trudne do uogólnienia.

3. Cechy osobowości ludzi starszych
sprzyjające ich aktywności/bierności zawodowej

Badane osoby starsze używając czterostopniowej skali oceniły swoje
właściwości i zachowania związane z aktywnością zawodową. Niektórzy
respondenci nie potrafili dokonać samooceny, stąd też występuje piąty wa-
riant odpowiedzi: trudno powiedzieć. Rozkład uzyskanych ocen zaprezento-
wano w tab. 1.

Objęte badaniem osoby starsze bardzo wysoko oceniały swoje pre-
dyspozycje do pracy zespołowej i zdolności koncyliacyjne, łatwość nawią-
zywania kontaktów, gotowość do dzielenia się swoją wiedzą i doświadcze-
niem, ciekawość poznawczą, poczucie odpowiedzialności za innych, umie-
jętność argumentacji w obronie swojego zdania, sumienność i skrupulat-
ność w wykonywaniu powierzonych im zadań, podkreślały też nieustanną
dbałość o swój wygląd zewnętrzny. Jednocześnie stwierdzały, że wolą dzia-
łania ustabilizowane, rutynowe, wskazywały na konsekwencję w dążeniu
do realizacji zadań i niepoddawanie się zniechęceniu wobec napotykanych
trudności, a także pewien upór w prezentacji swojego zdania i sposobów
zachowania. Raczej nie lubią nowych, zaskakujących sytuacji i czasami czują
się zmęczone. Wykazywały więc cechy osobowościowe wysoko cenione
u pracowników.

Można zastanawiać się, czy wskazane właściwości rzeczywiście cha-
rakteryzują badaną populację. Trzeba pamiętać, że zostały one określone na
podstawie subiektywnych odczuć badanych i nie były w żaden sposób we-
ryfikowane. W trakcie wywiadu dążenie do aprobaty i akceptacji społecznej
oraz poprawy własnego wizerunku, lęk przed oceną i chęć, aby jak najle-
piej „wypaść w oczach ankietera” mogły podsuwać odpowiedzi różne od
rzeczywistości, lecz zgodne z tym, jak respondenci chcieliby siebie widzieć.
Występują pewne sprzeczności w określaniu niektórych cech, ale nie są one
wykluczające się i mogą wynikać ze zmienności natury ludzkiej i sprzeczno-
ści tkwiących w psychice człowieka. Nie ma więc podstaw, mimo pewnych
zastrzeżeń, aby uznać te subiektywne odpowiedzi za niewiarygodne.
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Tabela 1. Samoocena cech związanych z aktywnością zawodową dokonana przez
badane osoby starsze (w odsetkach)

Źródło: badania empiryczne.

O osobowości człowieka decyduje kombinacja wariantów charaktery-
zujących go cech. Ze względu na to, że liczba kombinacji odpowiedzi na
dwadzieścia pytań przy pięciu wariantach odpowiedzi jest bardzo duża,
konieczne było zastosowanie procedury statystycznej pozwalającej na wy-
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odrębnienie zespołów elementów charakteryzujących się takimi samymi lub
zbliżonymi właściwościami. Wykorzystano do tego celu zaproponowane
przez Microsoft w arkuszu kalkulacyjnym Excel narzędzie Detect Categories.
Narzędzie to automatycznie odnajduje w tabeli te kolumny (wiersze), które
zawierają podobne właściwości badanych obiektów. Zastosowanie narzędzia
Detect Categories pozwoliło na wyodrębnienie wśród badanych osób star-
szych pięciu bardziej jednorodnych osobowościowo kategorii respondentów
(por. tab. 2). Ograniczenie do pięciu kategorii obejmujących obiekty podob-
ne i identyfikacja profilu osobowościowego każdej z tych kategorii umożli-
wia z kolei predykcję osobowościowego wpływu na aktywność/bierność
zawodową ludzi starszych.

Identyfikacja profilu osobowościowego poszczególnych kategorii zosta-
nie dokonana na podstawie modelu „Wielkiej piątki”1. W modelu tym ce-
chy osobowości człowieka zostały sprowadzone w drodze analizy czynni-
kowej do pięciu wymiarów2:
— ekstrawersja – introwersja,
— ugodowość – nieustępliwość,
— sumienność – chaotyczność,
— emocjonalna stabilność – labilność,
— otwartość – zamknięcie na doświadczenie.

Cechy te, w dużej mierze zdeterminowane genetycznie, tworzą pod-
stawowy, „bazowy” typ osobowości, określający potencjał (preferencje) za-
chowania, które jest modyfikowane zależnie od sytuacji, zadań, kontekstu
organizacyjnego itp.3

Badane właściwości osób starszych zostały przyporządkowane wska-
zanym wyżej wymiarom (czynnikom) osobowości występującym w modelu
„Wielkiej piątki”. Sposób przyporządkowania zaprezentowano w tab. 3.

Kategoria druga, obejmująca 278 osób, tj. 22,6% badanej populacji,
charakteryzuje się największym natężeniem występowania wszystkich wy-
miarów osobowości wyodrębnionych w modelu „Wielkiej piątki” od ich
pozytywnej strony. Większość cech składających się na ekstrawersję (1, 2,
12, 17 i 18) występuje u 75–93% badanych osób z natężeniem „zdecydowa-
nie tak”. Cecha „lubię nowe zaskakujące sytuacje” (9) „zdecydowanie” cha-
rakteryzuje ponad połowę, a „raczej” ponad 18% zaliczonych do tej katego-

1 S. Jarmuż, Zastosowanie modelu „Wielkiej piątki” w doborze i ocenie personelu, [w:] Nowo-
czesne metody doboru i oceny personelu, red. T. Witkowski, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły
Biznesu, Kraków 1998, s. 157–177; Cz. S. Nosal, Psychologia decyzji kadrowych, Wydawnictwo
Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1977, s. 224–246.

2 Cz. S. Nosal, op. cit., s. 224.
3 Ibidem, s. 225–226.
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rii. Najbardziej zdywersyfikowana jest cecha „wolę pracę indywidualną, sa-
modzielną”: ponad 45% zdecydowanie lub raczej woli taką pracę, ponad 46%
wyraża do niej niechęć, a ponad 9% nie ma w tym zakresie preferencji. Nale-
ży zaznaczyć, że nie ma tu sprzeczności z cechą „potrafię i lubię pracować
w zespole”, ponieważ pomimo predyspozycji do pracy zespołowej można pre-
ferować pracę indywidualną i samodzielną. Również cecha ugodowość wy-
stępuje w tej kategorii z największym natężeniem, aczkolwiek mniejszym niż
ekstrawersja. Osoby należące do tej kategorii, pomimo wysokiego stopnia
ugodowości, potrafią jednak bronić swojego zdania nie bacząc na możliwość
wywołania konfliktów i zadrażnień. Kategorię tę cechuje również wysoka
sumienność (cechy 5, 13, 19 i 20 występują zdecydowanie co najmniej u 75%
należących do tej kategorii). Jedynie cecha „wolę działania ustabilizowane,
rutynowe” zdecydowanie charakteryzuje około 49%, a raczej 23% osób zali-
czonych do kategorii drugiej. Cechy oznaczające emocjonalną labilność (3, 10,
15) zdecydowanie lub raczej nie występują u ponad 60% osób z tej kategorii.
Są one jednocześnie otwarte na doświadczenie (cecha 4 charakteryzuje zde-
cydowanie ponad 79%, a 6 ponad 92% osób).

Można więc powiedzieć, że kategoria druga obejmuje osoby potrafią-
ce i lubiące pracować w zespole, ale dobrze czujące się również w pracy
samodzielnej, indywidualnej, łatwo nawiązujące kontakty, dobrze czujące
się wśród nowo poznanych ludzi, ugodowe, ale potrafiące wyrażać swoje
stanowisko i go bronić, sumiennie i skrupulatnie wykonujące swoje obo-
wiązki, chętnie dzielące się swoimi wiadomościami i doświadczeniem, upar-
cie dążące do rozwiązania problemów, a przy tym spokojne, pełne energii,
wykazujące odpowiedzialność za innych. Z punktu widzenia rynku pracy,
osoby należące do tej kategorii można byłoby określić mianem „prymusów”.

Wyodrębniona w procedurze taksonomicznej kategoria pierwsza jest
najliczniejsza, obejmuje 357 osób (29% badanych). Wykazuje ona duże po-
dobieństwo do kategorii drugiej, z tym że cechy charakteryzujące wymiary
osobowości występują u osób należących do tej kategorii z mniejszym na-
tężeniem niż w przypadku kategorii drugiej: mniejsze jest natężenie odpo-
wiedzi „zdecydowanie tak” na rzecz „raczej tak” (ewentualnie „zdecydowa-
nie nie” na rzecz „raczej nie”). Osoby należące do tej kategorii można było-
by określić mianem „pożądanych”.

Kategoria trzecia obejmuje 233 osoby, czyli 18,9% badanej zbiorowo-
ści. Wyróżnia się ona tym, że właściwości charakteryzujące czynniki oso-
bowości rzadko występują „zdecydowanie”, natomiast największe jest na-
tężenie cech określanych jako „raczej tak”, w niektórych zaś przypadkach
znaczne natężenie określenia „raczej nie”. Osoby należące do tej kategorii,
z punktu widzenia ich wartości dla rynku pracy, można byłoby nazwać
„przeciętnymi”.
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Kategoria czwarta, niemal równie liczna jak kategoria trzecia, obej-
muje 228 osób, tj. 18,5% badanej zbiorowości. Zostały do niej zakwalifiko-
wane osoby, które cechy osobowościowe charakteryzujące czynniki osobo-
wości „raczej” posiadają, a bardzo często ich „raczej” nie posiadają. Nawet
zdecydowanie sumienne wykonywanie powierzonych zadań jest właściwe
dla około 19% osób przynależących do tej kategorii, a zdecydowane poczu-
cie odpowiedzialności za innych dla 14%. Na osobach takich trudno pole-
gać, nie można powierzać im samodzielnej pracy, trzeba je nadzorować,
często są poirytowane i zamykają się w sobie. Osoby te można byłoby na-
zwać „byle jakimi” pracownikami.

Tabela 3. Przyporządkowanie cech osobowościowych badanych osób wymiarom
„Wielkiej piątki”

Źródło: opracowanie własne.

Ostatnia wyodrębniona – piąta kategoria obejmuje 135 osób, czyli 11%
badanej populacji. Trafiły do niej osoby, które najbardziej niejednolicie okre-
ślały charakteryzujące je cechy. Często nie potrafiły się samoocenić, co znaj-
dowało wyraz w znacznym, dochodzącym nawet do ponad 40% odpowie-
dzi, wyborze wariantu „trudno powiedzieć”. Z perspektywy rynku pracy tę
grupę osób można byłoby określić mianem „nijacy”.
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Tabela 4. Struktura wyszczególnionych kategorii według płci w odsetkach

Źródło: badania empiryczne.

Skład wyodrębnionych kategorii jest wyraźnie zróżnicowany według
płci (tab. 4). Kobiety tworzą większość osób zakwalifikowanych do katego-
rii II i I, gdzie ich przewaga sięga nawet 10 punktów procentowych. Męż-
czyźni stanowią natomiast stosunkowo nieznaczną większość w kategoriach
III i IV i zdecydowaną większość w kategorii V, w której ich przewaga się-
ga 20 punktów procentowych. Badane starsze kobiety charakteryzują się
„lepszymi” cechami osobowościowymi, co sugeruje ich większą potencjalną
przydatność na rynku pracy niż starszych mężczyzn.

Występuje również wyraźne zróżnicowanie wyodrębnionych grup ty-
pów osobowości według wykształcenia. Najwyższym poziomem wykształce-
nia charakteryzuje się kategoria II – „prymusi”. Osoby z wykształceniem wyż-
szym i średnim stanowiły po około 30% zakwalifikowanych do niej badanych,
natomiast wykształcenie zasadnicze zawodowe oraz podstawowe było wła-
ściwe dla odpowiednio co piątego reprezentanta tej kategorii. Nieco niższym
poziomem wykształcenia cechowała się kategoria I – „pożądani”. Około 45%
zaliczonych do niej osób posiadało wykształcenie wyższe lub średnie. Pozo-
stałe kategorie były już dużo gorzej wykształcone, przy czym poziom wy-
kształcenia obniżał się w miarę zbliżania się stopnia natężenia czynników
osobowości do ich negatywnych biegunów. Ponad 74% osób z kategorii IV –
„byle jacy” oraz prawie 80% osób należących do kategorii V – „nijacy” miało
zaledwie wykształcenie podstawowe bądź zasadnicze zawodowe (tab. 5).

Trudno interpretować związek między typem osobowości a poziomem
wykształcenia w kategoriach przyczynowo-skutkowych, typ osobowości
może bowiem sprzyjać zdobywaniu wykształcenia, a wyższy relatywnie
poziom wykształcenia może sprzyjać formowaniu bardziej pożądanych „spo-
łecznych” cech osobowości. Jednak biorąc pod uwagę biologiczne uwarun-
kowanie wymiarów „Wielkiej piątki” w granicach od 41 do 61%4, nie moż-

4 Ibidem, s. 226.
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na całkowicie wykluczać hipotezy o przyczynowym – aczkolwiek zawsze
trzeba pamiętać, że jedynie potencjalnym – wpływie typu osobowości na
uzyskany przez daną osobę poziom kwalifikacji.

Tabela 5. Struktura wyszczególnionych kategorii według wykształcenia w odsetkach

Źródło: badania empiryczne.

Wśród należących do dwóch pierwszych kategorii – „prymusów”
i „pożądanych” – najwięcej osób pracuje. Prawdopodobieństwo natrafienia
na osobę pracującą w tych kategoriach jest trzykrotnie większe niż w kate-
gorii piątej „nijacy” i dwukrotnie większe niż w kategorii czwartej „byle
jacy”. Odwrotnie jest w przypadku bezrobotnych. Co piąta osoba z katego-
rii drugiej i nieco częściej niż co piąta z kategorii pierwszej należy do zaso-
bu bezrobotnych. Natomiast bezrobotni stanowią ponad 36% kategorii pią-
tej i ponad 28% kategorii czwartej (tab. 6). Ma to również związek ze zróż-
nicowaniem kwalifikacyjnym poszczególnych kategorii. Status na rynku pra-
cy określa więc cały zespół wzajemnie splecionych czynników, które tworzą
pewien syndrom kumulujący się w pewnych grupach osób.

Tabela 6. Struktura wyszczególnionych kategorii według statusu na rynku pracy
w odsetkach

Źródło: badania empiryczne.

Również natężenie zróżnicowania stanu bierności zawodowej jest sko-
relowane z typem osobowości. Różnica pomiędzy kategoriami pierwszą
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i drugą a pozostałymi wynosi około 10 punktów. Interpretacja nie jest
w tym przypadku jednoznaczna, gdyż grupa biernych zawodowo obejmuje
emerytów, rencistów z tytułu niezdolności do pracy oraz inne osoby nieak-
tywne zawodowo i brak danych, aby ją dezagregować. Niemniej jednak
dostępne dane wskazują, że emeryci zaliczani do obu pierwszych kategorii
znacznie częściej pozostają aktywni zawodowo i łączą pobieranie świad-
czenia z pracą zawodową niż emeryci należący do pozostałych kategorii.
Ponadto „prymusi” i „pożądani” mają mniej powodów pozazdrowotnych do
przedwczesnego kończenia aktywności zawodowej drogą ucieczki na rentę
z tytułu niezdolności do pracy. Można też przypuszczać, że rzadziej są
wśród nich osoby bierne zawodowo z innych powodów.

Tabela 7. Typ osobowości a aktualny i pożądany przez badanych przyszły ich sta-
tus na rynku pracy (w odsetkach)

Źródło: badania empiryczne.
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Typ osobowości ma wpływ nie tylko na aktualny status danej osoby
na rynku pracy, ale określa też jej przyszłościowe dążenia i deklaracje akty-
wizacyjne (tab. 7). Wśród „prymusów” jest nie tylko największy odsetek
łączących aktualnie pobieranie świadczeń emerytalno-rentowych z pracą,
którzy przy tym często nie zakreślają horyzontu czasowego zakończenia
pracy, ale również zamierzających pracować po przejściu na emeryturę.
Podobnie wysokie odsetki występują wśród „pożądanych”. Natomiast pozo-
stałe kategorie częściej deklarują zakończenie aktywności zawodowej w mo-
mencie uzyskania uprawnień emerytalno-rentowych.

Również wśród niepracujących (biernych zawodowo i bezrobotnych)
najczęściej zdecydowanie zainteresowani podjęciem pracy są „prymusi”
i niewiele rzadziej „pożądani”. Wśród osób reprezentujących pozostałe typy
osobowości stopień zainteresowania podjęciem pracy jest znacznie mniej-
szy; odsetki zdecydowanie zainteresowanych są o kilkanaście punktów pro-
centowych niższe. Natomiast osoby należące do kategorii „przeciętni” naj-
częściej są raczej zainteresowane podjęciem pracy, ale uzależniają to od
wystąpienia określonych czynników związanych z warunkami materialny-
mi, warunkami pracy, dojazdu do pracy i z pracy, możliwością podjęcia
pracy w niepełnym wymiarze czasu itp. W konsekwencji ta grupa osób
najrzadziej wyklucza możliwość podjęcia pracy. Pomijając ten przypadek,
również osoby z kategorii pierwszej i drugiej znacznie rzadziej niż z czwar-
tej i piątej wykluczają możliwość podjęcia pracy.

Teoria „Wielkiej piątki” może więc zostać wykorzystana, dzięki usta-
laniu typów osobowości, do predykcji zachowań osób starszych na rynku
pracy i określania ich skłonności do zmian statusu na rynku pracy. Można
byłoby również użyć jej do profilowania osób starszych pod kątem prze-
dłużania/kończenia aktywności zawodowej i określania działań pracodaw-
ców i służb zatrudnienia nakierowanych na propagowanie aktywnego sta-
rzenia się przez przedłużanie aktywności zawodowej. Trzeba zmieniać na-
stawienie osób starszych do ich roli na rynku pracy i kontynuowania pracy
zawodowej w różnych formach w późnym wieku. Same zmiany prawne nie
są wystarczające, ponieważ brak zmian mentalnościowych może powodo-
wać uruchamianie w różnych formach mechanizmów umożliwiających wcze-
śniejsze kończenie aktywności zawodowej, np. przez ucieczkę w chorobę.
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ROZDZIAŁ V

POSTAWY I OCZEKIWANIA
OSÓB NIEPRACUJĄCYCH WOBEC PRACY

Polacy obawiają się zmierzających do wydłużenia okresu pracy zmian
reguł gry w prawie emerytalnym i starają się jak najwcześniej opuścić ry-
nek pracy. Co więcej, nie wykazują też zainteresowania bodźcami zachęca-
jącymi do dłuższej aktywności zawodowej. Najczęściej skargom na zmęcze-
nie pracą zawodową towarzyszy przekonanie o presji pracodawców na prze-
chodzenie osób starszych na emeryturę i o dyskryminacji ze względu na
wiek. Można domniemywać, że zainteresowanie pracą wśród starszych osób
niepracujących jest jeszcze niższe.

Biorąc pod uwagę przewidywany w przyszłości deficyt rąk do pracy
w regionie kujawsko-pomorskim, podjęto próbę określenia stopnia zainte-
resowania starszych osób niepracujących pracą i rozpoznania ich oczeki-
wań wobec pracy. W badaniu uwzględniono opinie 864 respondentów ze
statusem zarejestrowanego bezrobotnego lub biernego zawodowo. W gru-
pie tej znalazło się 308 osób bezrobotnych i 556 nieaktywnych zawodowo.
Kobiety i mężczyźni reprezentowani byli w równych proporcjach.
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1. Główne zajęcia niepracujących

Zajęcia starszych osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo róż-
nią się między sobą. O ile bezrobotni koncentrują się na poszukiwaniu pra-
cy, o tyle nieaktywni zawodowo głównie chorują bądź leczą się.

Wśród bezrobotnych mężczyźni poszukiwali pracy częściej niż kobie-
ty. Odsetek mężczyzn deklarujących to zajęcie wynosił 73,4, a kobiet 34,7
(wykres 1). Natomiast wśród biernych zawodowo (wykres 2) ponad 50%
respondentów wskazało zły stan zdrowia jako przyczynę uniemożliwiającą
podjęcie pracy. Ponad 18% biernych zawodowo uważa, że powodem utrud-
nień w uzyskaniu pracy jest brak ofert – dlatego nie poszukują oni w zasa-
dzie pracy i zajmują się głównie leczeniem nabytych chorób i pracami do-
mowymi. Odpoczynek preferuje 11,2% badanych. Do pracy w szarej strefie
przyznaje się 3,8% biernych zawodowo. Podkreślić należy, że osoby należą-
ce do tej grupy nie podnoszą swoich kwalifikacji zawodowych i dlatego
niełatwe będzie ich zaktywizowanie bez odbycia szkoleń.

Wykres 1. Czynności wykonywane przez bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo (%)

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań empirycznych.
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Wykres 2. Czynności wykonywane przez biernych zawodowo według płci (%)

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań empirycznych.

2. Zainteresowanie pracą

Niepracujący zostali poproszeni o udzielenie odpowiedzi na pytanie,
czy są zainteresowani podjęciem pracy zarobkowej. Ponad połowa bada-
nych była zainteresowana aktywnością zawodową (tab. 1); 33,6% ankieto-
wanych odpowiedziało na to pytanie „tak”, a prawie 17% „raczej tak”. Nie-
zainteresowanych pracą zarobkową było 46,4% badanych, niezdecydowa-
nych zaś 3,1%.

Zainteresowanie pracą było dużo większe wśród mężczyzn (wykres 3)
niż kobiet (wykres 4).  Zdecydowanie chciało podjąć pracę 40% mężczyzn,
a prawie 16% udzieliło odpowiedzi „raczej tak”.  Wśród kobiet udziały te
były dużo niższe i wynosiły odpowiednio 27,3% i 17,8%. Deklaracje te nie-
jako korespondują z tradycyjnym stereotypem roli kobiety w gospodarstwie
domowym.

Wśród niepracujących osób starszych zainteresowanie pracą było bar-
dzo zróżnicowane nie tylko według płci, ale również według wieku. Malało
ono szybko wraz z przybywaniem lat badanych osób. Ponad 60% niepracu-
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jących kobiet w wieku 45–49 lat było skłonnych podjąć pracę. W przedzia-
le wieku 50–54 lata wskaźnik ten był niższy o ponad 15 punktów procen-
towych, a dla kobiet w wieku 55–59 lat kształtował się na poziomie już
tylko około 30%. Mężczyźni byli wprawdzie we wszystkich przedziałach
wieku bardziej zainteresowani pracą zarobkową niż kobiety, ale widoczne
są tutaj wyraźne różnice między poszczególnymi grupami wiekowymi. O ile
zainteresowanie zatrudnieniem niepracujących mężczyzn w wieku 45–59 lat
było relatywnie wysokie i sięgało prawie 68%, o tyle w przedziale od 55
do 64 lat wynosiło tylko około 44%.

Tabela 1. Zainteresowanie pracą zarobkową wśród osób niepracujących

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań empirycznych.

Wykres 3. Zainteresowanie pracą wśród niepracujących mężczyzn według wieku (%)

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań empirycznych.
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Wykres 4. Zainteresowanie pracą wśród niepracujących kobiet według wieku (%)

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań empirycznych.

Zainteresowanie pracą zarobkową starszych osób niepracujących nie
jest mocno uzależnione od poziomu wykształcenia (wykres 5). Skrajne wiel-
kości zawierają się w przedziale od 55,8% do 46,4%. Najwyższe zaintereso-
wanie występuje wśród osób posiadających licencjat i tytuł zawodowy inży-
niera bez magisterium. Głębsza analiza danych pokazuje, że szczególnie na
aktywności zawodowej zależy inżynierom. Najmniejszą chęć do pracy dekla-
rują osoby niepracujące ze stopniem magistra. Może to świadczyć o niedopa-
sowaniu ich kwalifikacji do wymagań rynku pracy i ewentualnie szybkim
nabyciu uprawnień emerytalnych, co dotyczy na przykład nauczycieli.

W badaniu podjęto próbę określenia stopnia zainteresowania zatrudnie-
niem na rynkach pracy wyodrębnionych ze względu na typy gospodarek (wy-
kres 6). Najmniejsze zainteresowanie podejmowaniem pracy występuje w po-
wiatach rolniczo-przemysłowych (P2), gdzie deklaruje je ponad 40% badanych.
Deklarowana skłonność do podejmowania pracy była zbliżona w powiatach
rolniczych (P3), rolniczo-turystycznych (P1) i w Bydgoszczy. W zasadzie co dru-
ga osoba niepracująca w tych jednostkach była skłonna podjąć pracę zarob-
kową. Zupełnie inaczej wyglądała sytuacja w Toruniu, gdzie zainteresowanie
pracą deklarowało aż 61,8% niepracujących osób starszych. Różnica między
Toruniem a Bydgoszczą wynosi zatem 12,8 punktów procentowych. Można stąd
wyciągnąć wniosek, że zapotrzebowanie na osoby starsze na bydgoskim ryn-
ku pracy jest o wiele wyższe niż w Toruniu i dlatego stosownie do tych uwa-
runkowań powinny być rozłożone akcenty w polityce rynku pracy.



Wykres 5. Zainteresowanie pracą wśród niepracujących według wykształcenia (%)

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań empirycznych.

Wykres 6. Zainteresowanie pracą wśród niepracujących według grup powiatów (w %)

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań empirycznych.
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Wyniki naszych badań wskazują na relatywnie wysokie – w porów-
naniu z rezultatami innych analiz – zainteresowanie pracą wśród star-
szych osób bezrobotnych i biernych zawodowo w regionie kujawsko-po-
morskim. Można zatem powiedzieć, że starsze osoby niepracujące stano-
wić mogą istotny czynnik uzupełnienia niedoboru rąk do pracy w regio-
nie – pod warunkiem, że chociaż po części spełnione będą ich oczekiwa-
nia wobec pracy.

3. Gotowość do podjęcia pracy

Deklaracje dotyczące zainteresowania pracą zarobkową powinny być
skorelowane z gotowością do jej podjęcia. Otóż prawie połowa badanych
niepracujących starszych osób zgłosiła gotowość podjęcia pracy w obecnym
lub nadchodzącym tygodniu. Oznacza to, że zainteresowanie pracą niepra-
cujących respondentów jest autentyczne i przekłada się na gotowość jej
podjęcia.

Tabela 2. Gotowość biernych zawodowo do podjęcia pracy według płci

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań empirycznych.

Występuje jednak bardzo duże zróżnicowanie gotowości do podjęcia
pracy między bezrobotnymi a nieaktywnymi zawodowo. Aż 81,5% bezro-
botnych gotowych było przystąpić do pracy w obecnym lub nadchodzącym
tygodniu, natomiast biernych zawodowo – tylko 32,4%. Taki wynik naszych
badań rzuca pozytywne światło na bezrobotnych, jeśli chodzi o ich goto-
wość do podjęcia pracy. Tego obrazu nie potwierdzają w pełni codzienne
obserwacje pracowników urzędów pracy regionu. Niemniej jednak badanie
pokazuje, że w województwie kujawsko-pomorskim istnieje liczący się po-
tencjał pracy osób starszych, który może być zaktywizowany w przypadku
wystąpienia niedoborów. Trzeba wszakże podkreślić, że szczególnie akty-
wizacja biernych zawodowo nie będzie łatwym zadaniem. Wielu z nich
przyzwyczaiło się bowiem do obecnego trybu życia i nie zamierza nic w nim
zmieniać.
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Tabela 3. Gotowość bezrobotnych do podjęcia pracy według płci

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań empirycznych.

Jeśli popatrzymy na gotowość do podjęcia pracy wśród nieaktywnych
zawodowo, to nie jest ona istotnie zróżnicowana według płci (tab. 2). Na-
tomiast taka zależność występuje wśród bezrobotnych (tab. 3), gdzie goto-
wość do podjęcia pracy wyraża 89,2% mężczyzn i tylko 73,3% kobiet. Ozna-
cza to, że bezrobocie w mniejszym stopniu dokucza starszym kobietom niż
mężczyznom. Starsze kobiety znajdują dla siebie zajęcie w gospodarstwie
domowym i kładą mniejszy akcent na karierę zawodową. Bardzo często
opiekują się wnukami i czują się w tej roli spełnione.

Wykres 7. Gotowość bezrobotnych do podjęcia pracy według grup powiatów (%)

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań empirycznych.

Gotowość do podjęcia pracy jest bardzo zróżnicowana na rynkach
pracy o różnych typach gospodarek (wykres 7). Największe zaangażowanie
wykazują bezrobotni w powiatach rolniczych (ponad 93% bezrobotnych),
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a najmniejsze w powiatach rolniczo-turystycznych (niecałe 70%). Różnicę tę
trudno wytłumaczyć. Można przypuszczać, że w powiatach rolniczo-tury-
stycznych bezrobotni pracują w szarej strefie i z tego tytułu mają wystar-
czające dochody. Podkreślić należy, że gotowość do podjęcia pracy deklaru-
je zbliżony odsetek bezrobotnych (około 80%) w Bydgoszczy i Toruniu oraz
powiatach rolniczo-przemysłowych.

Deklarowana gotowość podjęcia zatrudnienia przez bezrobotnych nie
znajduje całkowitego potwierdzenia w odpowiedzi na pytanie o trzy najważ-
niejsze motywy rejestracji w urzędzie pracy. Otóż 62% bezrobotnych respon-
dentów zarejestrowało się w urzędzie chcąc uzyskać prawo do zasiłku, a je-
dynie 28,6% wyartykułowało zamiar znalezienia pracy. Na możliwość sko-
rzystania ze szkolenia wskazało tylko 14% badanych bezrobotnych. Odpowie-
dzi na to pytanie obrazują silny pragmatyzm starszych bezrobotnych. Ich
zaktywizowanie wymaga więc przede wszystkim działań pokazujących ko-
rzyści pracy zawodowej w starszym wieku, a także warsztatów zapewniają-
cych wsparcie psychologiczne, wzmacniających ich wiarę w siebie, w swoje
możliwości oraz poprawiających ich umiejętności interpersonalne.

Wykres 8. Główne przeszkody w uzyskaniu pracy w opinii starszych bezrobotnych (%)

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań empirycznych.
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Starsi bezrobotni w trakcie poszukiwania zatrudnienia napotykają wie-
le barier i przeszkód na rynku pracy i pomimo chęci nie zawsze mogą je
znaleźć. Wśród przeszkód (wykres 8) najwięcej respondentów wskazywało
podeszły wiek (71,1%), brak ofert pracy w miejscu zamieszkania i okolicy
(35,4%), niedostateczne wykształcenie (29,9%) i brak pracy w zawodzie
(19,2%). Badani zauważali też, że niskie płace nie motywują do poszukiwa-
nia i podejmowania pracy (18,8%). Pytaniem otwartym pozostaje wysoka
pozycja wieku – być może temat badań podświadomie sugerował odpo-
wiedź. Przedstawioną kolejność przyczyn utrudniających uzyskanie pracy
przez starszych bezrobotnych potwierdzają także badania wykonane na pró-
bie ogólnopolskiej1.

Reasumując można stwierdzić, że relatywnie wysoka gotowość starszych
bezrobotnych do podjęcia pracy powinna sprzyjać ich aktywizacji zawodowej
w przyszłości. Podeszłego wieku nie należy postrzegać jako bariery, której nie
można pokonać. Na jej występowanie wpływ mają czynniki obiektywne (słaby
stan zdrowia, deficyt kwalifikacji) i subiektywne, leżące zarówno po stronie
pracodawców (przekonanie o małej wydajności i złych nawykach), jak i niedo-
skonałości instytucji rynku pracy. Proces aktywizacji starszych bezrobotnych
powinien zmierzać do likwidacji tych barier i być wspierany przez szkolenia
zawodowe pozwalające uzupełnić niedobory kwalifikacyjne.

4. Preferowane cechy miejsca pracy

Starsze osoby niepracujące mają określone oczekiwania wobec miej-
sca pracy. W celu ich poznania poproszono respondentów o wskazanie
trzech najważniejszych cech preferowanego stanowiska pracy (wykres 9).
Niepracujący wymieniali przede wszystkim dobre zarobki (65,2%), pracę
lekką i łatwą (48,6%) i stabilne zatrudnienie (48,1%). Wydaje się, że respon-
denci nie przemyśleli do końca swoich odpowiedzi, gdyż dobrze opłacana
praca nie może być ze swej natury „lekką i łatwą”. Zaprezentowane odpo-
wiedzi świadczą, że badani nie są zainteresowani stanowiskami o wyso-
kich wymaganiach i dużym wysiłku fizycznym. Starsze osoby niepracujące
nie mają też większych ambicji zawodowych. Tylko niewielki odsetek re-
spondentów oczekuje ciekawej pracy (około 18%), co może oznaczać, że
traktują oni ewentualną przyszłą aktywność zawodową przede wszystkim
jako źródło wzrostu dochodów. Stąd też w przypadku stanowisk wymaga-

1 Por. B. Szatr-Jaworska, B. Rysz-Kowalczyk, Raport z badania „Rynek pracy a osoby bezro-
botne 50+. Bariery i szanse”, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Warszawa 2007, s. 52–53.
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jących wyższych umiejętności należałoby zastosować dla tej grupy zatrud-
nienie subwencjonowane w celu zrekompensowania pracodawcom niższej
wydajności w pierwszym okresie pracy.

Wydawać by się mogło, że starsze osoby niepracujące ze względu na
wiek lub swoje dolegliwości będą miały szczególne wymagania dotyczące
udogodnień w miejscu pracy (wykres 10). Otóż okazuje się, że prawie poło-
wa respondentów (46,9%) nie potrzebuje żadnych ułatwień. Co trzeci re-
spondent uważał, że w miejscu pracy powinno być naturalne światło. Ci-
szę i spokój chciałoby mieć 27% badanych. Analizując pożądane udogod-
nienia można dojść do wniosku, że pracodawcy nie będą ponosili zbyt wy-
sokich nakładów na wyposażenie stanowisk dla osób starszych. Natomiast
o tym, czy osoby starsze przyjmą oferty pracodawców przesądzać będzie
rodzaj stanowiska i trudność związanej z nim pracy w połączeniu z propo-
nowanym wynagrodzeniem.

Wykres 9. Cechy stanowiska pracy preferowane przez niepracujące starsze osoby

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań empirycznych.
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Wysokość wynagrodzenia, jako najważniejszy czynnik decydujący o pod-
jęciu pracy, była przez osoby bierne zawodowo określana w miarę rzeczowo i
nie stawiały one zbyt wygórowanych żądań (tabela 4). Ponad połowa respon-
dentów (50,9%) była skłonna podjąć pracę za płacę netto do 1200 złotych mie-
sięcznie, w tym prawie 40% badanych do 1000 złotych. Wynagrodzenie do
1500 złotych akceptowało w sumie 76% ankietowanych, a wynagrodzenia o
500 złotych wyższego oczekiwało 17% badanych. Wymagania płacowe zróżni-
cowane były według wykształcenia. Wynagrodzenie poniżej 1000 złotych sa-
tysfakcjonowało 45,4% respondentów z wykształceniem zasadniczym zawodo-
wym, 27,3% z wyższym magisterskim i 20,5% ze średnim zawodowym. Z ko-
lei wynagrodzenia w przedziale 1501–2000 złotych zadowalały 20,5% ankieto-
wanych z wykształceniem średnim zawodowym, 14,7% z zasadniczym zawo-
dowym i 13,6% z wyższym magisterskim. Można powiedzieć, że osoby z wy-
ższym wykształceniem zgłaszały  relatywnie umiarkowane oczekiwania w po-
równaniu z reprezentującymi pozostałe typy wykształcenia.

Wykres 10. Wymagania niepracujących osób starszych dotyczące udogodnień
w miejscu pracy

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań empirycznych.
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Starsze osoby niepracujące preferują tradycyjną formę wynagradzania,
a mianowicie czasową (zob. tab. 5). Za taką formą optowało 80% responden-
tów. Na drugiej pozycji uplasowała się forma zadaniowa, którą wybrało 13,3%
badanych. Forma akordowa i prowizyjna  cieszyła się znikomym zaintereso-
waniem. Wybór form płac nie był w zasadzie zróżnicowany według płci.

Tabela 4. Miesięczne wynagrodzenie netto zachęcające do podjęcia pracy osoby
nieaktywne zawodowo (%)

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań empirycznych.

Tabela 5. Forma wynagradzania preferowana przez osoby niepracujące według płci (%)

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań empirycznych.

W toczonej dyskusji nad możliwościami aktywizacji zawodowej osób
starszych podkreśla się przydatność elastycznych form zatrudnienia. Mają
one wiele zalet, ale 62% badanych niepracujących chciałoby zatrudnić się
na podstawie umowy o pracę. Dla 20% respondentów nie ma to znaczenia.
Tylko 14% wskazuje na umowę zlecenia lub o dzieło. Starsze osoby niepra-
cujące raczej nie zamierzają kreować samodzielnych przedsięwzięć; w ba-
danej populacji jedynie 4% ankietowanych preferuje własną działalność go-
spodarczą jako formę aktywności zawodowej. Konkludując można powie-
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dzieć, że nietypowe formy zatrudnienia mogą sprzyjać aktywności zawodo-
wej osób starszych. Nieocenione okazać się tu może zatrudnienie w niepeł-
nym wymiarze czasu pracy. Jeśli chodzi o inne formy, powinny one speł-
niać standardy w zakresie stabilizacji zatrudnienia.

Wykres 11. Wymiar czasu pracy preferowany przez osoby niepracujące według płci (%)

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań empirycznych.

Tabela 6. Miejsce stanowiska pracy preferowane wśród osób niepracujących według
płci (%)

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań empirycznych.

Ponad połowa (57,5%) niepracujących respondentów chciałaby praco-
wać w siedzibie pracodawcy (tab. 6). Dla ponad 20% badanych położenie
miejsca pracy nie ma żadnego znaczenia. Co szósty zająłby się pracą w do-
mu, przy czym tę formę bardziej preferują kobiety (18,8%). Grupa ta jest



— 183 —

Postawy i oczekiwania osób niepracujących wobec pracy

zdecydowanie niemobilna – tylko 4,4% respondentów wskazało na prace poza
siedzibą firmy, to jest u klienta lub w podróży. Przedstawione preferencje
odpowiadają powszechnie postrzeganemu stereotypowi osoby starszej.

Czesto wyrażany jest pogląd, że starsze osoby niepracujące są zainte-
resowane pracą w niepełnym wymiarze godzin. Nasze badanie potwierdzi-
ło tę opinię – tylko 46,7% respondentów preferowało pracę w pełnym wy-
miarze godzin. Wśród badanych mężczyzn (wykres 11) odsetek ten był wy-
ższy (53,8%) niż wśród kobiet (46,2%). Zatrudnienie w wymiarze 16–20 go-
dzin tygodniowo wskazało 30,2% respondentów, więcej kobiet (55,2%) niż
mężczyzn (44,8%).

Inaczej wyglądały życzenia dotyczące wymiaru czasu pracy wśród
osób bezrobotnych. W tej grupie ponad 71% respondentów zainteresowa-
nych było pracą w pełnym wymiarze godzin (tab. 8). Ponadto 12% bada-
nych gotowych było podjąć jakąkolwiek pracę. Na zatrudnienie wyłącznie
w niepełnym czasie pracy gotowych było tylko niecałe 6% bezrobotnych,
przy czym tę formę zatrudnienia wskazywały przede wszystkim kobiety.

Można zatem wyciągnąć wniosek, że starsi bezrobotni są bardziej
zmotywowani do pracy niż osoby nieaktywne zawodowo. Do nich powin-
ny być w pierwszej kolejności kierowane oferty pracy na pełen etat. Nato-
miast aktywizacja biernych zawodowo możobejmować zatrudnienie w nie-
pełnym wymiarze czasu pracy.

Tabela 7. Wymiar czasu preferowany pracy przez osoby bezrobotne według płci (%)

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań empirycznych.

Większość starszych osób nieaktywnych zawodowo chciałaby praco-
wać według tradycyjnego tygodniowego rozkładu czasu pracy (tab. 8).
W grupie tej 61,3% badanych chciałoby codziennie pracować tę samą licz-
bę godzin przy stałych porach rozpoczynania i kończenia pracy. Nie cieszy-
ła się zainteresowaniem organizacja czasu ze stałą liczbą godzin dziennie
i różnymi porami rozpoczynania i kończenia pracy, niezależnie od tego, kto
miałby je ustalać. W nienormowanym czasie pracy chętnie pracowałoby
13,8% respondentów. Tę organizację czasu częściej wybierali mężczyźni niż
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kobiety. Zadziwiająco mało zwolenników miała koncepcja oparta na różnej
liczbie godzin pracy, wyznaczanej przez pracownika na każdy dzień tygo-
dnia (9,6%). Nnależy zauważyć, że preferowanie przez respondentów tra-
dycyjnego rozkładu tygodniowego czasu pracy będzie stanowiło barierę ak-
tywizacji zawodowej. Pracodawcy w zglobalizowanej gospodarce muszą
bowiem uwzględniać zmieniające się szybko wymagania rynku i uelastycz-
niać czas pracy. W związku z tym poszukują dyspozycyjnych pracowników,
co w przypadku starszych osób może rodzić pewne komplikacje.

Tabela 8. Preferencje osób nieaktywnych zawodowo odnośnie do tygodniowego roz-
kładu czasu pracy według płci (%)

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań empirycznych.

Reasumując należy podkreślić, że aby skutecznie zaktywizować zawo-
dowo starsze osoby niepracujące należy uwzględnić ich postawy i oczeki-
wania wobec pracy. Najważniejszym czynnikiem przesądzającym o sukce-
sie będzie oferowana wysokość wynagrodzenia. Trzeba mieć też świado-
mość, że osoby starsze nie będą skłonne do wykonywania czynności wy-
magających bardzo wysokich kwalifikacji bądź dużego wysiłku fizycznego.
Ich niedobory kwalifikacyjne mogą być uzupełnione przez szkolenia zawo-
dowe, do których trzeba będzie ich przekonać. Pewną barierą utrudniającą
zatrudnienie mogą być preferencje tej grupy dotyczące rozkładu tygodnio-
wego czasu pracy. Z drugiej strony zatrudnialność starszych osób niepracu-
jących zwiększa brak specjalnych wymagań co do udogodnień na stanowi-
sku pracy.
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ROZDZIAŁ VI

EKONOMETRYCZNA ANALIZA CZYNNIKÓW
WPŁYWAJĄCYCH NA AKTYWNOŚĆ ZAWODOWĄ

OSÓB STARSZYCH

1. Uzasadnienie i cel analizy

Wobec prognozowanego znaczącego spadku liczebności zasobów pra-
cy i nasilającego się procesu starzenia się społeczeństwa ważnym zadaniem
polityki społeczno-gospodarczej państwa staje się podtrzymywanie aktyw-
ności zawodowej ludności. Problem ten nie dotyka tylko Polski, występuje
w wielu krajach świata, jednak z największym nasileniem na kontynencie
europejskim. Ze względu na swoje znaczenie jest przedmiotem wielu prac
naukowo-badawczych1.

Aktywność zawodową osób starszych w naturalny sposób ograniczają
stan zdrowia, niepełnosprawność, uwarunkowania rodzinne. Te ostatnie
dotyczą przeważnie kobiet i związane są z jednej strony z przejmowaniem
funkcji opiekuńczych młodszego pokolenia, a z drugiej strony z obowiązka-
mi wobec starszej generacji (rodziców, dziadków). Literatura przedmiotu

1 Zob. np. K. Daniel, J. S. Heywood, The determinants of hiring older workers: UK eviden-
ce, „Labour Economics” 2007, no. 14, s. 35–51, oraz S. Chan, A. Huff Stevens, Job Loss and
Employment Patterns of Older Workers, „Journal of Labor Economics” 2001, vol. 19, no. 2,
s. 484–521.
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wskazuje jeszcze wiele innych czynników, które mogą wpływać na aktyw-
ność zawodową ludzi w starszym wieku. Można je pogrupować na czynni-
ki o charakterze makroekonomicznym (uwarunkowania prawne, dostępność
ofert pracy, sytuacja na rynku pracy) i mikroekonomicznym (zarówno na
poziomie przedsiębiorstwa – treść i warunki pracy, sytuacja ekonomiczna
firmy, jak i jednostki – poziom wykształcenia, umiejętności, czynniki do-
chodowe, przebieg dotychczasowej kariery zawodowej, cechy osobowe i po-
stawy wobec pracy).

W Polsce, w porównaniu do innych krajów europejskich, aktywność
zawodowa ludzi starszych utrzymuje się na bardzo niskim poziomie.
Dla populacji w wieku 55–64 lata aktywność zawodowa ogółem wynosiła
28,1% i była niższa od średniej wysokości tego wskaźnika dla EU 27 o po-
nad 15 punktów procentowych. Aktywność zawodowa kobiet w tym wieku
była jeszcze niższa, sięgała zaledwie 19%. Jednocześnie Polska należy do kra-
jów o najmłodszym wieku wycofania się z rynku pracy2. Wydaje się więc, że
aktywność zawodowa omawianej populacji w dużym stopniu determinowa-
na jest przez aktualne rozwiązania w systemie emerytalnym, tj. ustawowy
wiek przejścia na emeryturę i możliwości uzyskania wcześniejszych świad-
czeń emerytalnych przez osoby w młodszym wieku. Tymczasem wczesna
dezaktywizacja osób w starszych grupach wieku produkcyjnego powoduje
po pierwsze zagrożenia dla systemu zabezpieczenia społecznego oraz syste-
mu zdrowia, po drugie zaś negatywnie wpływa na wykorzystanie kapitału
ludzkiego, ograniczając tym samym perspektywy rozwojowe Polski i zmniej-
szając jej szanse na wzrost dobrobytu w stosunkowo niedługim okresie.

Dezaktywizacja zawodowa osób w wieku okołoemerytalnym była
przedmiotem szerokich badań prowadzonych w skali ogólnopolskiej. Auto-
rzy tych badań zgodnie podkreślają, że aktywność zawodowa zależy od
różnych elementów, w tym także od uwarunkowań lokalnego rynku pracy.
Tym bardziej uzasadnione wydaje się podjęcie podobnych badań w skali
regionalnej.

Populację osób aktywnych zawodowo tworzą pracujący i bezrobotni.
Bezrobocie w znacznym stopniu dotyka osób starszych i często ze względu
na niemożność znalezienia przez nie odpowiedniego zatrudnienia staje się
główną przyczyną ostatecznego wycofania się z rynku pracy. Dlatego głów-
nym celem prezentowanej analizy jest zbadanie czynników sprzyjających
aktywności i bierności zawodowej ludzi starszych (w wieku 45+) w woje-

2 B. Urbaniak, Wyzwania wobec pracy w starszym wieku, [w:] Seminarium nt. „Ludzie
starsi na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim. Tendencje rozwojowe i możli-
wości aktywizacji” współfinansowane przez Unię Europejską w ramach środków Europejskie-
go Funduszu Społecznego, UMK, październik 2008 r. (materiały konferencyjne).
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wództwie kujawsko-pomorskim. Poznanie tych zależności powinno ułatwić
instytucjom rynku pracy zaprojektowanie odpowiednich działań i instrumen-
tów opóźniających decyzje dezaktywizacyjne ludzi starszych. Celami szcze-
gółowymi badania są:

1. Określenie wpływu cech społeczno-demograficznych osób starszych,
takich jak płeć, wiek, stan cywilny, typ miejsca zamieszkania, na
prawdopodobieństwo zatrudnienia, bezrobocia i bierności zawodowej.

2. Zbadanie wpływu cech charakteryzujących kapitał ludzki badanej po-
pulacji, takich jak wykształcenie, posiadanie dodatkowych umiejętno-
ści, doświadczenie zawodowe, aktywność szkoleniowa, stan zdrowia,
niepełnosprawność, na prawdopodobieństwo zatrudnienia, bezrobocia
i bierności zawodowej.

3. Pośrednia ocena wpływu cech lokalnego rynku pracy w poszczegól-
nych powiatach i grupach powiatów w województwie kujawsko-po-
morskim na prawdopodobieństwo zatrudnienia, bezrobocia i bierno-
ści zawodowej osób starszych.

4. Analiza wpływu uwarunkowań rodzinnych osób starszych na praw-
dopodobieństwo zatrudnienia, bezrobocia i bierności zawodowej.

5. Ocena wpływu posiadania niezarobkowego pozarolniczego źródła
utrzymania: emerytury, renty na prawdopodobieństwo zatrudnienia
i bierności zawodowej osób starszych.

2. Charakterystyka logitowego modelu ekonometrycznego *

Modele zmiennych jakościowych3, nazywane również modelami dys-
kretnego wyboru, są szeroko wykorzystywane w analizach rynku pracy.
Najprostszym rodzajem zmiennych jakościowych są zmienne binarne (dy-
chotomiczne, dwumianowe), z reguły reprezentowane przez zmienne zero-
-jedynkowe: zmiennej jakościowej przechodzącej w stan „tak” lub pozosta-
jącej w stanie „nie” przypisuje się odpowiednio wartości liczbowe „1” lub

* Do opracowania niniejszego podrozdziału wykorzystano fragmenty rozdziału V książki
autorki nt. Ewaluacja szkoleń dla bezrobotnych w województwie kujawsko-pomorskim, TNOiK,
Toruń 2008.

3 W niniejszym opracowaniu wykorzystano następujące publikacje: A. Agresti, Categori-
cal Data Analysis, John Wiley & Sons, New York 2002, s. 165–266 i 211–266; D. W. Hosmer,
S. Lemeshow, Applied Logistic Regression, John Wiley & Sons, New York 2000, s. 1–397; J. S. Long,
J. Freese, Scalar Measures of Fit for Regression Model, s.1–9,
http://www.indiana.edu/~jslsoc/stata/spoststb/STBfitstat.pdf (22.09.2006); M. Gruszczyński,
Modele i prognozy zmiennych jakościowych w finansach i bankowości, SGH, Warszawa 2002,
s. 51–97, chyba że zaznaczono inaczej.
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„0”. Modele z endogeniczną zmienną zero-jedynkową nazywane są modela-
mi dwumianowymi. Do ich budowy wykorzystuje się zazwyczaj mikroda-
ne, a więc dane liczbowe opisujące pojedyncze jednostki badania. W bada-
niach rynku pracy modele z endogeniczną zmienną binarną mogą posłużyć
do opisu następujących relacji:
— uczestnictwo w rynku pracy w danym okresie: „pracujący” – „bezro-

botny”, „bierny zawodowo” – „bezrobotny” albo „pracujący” – „bier-
ny zawodowo” w zależności od cech socjoekonomicznych osoby;

— wybór określonego rodzaju programu rynku pracy: „szkolenie zawo-
dowe” – „zatrudnienie subsydiowane” jako funkcja cech tych progra-
mów oraz indywidualnych cech bezrobotnych;

— kategoria bezrobotnego: „długookresowo bezrobotny” – „krótkookre-
sowo bezrobotny” w zależności od cech socjoekonomicznych bezro-
botnych.
Przedmiotem podjętych badań jest ocena prawdopodobieństwa posia-

dania przez osoby w wieku 45+ określonego statusu na rynku pracy, to
znaczy statusu osoby pracującej, bezrobotnej lub biernej zawodowo w da-
nym momencie w zależności od socjoekonomicznych cech tych osób.
W związku zźtym w analizowanych modelach zmienną Y jest zmienna bi-
narna charakteryzująca status na rynku pracy badanej populacji w pewnym
czasie. Jak już wspomniano, uczestnictwo w rynku pracy, a więc aktyw-
ność lub bierność zawodową mogą determinować różnorodne czynniki spo-
łeczno-demograficzne, takie jak płeć, wiek, stan cywilny, indywidualne ce-
chy kapitału ludzkiego (np. poziom wykształcenia, umiejętności, doświad-
czenie zawodowe, stan zdrowia) oraz uwarunkowania społeczne. Wszyst-
kie te elementy mogą być zatem traktowane jako losowe zmienne obja-
śniające, mające wartości dyskretne. Zmienne objaśniające w modelach dys-
kretnego wyboru przyjmują zwykle wartości z pewnego zakresu liczb na-
turalnych. Liczby te reprezentują nazwy nadawane różnym odmianom da-
nej zmiennej lub kategorie mierzalne z pewnego przedziału.

W modelach dwumianowych przedmiotem wyjaśniania jest prawdo-
podobieństwo Pi przyjmowania przez pewną zmienną yi jednej z dwóch
możliwych wartości. Zakłada się, że Pi jest funkcją wektora wartości zmien-
nych objaśniających xi oraz wektora parametrów :

(1)

gdzie: xi oraz  są wektorami kolumnowymi o (k +1)-elementach; kombinacja linio-

wa  jest wskaźnikiem określającym zmienne, które wyjaśniają y*, natomiast F

jest funkcją rosnącą tego wskaźnika.
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W zależności od typu funkcji F rozróżnia się kilka typów modeli. Do
najczęściej stosowanych modeli dwumianowych należą: liniowy model
prawdopodobieństwa, model logitowy oraz model probitowy.

Budowa modelu (1) przebiega w następujących etapach:
— dobór zmiennych objaśniających,
— estymacja wektora parametrów  na podstawie danych o wartościach

zmiennych yi oraz xi,

— weryfikacja jakości modelu,
— prognoza wartości Pi.

Liniowy model prawdopodobieństwa (LMP) ma postać:

(2)

Dla tego modelu powinien być spełniony warunek: . Wa-
runek ten wynika bezpośrednio z definicji prawdopodobieństwa. W prakty-
ce LMP ma ograniczone zastosowanie, ponieważ czasami szacowane praw-
dopodobieństwo Pi przyjmuje wartości spoza tego przedziału. Można poka-
zać, że składnik losowy w LMP

(3)

ma własność heteroskedastyczności4. Ze względu na niejednorodność wa-
riancji składnika losowego do estymacji LMP należy używać uogólnionej
metody najmniejszych kwadratów.

W modelu logitowym funkcja F jest dystrybuantą rozkładu logis-
tycznego:

(4)

Odpowiednie wartości funkcji odwrotnej do F dla tego modelu, czyli:

(5)

4 Patrz W. H. Greene, Econometric Analysis, Macmillan Publishing Company, New York
1993, s. 637.
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nazywa się logitami. Logit określa się również mianem log-odds, co oznacza
logarytm szans, a dokładniej logarytm ilorazu szans. Logit jest logarytmem
ilorazu szans przyjęcia i nieprzyjęcia wartości 1 przez zmienną yi. Jeśli szan-
se są jednakowe (Pi = 0,5), to logit równa się zeru, dla Pi > 0,5 logit jest
dodatni, natomiast dla Pi < 0,5 jest ujemny. Pomiędzy modelem logitowym
a probitowym zachodzi prosta relacja: logit = (1,6¸1,7) probit, dlatego w prak-
tyce korzysta się z jednego z nich5.

Do estymacji modelu logitowego najczęściej używa się metody naj-
większej wiarygodności (MNW). Podobnie jak wyżej przyjmuje się, że
P(yi=1) = Pi, gdzie i = 1, …, n. Każda z n obserwacji jest traktowana jako
pojedyncza próba z dwumianowego rozkładu Bernoulliego z prawdopodo-

bieństwem . Dla n-elementowej próby {yi, xi1, …, xik}, i = 1,
…, n niezależnych obserwacji funkcja wiarygodności ma następującą postać:

, (6)

a logarytm funkcji wiarygodności równa się:

(7)

Przyrównując wektor pochodnych logarytmu funkcji wiarygodności do
wektora zerowego, otrzymuje się następujący układ k+1 warunków pierw-
szego rzędu na poszukiwane maksimum:

(8)

gdzie  zdefiniowano w (4).

Hesjan z układu warunków drugiego rzędu jest macierzą ujemnie
określoną. Nieliniowy względem  układ równań (8) rozwiązuje się iteracyj-

5 M. Gruszczyński, op.cit., s. 19.
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nymi metodami numerycznymi (np. metodą Newtona-Raphsona). W rezul-
tacie otrzymuje się wartość estymatora MNW dla wektora , którą oznacza
się jako bMNW. Estymatory MNW są zgodne, mają asymptotyczny rozkład
normalny i są asymptotycznie najefektywniejsze. Metodę MNW stosuje się
zatem dla dostatecznie dużych prób. Dane analizowane w tej pracy speł-
niają ten warunek.

Do weryfikacji jakości modelu logitowego można użyć szeregu proce-
dur statystycznych. Istotność pojedynczych parametrów testuje się za po-
mocą asymptotycznego testu t-Studenta lub testu Walda.

Test t-Studenta pozwala na sprawdzenie hipotezy  obli-
czając statystykę Z daną wyrażeniem:

(9)

Statystyka Z ma w przybliżeniu rozkład normalny dla dużej próby.
Alternatywnie, można stosować statystykę Z podniesioną do kwadratu, któ-
ra ma w przybliżeniu rozkład  c-kwadrat z jednym stopniem swobody.

W literaturze dostępny jest szereg miar dopasowania modelu logito-
wego do danych dychotomicznych. W istocie rzeczy są to rozmaite odpo-
wiedniki współczynnika determinacji R-kwadrat. Poniżej przedstawiono tyl-
ko te, które są używane w tym opracowaniu.

R-kwadrat Efrona wyraża się wzorem6:

, (10)

gdzie: 0n  oraz 1n  są liczebnościami przypadków, dla których odpowiednio y = 0
oraz y = 1, n jest liczebnością próby.

R-kwadrat McFaddena wykorzystuje wartość funkcji wiarygodności.
Wzór ma postać:

6 J. S. Long, J. Freese, op.cit., s. 6–9.
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, (11)

gdzie:  oznacza wartość funkcji wiarygodności dla pełnego modelu,  dla mo-
delu z wyzerowanymi parametrami poza wyrazem wolnym.

R-kwadrat McFaddena nosi również nazwę pseudo-R-kwadrat.
R-kwadrat Cragga-Uhlera występuje w dwóch wersjach. Pierwsza to

R-kwadrat postaci7:

(12)

Wartość ta jest zawsze dodatnia i nie przekracza .

Druga postać R-kwadrat Cragga-Uhlera może osiągnąć wartość 1 i wy-
raża się następującym wzorem8:

(13)

R-kwadrat McKelvey-Zavoina zdefiniowany jest na podstawie modelu
ze zmienną ukrytą  o postaci9:

(14)

Wykorzystując zależność  zaproponowali oni
następujący wzór:

7 Ibidem.
8 Ibidem.
9 Ibidem.
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(15)

BIC (Bayesian Information Criterion) jest miarą opartą na własnościach
predykcyjnych modelu. BIC jest używany do porównywania kolejnych mo-
deli w procesie eliminacji nieistotnych zmiennych objaśniających. Dla mo-
delu  z dewiancją10  BIC jest zdefiniowane jako11:

(16)

gdzie:  jest liczbą stopni swobody związanych z dewiancją.

Im mniejsza jest wartość , tym lepsze dopasowanie. Jeśli
, to preferowany jest pierwszy model. Jeśli
, to wybierany jest drugi model. Jeśli wartość bezwzględ-

na różnicy jest większa od 10, stanowi to silną wytyczną wyboru odpo-
wiedniego modelu.

Modele dwumianowe wykorzystuje się również do prognozowania
wartości zmiennej objaśnianej Y. Na podstawie oszacowanego modelu dwu-
mianowego, przy danym wektorze wartości zmiennych objaśniających x,
można dokonać bezpośrednio prognozy (oceny) prawdopodobieństwa
P(yi = 1) = Pi. Prognoza wartości Pi pozwala na otrzymanie prognozy warto-
ści yi, zwanej także mikroprognozą, czyli prognozą dla pojedynczej jednostki
obserwacji. W tym przypadku prognozę należy rozumieć nie jako przewidy-
wanie przyszłych zdarzeń, lecz jako ocenę stanu zmiennej jakościowej spo-
rządzoną na podstawie danych przekrojowych. W takim znaczeniu prognoza
odnosi się do pewnej jednostki obserwacji, a nie do jednostki czasu. W ni-
niejszej pracy prognozą jest ocena, czy dany bezrobotny podejmie po prze-
szkoleniu pracę. Mikroprognozy dotyczą przeważnie jednostek w próbie, ale
mogą być tworzone również dla jednostek spoza próby. W tym sensie pro-
gnozy tego typu powinny ułatwiać podejmowanie decyzji związanych na
przykład z prawidłowym doborem uczestników szkoleń dla bezrobotnych.

Do oceny trafności prognozy wykorzystuje się tzw. tablicę trafności
złożoną z czterech pól, w których zamieszcza się liczby przypadków z traf-
nymi prognozami oraz liczby przypadków prognoz nietrafnych (tab. 1).

10 Ibidem.
11 Ibidem.
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Tabela 1. Tablica trafności

Źródło: M. Gruszczyński, Modele i prognozy zmiennych jakościowych w finansach i bankowości,

SGH, Warszawa 2002, s. 79.

Za pomocą tablicy trafności można wyznaczyć rozmaite miary dokład-
ności prognozy, które są jednocześnie uzupełnieniem mierników dopaso-
wania modelu dychotomicznego. Trafność prognozowania poszczególnych
wartości oblicza się według następujących formuł:
— dla  = 1 jako n11/n.1,

— dla  = 0 jako n00/n.0.
Dokładność prognozy można sprawdzić również posługując się ilora-

zem trafień, który jest zapisany wzorem:

(17)

Wielkość (17) większa od 1 wskazuje, że klasyfikacja uzyskana na pod-
stawie modelu jest lepsza od klasyfikacji całkowicie przypadkowej.

R-kwadrat zliczeniowy mierzy udział właściwych predykcji mode-
lu w łącznej liczbie przypadków i jest wyrażony wzorem:

(18)

gdzie: 
jjn  jest liczbą właściwych predykcji dla zdarzenia j.

R-kwadrat zliczeniowy może dawać błędne wyobrażenie o własno-
ściach predykcyjnych modelu. W związku z tym używa się także jego wer-
sji skorygowanej. R-kwadrat zliczeniowy skorygowany wyraża się wzorem:



— 195 —

Ekonometryczna analiza czynników wpływających na aktywność...

(19)

gdzie:  jest wartością marginalną dla wiersza r.

3. Baza danych wykorzystana w badaniu

Empiryczną podstawą badań były informacje pozyskane na potrzeby
projektu „Ludzie starsi na rynku pracy w województwie kujawsko-pomor-
skim. Tendencje rozwojowe i możliwości aktywizacji”. W badaniu zastoso-
wano dobór nielosowy z wykorzystaniem efektu kuli śnieżnej. Dane zosta-
ły zebrane w drodze wywiadu kwestionariuszowego przeprowadzonego
przez ankietera OBOP. Badana populacja obejmowała 1231 osób w wieku
45+ mieszkających w województwie kujawsko-pomorskim, w tym:
— 368 pracujących (30,0%),
— 306 bezrobotnych (24,9%),
— 555 biernych zawodowo (45,1%).

Udział kobiet i mężczyzn był wyrównany. Połowa respondentów po-
chodziła z Bydgoszczy i Torunia, natomiast druga połowa mieszkała w gru-
pach powiatów określonych odpowiednio jako: rolnicze z funkcją tury-
styczną, rolniczo-przemysłowe i rolnicze12.

Warunkiem przeprowadzenia ekonometrycznej analizy czynników de-
terminujących status na rynku pracy osób w wieku 45+ było przygotowa-
nie specjalnej bazy danych. Należy wyjaśnić, że ze względu na trudności
kodowania nie wszystkie dane pozyskane na potrzeby projektu zostały
uwzględnione w analizie. Dotyczy to przeważnie cech respondentów o bar-
dzo zindywidualizowanym charakterze. Z drugiej strony pozyskane dane
trudno uznać za wystarczające do zidentyfikowania wszystkich czynników
wpływających na aktywność zawodową osób starszych.

Baza danych skonstruowana na potrzeby analizy ekonometrycznej
obejmowała informacje, które można podzielić na pięć części:
— informacje o cechach społeczno-demograficznych badanych osób, ta-

kich jak: płeć, wiek, stan cywilny, typ miejsca zamieszkania oraz typ
zamieszkiwanych powiatów, które pogrupowano ze względu na sytu-
ację na rynku pracy;

— informacje pozwalające określić kapitał ludzki respondentów, tj. obej-
mujące: wykształcenie, dodatkowe umiejętności, staż pracy, aktywność
szkoleniową, stan zdrowia i niepełnosprawność;

12 Szczegółowa struktura badanej populacji została przedstawiona w rozdziale 3 książki.
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— informacje charakteryzujące uwarunkowania rodzinne, tj. zobowiąza-
nia opiekuńcze w stosunku do dzieci, wnuków i osób starszych;

— informacje wskazujące główne źródło utrzymania respondentów, tj.:
praca, emerytura, renta, zasiłek/świadczenie przedemerytalne, zasiłek
dla bezrobotnych, inne źródła dochodu (obejmujące pozostawanie na
utrzymaniu, a także pracę na czarno);

— informacje o statusie respondentów na rynku pracy w momencie prze-
prowadzania badania, tj. odpowiednio: pracujący, bezrobotny, bierny
zawodowo.
Próba badawcza w przypadku osób pracujących i bezrobotnych ma

charakter próby niezbilansowanej, natomiast biernych zawodowo – zbilan-
sowanej. Baza danych została przygotowana w arkuszu Microsoft® Excel
2003TM, obliczenia wykonano przy użyciu programu StataCorp LP. Stata®.

4. Wybór i konstrukcja zmiennych

Do identyfikacji czynników determinujących aktywność zawodową
osób starszych w województwie kujawsko-pomorskim, tj. czynników sprzy-
jających odpowiednio zatrudnieniu, bezrobociu, bierności zawodowej wy-
korzystano szereg modeli logitowych, w których zmienna objaśniana przyj-
muje wartość 0 lub 1 według następujących zależności:
— Dla modelu 1:

— y=1, gdy respondent był zatrudniony,
— y=0, w przeciwnym przypadku.

— Dla modelu 2:
— y=1, gdy respondent był bezrobotny,
— y=0, w przeciwnym przypadku.

— Dla modelu 3:
— y=1, gdy respondent był bierny zawodowo,
— y=0, w przeciwnym przypadku.
W celu dokonania analizy ekonometrycznej posłużono się zmiennymi

objaśniającymi o charakterze jakościowym, które określane są jako zmienne
zero-jedynkowe. Zmienna zero-jedynkowa X jest to zmienna, która przyjmu-
je wartość 1 wtedy i tylko wtedy, gdy są spełnione warunki V, oraz wartość
0 wtedy i tylko wtedy, gdy warunki V nie są spełnione. Taka definicja zmien-
nej podkreśla alternatywę: wystąpienie lub niewystąpienie jakiegoś zjawiska13.

13 J. W. Wiśniewski, Ekonometryczne badanie zjawisk jakościowych. Studium metodologiczne,
UMK, Toruń 1986, s. 35–36.
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We wszystkich modelach analizie poddano siedemnaście kategorii
zmiennych. Przyjęte do modeli zmienne objaśniające obejmują cechy spo-
łeczno-demograficzne, takie jak: płeć, wiek, stan cywilny, miejsce zamiesz-
kania, typ zamieszkiwanego powiatu; cechy charakteryzujące kapitał ludzki
badanych, tj.: wykształcenie, umiejętności, doświadczenie zawodowe mie-
rzone stażem pracy, aktywność szkoleniową, stan zdrowia i niepełnospraw-
ność; cechy wskazujące na uwarunkowania rodzinne, przejawiające się
w zobowiązaniach opiekuńczych w stosunku do dzieci, wnuków, osób star-
szych. Dodatkowo w przypadku modelu pierwszego i trzeciego w analizie
uwzględniono zmienną opisującą posiadanie lub nie niezarobkowego poza-
rolniczego źródła utrzymania, takiego jak emerytura, renta, zasiłek lub
świadczenie przedemerytalne.

Część tych zmiennych została podzielona na pewne warianty lub gru-
py, co wiązało się z koniecznością wyboru kategorii bazowej, która jest
płaszczyzną odniesienia dla dokonywanych w analizie ekonometrycznej
porównań. Jako kategorie bazowe wybierano przeważnie te zmienne, które
były najsłabiej skorelowane ze zmienną objaśnianą. Łącznie otrzymano 41
zmiennych objaśniających o charakterze binarnym. Wszystkie zmienne wraz
z opisami zostały zestawione w tabeli 2.

Pierwszą kategorią jest płeć badanych, przy czym jako grupę bazową
przyjęto mężczyzn. W przypadku wieku wyodrębniono cztery grupy wieko-
we, dla których kategorię bazową, we wszystkich modelach, stanowią oso-
by w wieku 60 lat i więcej (AGE 4). W odniesieniu do stanu cywilnego roz-
różniono pięć wariantów tej cechy, tj. odpowiednio: kawaler/panna, żona-
ty/zamężna, rozwiedziony/rozwiedziona, wdowiec/wdowa oraz partnerski
związek bez ślubu. W analizach tego typu cecha ta rzadko określana jest
w sposób tak szczegółowy. Najczęściej członków badanej populacji rozpa-
truje się jako osoby żyjące w stanie wolnym lub w związku małżeńskim.

Jako kategorię bazową w modelu pierwszym i ostatnim przyjęto oso-
by żyjące w związku partnerskim bez ślubu (MARITAL 5), natomiast w mo-
delu drugim osoby będące w związku małżeńskim (MARITAL 2).

W przekroju miejsca zamieszkania kategorię bazową stanowią osoby
mieszkające w miastach. Kolejną kategorią uwzględnioną w tej analizie jest
typ zamieszkiwanego powiatu. Województwo kujawsko-pomorskie składa
się z dwudziestu trzech powiatów, z czego cztery są powiatami grodzkimi.
Powiaty pogrupowano ze względu na sytuację na lokalnym rynku pracy,
zakładając, że może ona determinować aktywność zawodową osób star-
szych. Wydzielono pięć typów powiatów. Dwa pierwsze typy to powiaty
grodzkie, Bydgoszcz i Toruń. Są to dwa największe ośrodki gospodarcze
regionu, określone jako powiaty nowoczesne. Pozostałe trzy grupy powia-
tów reprezentują wybrane typy gospodarek: rolniczą, rolniczo-przemysłową
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i rolniczą z rozwiniętą funkcją turystyczną. Grupa powiatów rolniczych obej-
muje powiaty: rypiński, lipnowski, golubsko-dobrzyński i radziejowski. Po-
wiaty świecki i nakielski należą do powiatów rolniczo-przemysłowych. Gru-
pę powiatów rolniczych z funkcją turystyczną tworzą powiaty: brodnicki,
tucholski i żniński. Dla modelu pierwszego i trzeciego kategorią bazową są
powiaty rolniczo-turystyczne (CC 5), natomiast dla modelu drugiego powiat
bydgoski grodzki (CC 1).

Następną kategorią jest wykształcenie osób starszych. Rozróżniono
pięć poziomów wykształcenia, przy czym do wykształcenia średniego zali-
czono wykształcenie zawodowe, ogólnokształcące i pomaturalne, natomiast
wykształcenie wyższe podzielono na dwa warianty: wyższe licencjackie/in-
żynierskie i wyższe magisterskie. W modelu pierwszym kategorię bazową
stanowią osoby z najniższym poziomem wykształcenia, czyli z wykształce-
niem podstawowym (EDU 1), natomiast w modelu drugim i trzecim osoby
legitymujące się wykształceniem wyższym magisterskim (EDU 5).

Ważną cechą wskazującą na poziom kapitału ludzkiego osób starszych
są umiejętności. Analizie poddano nie – jak to zwykle bywa – liczbę umiejęt-
ności, a konkretne umiejętności lub uprawnienia posiadane przez badanych,
a mianowicie: prawo jazdy kat. B, znajomość jednego języka obcego, pisanie
na komputerze, dokonywanie obliczeń na komputerze i pozyskiwanie infor-
macji z internetu. Kategorię bazową dla wszystkich zmiennych opisujących
umiejętności tworzyły osoby nieposiadające poszczególnych umiejętności.

Kluczowym elementem wyposażenia w kapitał ludzki jest doświad-
czenie zawodowe. W niniejszym badaniu doświadczenie zawodowe mierzo-
ne jest stażem pracy, dla którego wyodrębniono aż pięć grup, przy czym
we wszystkich modelach kategorię bazową stanowią osoby z najkrótszym
stażem pracy, nieprzekraczającym dziesięciu lat. Należy pamiętać, że staż
pracy nie jest wprawdzie doskonałą miarą doświadczenia zawodowego, ale
łatwą do zastosowania w badaniach. Ponadto przepracowanie odpowied-
niej liczby lat w systemie podlegającym ubezpieczeniu emerytalnemu jest
drugim obok wieku kryterium uprawniającym do dezaktywizacji emerytal-
nej. Analizie poddano również aktywność szkoleniową osób starszych. Dla
tej zmiennej kategorią bazową są jednostki nieprzejawiające żadnej aktyw-
ności szkoleniowej, tzn. nieuczestniczące w żadnych – bez względu na for-
mę – szkoleniach, warsztatach ani kursach doskonalących.

Zasób kapitału ludzkiego osób starszych w znacznym stopniu warun-
kuje stan zdrowia i stopień pełno/niepełnosprawności. W badaniu posłużo-
no się subiektywną miarą stanu zdrowia, ponieważ respondenci na podsta-
wie własnych odczuć mogli ocenić swoje zdrowie jako bardzo dobre i do-
bre, takie sobie lub złe i bardzo złe. Miarą bardziej obiektywną tego ele-
mentu kapitału ludzkiego wydaje się stopień niepełnosprawności, dla któ-
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rego rozróżniono trzy grupy. Dla tych zmiennych kategorie bazowe tworzą
odpowiednio, w modelu pierwszym i drugim, osoby ze złym i bardzo złym
stanem zdrowia oraz osoby posiadające I i II grupę inwalidzką (HEALTH 3
i DISABLED 2), natomiast w modelu trzecim osoby z bardzo dobrym i do-
brym stanem zdrowia oraz pełnosprawne (HEALTH 1 i DISABLED 1).

Tabela 2. Definicje zmiennych objaśniających

Źródło: opracowanie własne.
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Często aktywność zawodową osób starszych ograniczają uwarunkowa-
nia rodzinne. Osoby w wieku 45+ bywają nazywane „pokoleniem kanapko-
wym” z racji przejmowania zobowiązań opiekuńczych od młodszej generacji
– z jednej strony oraz wskutek narastania obowiązków wobec sędziwych
rodziców czy dziadków – z drugiej. W analizie oddzielnie rozpatrzono obo-
wiązki wobec dzieci, wnuków i osób starszych, przy czym kategoriami bazo-
wymi są odpowiednio osoby bez żadnych zobowiązań opiekuńczych.

W celu sprawdzenia, czy pobieranie świadczeń wpływa na aktywność/
/bierność zawodową osób starszych, w modelu pierwszym i trzecim
uwzględniono jeszcze jedną zmienną: posiadanie niezarobkowego, pozarol-
niczego źródła utrzymania, takiego jak emerytura, renta lub świadczenie
przedemerytalne. Dla tej zmiennej kategorię bazową stanowią jednostki
niepobierające świadczeń, utrzymujące się przeważnie z pracy lub pozosta-
jące na utrzymaniu.

5. Wyniki estymacji modeli logitowych

W pierwszej kolejności oszacowano modele logitowe objaśniające
prawdopodobieństwo posiadania przez osoby w wieku 45+ w wojewódz-
twie kujawsko-pomorskim określonego statusu na rynku pracy, tj. odpo-
wiednio statusu: osoby pracującej, bezrobotnej i biernej zawodowo. Wyniki
estymacji modeli przedstawiają tabele 3, 4 i 5.

Następnie dokonano eliminacji zmiennych metodą krokową (a poste-
riori). Istotność parametrów weryfikowano na podstawie testu t-Studenta.
Przyjęto poziom istotności  = 0,1.

—

—
W tabelach z wynikami estymacji modeli logitowych dla osób w wie-

ku 45+ w województwie kujawsko-pomorskim przyjęto oznaczenie Z, ze
względu na to, że przy dużej liczbie obserwacji rozkład statystyki t zmie-
rza do rozkładu normalnego.

Zważywszy na fakt, że analiza wyników na podstawie interpretacji
parametru w modelu logitowym jest dosyć trudna, w tabeli oprócz oszaco-
wanych parametrów podano ilorazy szans. Szansą jest stosunek prawdopo-
dobieństwa, że dane zdarzenie wystąpi do prawdopodobieństwa, że to zda-
rzenie nie nastąpi. Iloraz szans równy jedności oznacza równość szans
wystąpienia/niewystąpienia badanego zdarzenia w obu porównywanych
grupach, wskazując jednocześnie, że określona cecha będąca kryterium
wyodrębnienia grup nie wpływa na szanse pojawienia się tego zdarzenia.
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Tabela 3. Wyniki estymacji modelu logitowego objaśniającego prawdopodobieństwo
zatrudnienia ludzi starszych w województwie kujawsko-pomorskim (mo-
del pełny)

Źródło: obliczenia własne.

W modelu pierwszym spośród zmiennych obejmujących czynniki spo-
łeczno-demograficzne nieistotne statystycznie okazały się: stan cywilny (MA-
RITAL 1, MARITAL 2, MARITAL 3, MARITAL 4), miejsce zamieszkania (URBAN)
i typ zamieszkiwanego powiatu (CC 1, CC 2, CC 3, CC 4). Oznacza to, że
prawdopodobieństwo zatrudnienia w populacji osób starszych nie jest uza-
leżnione od stanu cywilnego, takie same szanse mają osoby w stanie wol-
nym (panny, kawalerowie), rozwiedzione, wdowy i wdowcy oraz pozosta-
jące w związku małżeńskim. Podobny rezultat uzyskano w badaniach ogól-



— 202 —

Rozdział VI

nopolskich14. Na aktywność zawodową osób starszych nie wpływały rów-
nież zróżnicowania przestrzenne lokalnych rynków pracy, a więc zamiesz-
kiwanie na wsi lub mieście oraz zamieszkiwanie w określonej grupie po-
wiatów w województwie kujawsko-pomorskim.

Tabela 4. Wyniki estymacji modelu logitowego objaśniającego prawdopodobieństwo
bezrobocia ludzi starszych w województwie kujawsko-pomorskim (model
pełny)

Źródło: obliczenia własne.

Jeżeli chodzi o zmienne objaśniające charakteryzujące kapitał ludzki,
poziom wykształcenia (EDU 2, EDU 3, EDU 4, EDU 5), znajomość języka

14 L. Wincenciak, Wstępne studium determinant dezaktywizacji zawodowej kobiet i mężczyzn,
cz. I, Załącznik 5a do raportu z badań nt. Dezaktywizacja osób w wieku okołoemerytalnym, s. 10,
http:// www.mps.gov.pl (06.05.2009).
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obcego (SKILLLS 2), umiejętności komputerowe (SKILLS 3 i SKILLS 4), średni
staż pracy (EXPERIENCE 2), taki sobie stan zdrowia (HEALTH 2) i lekki sto-
pień niepełnosprawności (DISABLED 3) nie miały istotnego statystycznie
wpływu na zmienną objaśnianą. Zaskakuje w tej grupie zmiennych obec-
ność wykształcenia. Zazwyczaj obserwuje się, że większa aktywność zawo-
dowa osób w wieku 45+ jest raczej cechą osób z wyższym wykształce-
niem. W tym badaniu nie stwierdzono jednak takiej zależności. Może to
oznaczać, że o aktywności bardziej niż wykształcenie decydują inne czyn-
niki, w tym np. silne bodźce nakłaniające do dezaktywizacji.

Tabela 5. Wyniki estymacji modelu logitowego objaśniającego prawdopodobieństwo
bierności zawodowej ludzi starszych w województwie kujawsko-pomor-
skim (model pełny)

Źródło: obliczenia własne.
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Tabela 6. Wyniki estymacji modelu logitowego objaśniającego prawdopodobieństwo
zatrudnienia ludzi starszych w województwie kujawsko-pomorskim (mo-
del z istotnymi zmiennymi objaśniającymi)

Źródło: obliczenia własne.

Na prawdopodobieństwo zatrudnienia osób starszych zasadniczo nie
wpływały również takie umiejętności, jak znajomość języka obcego, pisa-
nie i liczenie na komputerze. Przede wszystkim badana populacja nie jest
pokoleniem globtroterów i znawców zaawansowanych technologii informa-
tycznych; w tej generacji z racji istniejących uwarunkowań nie rozwijano
takich umiejętności, gdyż po prostu nie były one potrzebne ani w życiu,
ani w pracy zawodowej. Osoby w wieku 45+ zatrudniane są często z zu-
pełnie innych powodów: dysponują bogatym doświadczeniem zawodowym,
miewają rzadkie i specyficzne kwalifikacje, dobrze znają swoją pracę i moc-
no się angażują, są bardziej dyspozycyjne w porównaniu do młodszych ko-
legów i koleżanek.

Czynnikiem determinującym aktywność zawodową osób w wieku 45+
jest natomiast płeć badanych. Uzyskane w badaniu wyniki estymacji modelu
jednak zaskakują, gdyż wskazują na znacznie lepszą sytuację na rynku pracy
kobiet aniżeli mężczyzn w tym wieku. Rezultat ten trudno uznać za wiary-
godny, gdyż nie potwierdza tendencji ogólnopolskich w tym zakresie. Taki
wynik może mieć również związek ze strukturą badanej próby, do której do-
bór – zgodnie z przyjętymi założeniami – miał charakter nielosowy. Innym
możliwym wytłumaczeniem tej sytuacji, opartym jednak na domniemaniach,
może być lepsze wykształcenie, mocniejsze zaangażowanie i większa dyscy-
plina pracy kobiet w starszym wieku, w mniejszym stopniu obciążonych obo-
wiązkami macierzyńskimi i rodzinnymi, a także ich silna motywacja do osią-
gnięcia stażu pracy niezbędnego do uzyskania uprawnień emerytalnych.
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Wszystkie zmienne objaśniające związane z wiekiem wpływały istot-
nie statystycznie na prawdopodobieństwo zatrudnienia osób starszych, przy
czym owo prawdopodobieństwo najwyższe było w najstarszej grupie wie-
kowej, tj. 60 lat i więcej. Początkowo wynik taki próbowano tłumaczyć ist-
nieniem okresów ochronnych wykluczających zwolnienia z pracy, które
gwarantowane są odpowiednimi przepisami kodeksu pracy. W toku dysku-
sji w zespole roboczym niniejszego projektu okazało się, że taki rezultat
jest skutkiem przyjętych założeń odnośnie do konstrukcji próby badawczej.

Czynnikiem sprzyjającym zatrudnieniu osób starszych jest posiadanie
prawa jazdy kat. B oraz umiejętność pozyskiwania informacji z internetu.
Umiejętność kierowania pojazdem pozytywnie wpływa na mobilność prze-
strzenną ludności, a poza tym zmniejsza uciążliwość dalekich dojazdów do
pracy. Również druga umiejętność może ułatwiać i znalezienie pracy, i funk-
cjonowanie we współczesnym środowisku pracy, zważywszy że obecnie wy-
miana informacji i procesy komunikacji dokonują się przeważnie drogą in-
ternetową.

Aktywność zawodowa jest też uzależniona od stażu pracy: im dłuż-
szy staż pracy, tym większe prawdopodobieństwo zatrudnienia. Staż pracy
jest miarą doświadczenia zawodowego, obrazuje również przebieg kariery
zawodowej. Te cechy pozytywnie wpływają na aktywność zawodową ludzi
starszych.

W zasobie pracujących dłużej pozostają osoby, które przejawiają ak-
tywność szkoleniową, oceniają swój stan zdrowia jako bardzo dobry i do-
bry oraz nie posiadają orzeczenia o niepełnosprawności.

Istotne statystycznie znaczenie dla aktywności zawodowej ludzi
w wieku 45+ mają uwarunkowania rodzinne, przy czym prawdopodobień-
stwo zatrudnienia okazało się większe w przypadku osób mających zobo-
wiązania opiekuńcze w stosunku do dzieci i wnuków, aniżeli osób bez ta-
kich zobowiązań. Ponieważ obowiązki opiekuńcze raczej ograniczają aktyw-
ność zawodową, taki wynik może wydawać się niewiarygodny. Jeżeli jed-
nak się uwzględni, że odpowiadając na pytanie w kwestionariuszu ankiety
respondenci jako zobowiązanie opiekuńcze potraktowali obowiązek wycho-
wania i utrzymania dzieci lub wnuków, to uzyskany wynik można wytłu-
maczyć w bardzo prosty sposób. Konieczność wychowania i utrzymania
młodego pokolenia jest bowiem silnym bodźcem motywującym do pozo-
stawania w aktywności zawodowej.

Czynnikiem silnie warunkującym aktywność zawodową ludzi star-
szych jest niepobieranie świadczeń społecznych, takich jak emerytura, ren-
ta, zasiłek i świadczenie przedemerytalne. Ta obserwacja przeczy więc po-
wszechnie panującemu przekonaniu o rzekomo dorabiających sobie emery-
tach i rencistach.
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W modelu drugim spośród zmiennych dotyczących cech społeczno--
demograficznych nieistotny statystycznie wpływ na prawdopodobieństwo
bezrobocia osób starszych miały – podobnie jak w pierwszym modelu –
stan cywilny (MARITAL 1, MARITAL 4, MARITAL 5), miejsce zamieszkania
(URBAN) i typ zamieszkiwanego powiatu (CC 2, CC 3, CC 4, CC 5). Stan cy-
wilny badanych na ogół nie determinował bezrobocia, choć w dwóch spe-
cyfikacjach okazało się, że prawdopodobieństwo bycia bezrobotnym jest
większe dla populacji rozwiedzionych niż pozostających w związku mał-
żeńskim. Prawdopodobnie osoby, które nie radzą sobie w życiu osobistym,
słabo radzą sobie też na rynku pracy. Na prawdopodobieństwo bezrobocia
ludzi starszych nie wpływały również istniejące w województwie kujaw-
sko-pomorskim dość duże zróżnicowania lokalnych rynków pracy.

Tabela 7. Wyniki estymacji modelu logitowego objaśniającego prawdopodobieństwo
bezrobocia ludzi starszych w województwie kujawsko-pomorskim (model
z istotnymi zmiennymi objaśniającymi)

Źródło: obliczenia własne.

W przypadku zmiennych charakteryzujących kapitał ludzki badanych
nieistotny statystycznie wpływ miały zmienne EDU 3 i EDU 4, wszystkie
zmienne dotyczące umiejętności (SKILLS 1, SKILLS 2, SKILLS 3), nieistotne
statystycznie okazały się również zmienne rodzinne.

Czynnikiem różnicującym szanse bycia bezrobotnym jest płeć. Podob-
nie jak we wcześniej omawianym modelu, w trudniejszej sytuacji na rynku
pracy znajdują się mężczyźni. Przyczyny tego stanu rzeczy wyjaśniono in-
terpretując wyniki estymacji modelu pierwszego.

Wśród osób starszych na bezrobocie w większym stopniu narażone
były osoby mające od 45 do 54 lat aniżeli osoby w wieku 60 lat i więcej.
Właśnie osoby w przedziale wiekowym 45–54 lata są często dyskrymino-
wane na rynku pracy. Pracodawcy preferują zatrudnianie młodych pracow-
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ników, bardziej mobilnych (a ta cecha jest obecnie bardzo pożądana na ryn-
ku pracy), o większym potencjale rozwojowym w porównaniu z osobami
tuż przed emeryturą.

Jeżeli chodzi o poziom wykształcenia, znacznie wyższe prawdopodo-
bieństwo bezrobocia groziło osobom legitymującym się przede wszystkim
wykształceniem podstawowym i zasadniczym zawodowym niż mającym
wykształcenie wyższe magisterskie. Bez znaczenia okazało się posiadanie
wykształcenia średniego i wyższego licencjackiego. Czynnikiem zwiększają-
cym prawdopodobieństwo bezrobocia był również bardzo krótki staż pra-
cy, nieprzekraczający dzisięciu lat. Krótki staż pracy może oznaczać słabe
doświadczenie zawodowe, a więc i niskie kwalifikacje, co negatywnie wpły-
wa na wyposażenie w kapitał ludzki. Wynik ten pozytywnie weryfikuje teo-
rię kapitału ludzkiego, zgodnie z którą poziom kwalifikacji determinuje za-
grożenie bezrobociem i szanse uzyskania pracy. Im wyższy zasób tego ka-
pitału, tym niższe prawdopodobieństwo bezrobocia.

Bezrobociem w większym stopniu zagrożone były osoby z bardzo
dobrym, dobrym i takim sobie stanem zdrowia, aniżeli osoby, które oceniły
swoją kondycję zdrowotną jako złą lub bardzo złą. Te ostatnie mogą starać
się z racji bardzo złego stanu zdrowia o uzyskanie uprawnień do renty in-
walidzkiej, czemu często towarzyszy zaprzestanie poszukiwań pracy i osta-
teczna dezaktywizacja.

Tabela 8. Wyniki estymacji modelu logitowego objaśniającego prawdopodobieństwo
bierności zawodowej ludzi starszych w województwie kujawsko-pomor-
skim (model z istotnymi zmiennymi objaśniającymi)

Źródło: obliczenia własne.

W modelu trzecim, opisującym prawdopodobieństwo bierności zawo-
dowej w populacji ludzi starszych w województwie kujawsko-pomorskim,
spośród zmiennych obejmujących cechy społeczno-demograficzne nieistot-
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ne statystycznie okazały się prawie wszystkie zmienne dotyczące stanu cy-
wilnego (MARITAL 2, MARITAL 3, MARITAL 4) oraz związane z miejscem
zamieszkania i typem zamieszkiwanego powiatu (CC 1, CC 2, CC 3, CC 4).
Jak widać, stan cywilny na ogół nie wpływał na prawdopodobieństwo bier-
ności zawodowej osób w wieku 45+, choć trzeba zauważyć, że dla osób
żyjących w związku partnerskim bez ślubu było ono większe aniżeli dla
osób pozostających w stanie wolnym. Niewykluczone, że pobieranie spe-
cjalnych świadczeń społecznych nie skłania takich osób, często o niskich
możliwościach zarobkowych, do podejmowania aktywności zawodowej.
Zresztą zwykle osoby te świadomie wybierają życie w związku partnerskim,
gdyż zawarcie związku małżeńskiego oznaczałoby utratę przyznanych
świadczeń, pozwalających na utrzymanie pomimo nieczynności zawodowej.

Bez istotnego statystycznie wpływu na zmienną objaśnianą pozosta-
wały zmienne charakteryzujące kapitał ludzki, a mianowicie: wykształcenie
(EDU 1, EDU 2, EDU 3, EDU 4), umiejętności (SKILLS 1, SKILLS 2, SKILLS 3,
SKILLS 4, SKILLS 5), średni staż pracy (EXPERIENCE 2, EXPERIENCE 3), stan
zdrowia (HEALTH 2, HEALTH 3). Bierność zawodowa osób w wieku 45+
w województwie kujawsko-pomorskim nie jest również uwarunkowana
czynnikami rodzinnymi, a więc koniecznością wypełniania zobowiązań opie-
kuńczych w stosunku do dzieci, wnuków i osób starszych.

Nieaktywność zawodowa badanej populacji była natomiast mocno
uzależniona od płci. Co zaskakuje, wyniki estymacji modelu trzeciego poka-
zują, że bierność zawodowa jest raczej cechą mężczyzn, a nie kobiet. Być
może mężczyźni dezaktywizują się w celu podjęcia pracy nierejestrowanej,
a ostatnio coraz częściej również pracy zarobkowej za granicą. Jak poka-
zują badania, zjawisko podejmowania pracy w szarej strefie znacznie czę-
ściej występuje wśród mężczyzn niż kobiet.

Nieaktywność zawodowa osób starszych jest także determinowana
wiekiem. Na bierność zawodową najbardziej podatne były osoby w wieku
45–49 lat i następnie 50–54 lata aniżeli w starszych grupach wiekowych.
Taki wynik, o czym już wspominano, może mieć związek z przyjętymi za-
łożeniami dotyczącymi konstrukcji próby badawczej.

Elementem sprzyjającym nieczynności zawodowej był krótki staż pra-
cy, do dziesięciu lat, oraz nieprzejawianie aktywności w zakresie szkolenia
i dokształcania. Krótki staż pracy, a więc słabe doświadczenie zawodowe
i co za tym zwykle idzie niskie kwalifikacje nie rokują szans na zdobycie
ciekawej i jednocześnie stosunkowo dobrze płatnej pracy. Nie ułatwia tego
również brak chęci do uczestnictwa w szkoleniach i kursach doskonalących.
Osoby o takich cechach nie są atrakcyjnymi kandydatami do zatrudnienia.
Często po kilku nieudanych próbach znalezienia pracy zaprzestają dalszych
poszukiwań, co prowadzi do dezaktywizacji zawodowej.
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Czynnikiem silnie warunkującym nieaktywność zawodową ludzi star-
szych była całkowita i umiarkowana niezdolność do pracy, a więc posiada-
nie I lub II grupy inwalidzkiej. Bierności zawodowej badanych w sposób
oczywisty bardzo mocno sprzyjało posiadanie emerytury, renty, zasiłku albo
świadczenia emerytalnego jako głównego źródła dochodu.

W tabelach 9, 10 i 11 podano wielkości wybranych miar dopasowa-
nia oszacowanych modeli logitowych do danych rzeczywistych. Wielkości
wybranych współczynników dopasowania w przypadku modelu pierwsze-
go i trzeciego są wysokie, kształtują się na poziomie około 50%. Najsłabiej
dopasowany do danych rzeczywistych jest model opisujący prawdopodo-
bieństwo bezrobocia. Na korzyść modeli z istotnymi zmiennymi objaśniają-
cymi przemawiają odpowiednie wartości kryterium informacyjnego (BIC).

Tabela 9. Miary jakości modelu logitowego dla ludzi starszych w województwie ku-
jawsko-pomorskim (model 1)

Źródło: obliczenia własne.

Tabela 10. Miary jakości modelu logitowego dla ludzi starszych w województwie
kujawsko-pomorskim (model 2)

Źródło: obliczenia własne.
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Tabela 11. Miary jakości modelu logitowego dla ludzi starszych w województwie
kujawsko-pomorskim (model 3)

Źródło: obliczenia własne.

6. Identyfikacja istotnych czynników
stymulujących aktywność zawodową

Na podstawie przeprowadzonej analizy ekonometrycznej można okre-
ślić czynniki determinujące aktywność i bierność zawodową ludzi starszych
w województwie kujawsko-pomorskim. Do cech sprzyjających aktywności
zawodowej, a właściwie zatrudnieniu osób w wieku 45+ należy zaliczyć:
— płeć żeńską,
— posiadanie prawa jazdy,
— umiejętność pozyskiwania informacji z internetu,
— długi staż pracy,
— aktywność edukacyjną,
— bardzo dobry i dobry stan zdrowia,
— brak orzeczenia o niepełnosprawności,
— istnienie zobowiązań opiekuńczych w stosunku do dzieci i wnuków,
— nieposiadanie emerytury lub renty jako głównego źródła dochodu.

Jak widać, na aktywność zawodową osób starszych nie wpływała zróż-
nicowana sytuacja na rynku pracy w poszczególnych powiatach w woje-
wództwie kujawsko-pomorskim ani zamieszkiwanie na wsi lub mieście. Nie
warunkował tego na ogół również stan cywilny ani poziom wykształcenia.
Jak wskazują badania ogólnopolskie dłużej aktywne zawodowo są osoby
legitymujące się wyższym wykształceniem15. W tym badaniu nie zaobser-

15 L. Wincenciak, op. cit., s. 10.
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wowano takiej zależności. Prawdopodobnie bodźce skłaniające do wczesnej
dezaktywizacji oddziałują podobnie na wszystkie osoby, bez względu na
poziom wykształcenia.

Pozostawanie w aktywności zawodowej jest raczej cechą kobiet niż
mężczyzn. Ten wynik zdaje się nie potwierdzać tendencji ogólnopolskich,
zgodnie z którymi to kobiety wcześniej wycofują się z rynku pracy16. Być
może pracujące kobiety w wieku 45+ są po prostu lepiej wykształcone
i bardziej zdyscyplinowane. Mniejsze obciążenie obowiązkami rodzinnymi
czyni je bardziej dyspozycyjnymi i pozwala mocniej zaangażować się w pra-
cę. Dlatego pracodawcy prawdopodobnie preferują zatrudnianie osób płci
żeńskiej a nie męskiej. Natomiast mężczyźni mogą dezaktywizować się na
rzecz podjęcia pracy w szarej strefie lub za granicą.

Aktywności zawodowej ludzi starszych sprzyja posiadanie prawa jaz-
dy i umiejętności korzystania z internetu. Osoby takie są bardziej mobilne
i lepiej funkcjonują we współczesnym, zinformatyzowanym środowisku pra-
cy. Czynnikami pozytywnie wpływającymi na aktywność zawodową jest
długi staż pracy i uczestnictwo w szkoleniach. Osoby z długim stażem pra-
cy dysponują bogatym doświadczeniem zawodowym i wysokimi, specjali-
stycznymi kwalifikacjami i dlatego są chętniej zatrudnianie przez pracodaw-
ców. Na korzyść decyzji zatrudnieniowych przemawia również gotowość
i chęć aktualizacji wiedzy przez udział w przedsięwzięciach szkoleniowo-
edukacyjnych. Ważną determinantą aktywności zawodowej ludzi w star-
szym wieku okazał się ponadto bardzo dobry i dobry stan zdrowia oraz
nieposiadanie orzeczenia o niepełnosprawności. Czynnikiem silnie warun-
kującym aktywność zawodową było także nieposiadanie emerytury i renty
jako głównego źródła dochodu.

Cechami sprzyjającymi bierności zawodowej ludzi starszych w woje-
wództwie kujawsko-pomorskim są:
— płeć męska,
— życie w partnerskim związku bez ślubu,
— krótki staż pracy,
— brak aktywności szkoleniowej,
— całkowita lub umiarkowana niezdolność do pracy, posiadanie I lub II

grupy inwalidzkiej,
— posiadanie emerytury, renty, zasiłku, świadczenia emerytalnego jako

głównego źródła dochodu.

16 G. Grotkowska, U. Sztanderska, Wstępne studium determinant dezaktywizacji zawodowej
kobiet i mężczyzn, cz. II, Załącznik 5b do raportu z badań nt. Dezaktywizacja osób w wieku
okołoemerytalnym, s. 5–9, http:// www.mps.gov.pl (06.05.2009).



— 212 —

Rozdział VI

Na koniec warto podkreślić, że niektóre kwestie i wątki zasygnalizo-
wane w interpretacji wyników estymacji modeli logitowych dla ludzi star-
szych w województwie kujawsko-pomorskim mogą zawierać elementy dys-
kusyjne i stanowić jednocześnie przyczynek do dalszych badań.
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ROZDZIAŁ VII

ELASTYCZNE FORMY ZATRUDNIENIA JAKO INSTRUMENT
AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB STARSZYCH

1. Pojęcie i rodzaje elastycznych form zatrudnienia

Pojęcie elastycznych, nietypowych lub atypowych form zatrudnienia1

nie jest jednoznacznie definiowane. Najczęściej spotykanym określeniem
tego rodzaju relacji między pracodawcą a pracownikiem jest negacja: za-
trudnienie nietypowe jest każdą formą zatrudnienia odbiegającą od zatrud-
nienia typowego. Podstawę wyznaczenia granic nietypowego zatrudnienia
stanowi zatem doprecyzowanie, czym jest zatrudnienie typowe. Choć zja-
wiska na rynkach pracy są coraz bardziej dynamiczne i pojawia się coraz
więcej form konkurujących z zatrudnieniem typowym, można przyjąć, że
standardowym zatrudnieniem będzie kontrakt gwarantujący objęcie ubez-
pieczeniami społecznymi w postaci bezterminowej umowy o pracę z ko-

1 W literaturze amerykańskiej stosuje się ponadto określenia „zatrudnienie okazjonalne,
dorywcze” (contingent employment) oraz „alternatywne formy zatrudnienia” (alternative work
arrangements) obejmujące niezależnych pracowników na kontraktach, pracowników na wezwa-
nie, wypożyczanie pracowników. Zob. A. C. Edwards, L. M. Grobar, Contingent Workers and
Alternative Employment Arrangements: Evidence from the State of California, California State Uni-
versity, Long Beach 2001, http://www.csus.edu/calst/government_affairs/reports/contworkers.pdf
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deksu pracy, w którym pracownik wykonuje pracę pod kierownictwem prze-
łożonego, w siedzibie pracodawcy, czas pracy wynosi 8 godzin na dobę przy
stałych godzinach jej rozpoczynania i kończenia oraz 40 godzin w pięcio-
dniowym tygodniu pracy.

W literaturze polskiej spotyka się również określenie „nowe formy
zatrudnienia”. Według A. Chobota są to „stosunki pracy, które nie mieszczą
się w ramach paradygmatu klasycznej pracy podporządkowanej”, a więc
takie, gdzie praca świadczona jest przez czas określony, w niepełnym wy-
miarze, nie zawsze w pomieszczeniach pracodawcy, niejednokrotnie dla
wielu pracodawców lub na własny rachunek2.

Elastyczność nietypowych form zatrudnienia może wynikać z rozluź-
nienia podporządkowania pracodawcy (wypożyczanie pracownika), przeję-
cia jego roli (działalność jako pracodawca), możliwości łatwiejszego roze-
rwania stosunku pracy (umowy terminowe), swobodnego kształtowania
czasu i miejsca pracy (elastyczna organizacja czasu pracy, telepraca), mniej-
szego obciążenia pracą (niepełny wymiar czasu pracy, dzielenie stanowiska
pracy) lub ustalania wszystkich warunków świadczenia pracy (praca na
własny rachunek).

Można wskazać następujące elastyczne formy zatrudnienia3:
— praca w niepełnym wymiarze – gdy tygodniowy czas pracy jest krót-

szy niż normalny, standardowy wymiar4;
— praca na czas określony – to stosunek pracy, w którym pracownik

pozostaje zależny i podporządkowany pracodawcy, zawarty na z góry
określony okres, po upływie którego umowa kończy się bez wymogu
jej wypowiedzenia;

— praca tymczasowa – inaczej „leasing pracowniczy” to relacja, w któ-
rej świadczący pracę na rzecz i pod kierownictwem pracodawcy użyt-
kownika nie jest pracownikiem tego podmiotu, ale jest zatrudniony
przez agencję pracy tymczasowej;

— praca w domu – powierzoną pracę zatrudniony wykonuje w miejscu
wybranym przez siebie, a nie narzuconym przez pracodawcę, ale –
w przeciwieństwie do telepracy domowej – nie dostarcza się efektów
pracy zdalnie;

2 Patrz A. Chobot, Nowe formy zatrudnienia. Kierunki rozwoju i nowelizacji, PWN, Warsza-
wa 1997, s. 130.

3 C. Sadowska-Snarska, Elastyczne formy pracy jako instrument ułatwiający godzenie życia
zawodowego z rodzinnym, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Biały-
stok 2006, s. 23–35.

4 W statystykach międzynarodowych przyjmuje się najczęściej, że praca w niepełnym
wymiarze to zatrudnienie przez mniej niż 30 godzin tygodniowo.
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— samozatrudnienie5 – zamiast w formie zatrudnienia podporządkowa-
nego praca realizowana jest przez osobę pracującą na własny rachu-
nek, której za usługę zleceniodawca wystawia fakturę; osoby samoza-
trudnione pozbawione są większości przywilejów pracowniczych, ta-
kich jak urlop wypoczynkowy i płatne zwolnienie lekarskie;

— telepraca – oznacza wykonywanie pracy poza miejscem gdzie oczeku-
je się na efekty pracy, które przesyła się przy użyciu technik informa-
tycznych i telekomunikacyjnych; może przybrać postać umowy na czas
określony lub nieokreślony, cywilnoprawnej lub samozatrudnienia; czę-
sto przy telepracy wykorzystuje się zadaniową formułę czasu pracy;

— dzielenie pracy – dwóch lub więcej pracowników zatrudnionych w nie-
pełnym wymiarze czasu pracy dzieli zadania między siebie;

— umowy cywilnoprawne – to przede wszystkim umowa zlecenia,
a więc umowa starannego działania na rzecz osiągnięcia danego re-
zultatu, oraz umowa o dzieło, której przedmiotem jest wykonanie ma-
terialnego lub niematerialnego dzieła; świadczenia społeczne w tej for-
mie są ograniczone, a niektóre nie występują wcale.
Z punktu widzenia aktywności zawodowej osób starszych największe

znaczenie spośród nich mają praca w niepełnym wymiarze, praca w domu,
samozatrudnienie oraz elastyczna organizacja czasu pracy6.

2. Elastyczne formy zatrudnienia osób starszych w Europie

Niski poziom aktywności zawodowej osób starszych jest problemem
w wielu krajach Unii Europejskiej. Cel postawiony w Strategii Lizbońskiej,
mówiący o osiągnięciu w 2010 r. wskaźnika zatrudnienia osób w wieku
55–64 lata na poziomie 50% wciąż dla większości członków Wspólnoty jest
nierealny do osiągnięcia.

W 2008 r. miernik ten wynosił w UE-27 45,6% i choć z roku na rok
obserwuje się systematyczną jego poprawę, tempo wzrostu jest zbyt wol-
ne, aby mógł wznieść się do zakładanego poziomu, nawet jedynie jako śred-
nia dla całej Unii.

5 Zwane czasem pseudosamozatrudnieniem (jako podkreślenie patologii tego zjawiska lub
– łagodniej – nadużycia), gdy warunki świadczenia pracy niemal nie różnią się od stosunku pra-
cy. Zob. M. Rymsza, W poszukiwaniu równowagi między elastycznością rynku pracy i bezpieczeń-
stwem socjalnym. Polska w drodze do flexicurity?, [w:] Elastyczny rynek pracy i bezpieczeństwo socjal-
ne. Flexicurity po polsku?, red. M. Rymsza, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2005, s. 28.

6 Elastyczna organizacja czasu pracy może obejmować takie formy, jak: zadaniowy czas
pracy, równoważny czas pracy, przerywany czas pracy, indywidualny rozkład czasu pracy,
skrócony tydzień pracy, praca weekendowa i inne.
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Wykres 1. Wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 25–54 lata i 55–64 lata w wybra-
nych krajach UE w 2008 r. (%)

Źródło: opracowanie własne na podstawie EU Labour Force Survey.

Bezapelacyjnym liderem jeśli chodzi o udział zatrudnionych w grupie
osób starszych na rynku pracy jest Szwecja. O poziomie wskaźnika zatrud-
nienia równym 70,1% w całej populacji osób w wieku produkcyjnym wiele
krajów może tylko marzyć. Cel lizboński do 2008 r. zrealizowały już także
Wielka Brytania (58,0%), Dania (57,0%), Finlandia (56,5%), Niemcy (53,8%),
Irlandia (53,6%), Holandia (53,0%) i Portugalia (50,8%). Polska, choć od wej-
ścia do Unii Europejskiej odnotowuje ciągły wzrost tego wskaźnika (31,6%
w 2008 r.), nie osiągnęła jeszcze poziomu zatrudnienia porównywalnego
nawet z najsłabszymi spośród krajów Europy Zachodniej Włochami.

We wszystkich krajach Wspólnoty pracuje mniejsza część osób w wie-
ku 55–64 lata niż w grupach młodszych (wykres 1). W niektórych krajach
wskaźnik zatrudnienia starszych jest niższy od tego wskaźnika dla grupy
wiekowej 25–54 lata o 20–30%, natomiast w Austrii, Francji, Włoszech i Bel-
gii aż o ponad 50%, a w Polsce – niemal o 60%.

Niskie zatrudnienie osób starszych wiąże się z negatywnymi konse-
kwencjami ekonomicznymi, zarówno w skali gospodarek, jak i poszczegól-
nych gospodarstw domowych. Stąd pojawia się ważne pytanie o możliwość
i zasadność upowszechnienia elastycznych form zatrudnienia dla poprawy
wykorzystania kapitału ludzkiego osób w wieku niemobilnym.
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Jak wykazano, na rynkach pracy Unii Europejskiej osoby starsze rza-
dziej pozostają w zatrudnieniu niż młodsze grupy w wieku produkcyjnym.
Czy także mniej pracują? Analiza aktualnych statystyk dostarcza zaskakują-
cych wniosków: nie wszędzie, a jeśli tak – to niewiele mniej (wykres 2).

Wykres 2. Przeciętna liczba godzin przepracowanych tygodniowo w głównym miej-
scu pracy w 2008 r.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OECD.

W krajach południa Europy – Grecji, Francji, Hiszpanii – osoby mają-
ce 55–64 lat pracują przeciętnie nawet do godziny tygodniowo dłużej niż
zatrudnieni w wieku 25–54. Tam, gdzie obciążenie pracą osób starszych
jest mniejsze niż młodszych zatrudnionych, różnica nie jest wielka i sięga
maksymalnie 7–8% w Holandii i Wielkiej Brytanii. Ponadto należy zwrócić
uwagę, że w żadnym kraju przeciętna tygodniowa długość pracy osób
w wieku 55–64 lata w głównym miejscu pracy nie osiąga poziomu niższe-
go niż 30 godzin, przyjmowanego w statystykach międzynarodowych jako
granica zatrudnienia w niepełnym wymiarze.

Częstotliwość zatrudnienia w niepełnym wymiarze wśród osób star-
szych w porównaniu do udziału niepełnowymiarowego zatrudnienia ogółem
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jest dość zróżnicowana, przy bardzo dużych różnicach popularności tego typu
elastycznego zatrudnienia w poszczególnych krajach (wykres 3). W Portugalii
osoby w wieku 50+ korzystają z zatrudnienia w niepełnym wymiarze dwa
razy częściej niż cała grupa 15+. W nowych krajach UE – takich jak Polska,
Czechy i Słowacja – częstotliwość zatrudnienia w niepełnym wymiarze wśród
osób starszych jest wyższa o 60–70%. Z kolei we Włoszech, Hiszpanii i na
Węgrzech praca w niepełnym wymiarze jest rzadziej spotykana wśród pra-
cujących w wieku 50+ niż wśród wszystkich osób w wieku 15+.

Wykres 3. Udział zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy w zatrudnieniu
ogółem w wybranych krajach UE w 2008 r. według wieku (%)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat.
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Analiza pracy w niepełnym wymiarze według sektorów gospodarki
wskazuje, że w każdej gałęzi pracuje w tym trybie większy odsetek osób
starszych niż pozostałych (tab. 1). Sektory, w których osoby starsze w Euro-
pie szczególnie często pracują w niepełnym wymiarze to przede wszystkim
rolnictwo, łowiectwo i rybołówstwo, obsługa firm, usługi finansowe oraz
pozostałe usługi. Rzadziej niż osoby najmłodsze pracownicy 55+ pracują
w handlu, transporcie i usługach komunikacyjnych, choć i tak w tej branży
udział zatrudnionych na część etatu jest wysoki i przekracza jedną czwartą.

Z kolei w krajach, gdzie niemal wszyscy zatrudnieni pracują w peł-
nym wymiarze (np. Słowacja, Węgry, Grecja), także osoby starsze nie są
szczególnie skłonne ograniczać wymiar świadczenia pracy.

Tabela 1. Udział pracujących w niepełnym wymiarze w zatrudnieniu ogółem w UE-
-27 w IV kwartale 2008 r. według sektora i wieku (%)

Źródło: opracowanie własne na podstawie: N. Massarelli, Labour Market Latest Trends – 4th

quarter 2008 data, „Eurostat. Data in focus” 2009, No. 14, s. 4.

Dla rozważań dotyczących wykorzystania pracy w niepełnym wymia-
rze do lepszego dostosowywania charakteru aktywności na rynku pracy do
potrzeb osób starszych istotne jest, że w całej Europie przymusowe zatrud-
nienie na część etatu w grupie 50+ występuje równie często (Niemcy, Au-
stria, Irlandia, Dania) lub rzadziej niż w całej populacji (wykres 4). Zatrud-
nienie w niepełnym wymiarze wbrew woli pracownika – i to bez względu
na wiek – pojawia się najczęściej na południu kontynentu, sięgając nawet
30–40%. W Polsce, podobnie jak w Portugalii, Grecji i na Węgrzech, osoby
starsze pracujące mniej niż 30 godzin tygodniowo wyraźnie rzadziej korzy-
stają z tej formy z powodu braku innych możliwości zatrudnienia.

Umowy terminowe w ramach zatrudnienia podporządkowanego lub
przez agencje pracy tymczasowej w krajach Europy Zachodniej zdecydowa-
nie nie są domeną osób starszych: w UE-15 ta forma występuje niemal dwa
razy częściej wśród zatrudnionych w wieku 25–54 niż w populacji w wie-
ku 55–64 lata (wykres 5).
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Wykres 4. Udział przymusowego zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy
w zatrudnieniu w niepełnym wymiarze czasu pracy ogółem w wybra-
nych krajach UE w 2008 r. według wieku (%)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat.

Analiza zatrudnienia na czas określony i tymczasowego w różnych
sektorach wskazuje, że są to formy rzadziej występujące w przypadku pra-
cowników starszych niż pozostałych grup wiekowych niezależnie od gałęzi
(tab. 2). Najmniejszy odsetek pracowników czasowych w wieku 55+ w UE-
-27 odnaleźć można w przemyśle i energetyce, handlu, transporcie i usłu-
gach komunikacyjnych. Trzeba jednak podkreślić, że są to sektory, w któ-
rych generalnie pracowników zatrudnionych na czas określony i tymczaso-
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wo jest niewielu. Sektorowym liderem zatrudnienia osób starszych na czas
określony i przez agencje pracy tymczasowej jest rolnictwo. W żadnej z po-
zostałych branż udział pracujących na umowy czasowe w zatrudnieniu ogó-
łem w najstarszej grupie wiekowej nie przekracza kilku procent.

Wykres 5. Udział pracowników czasowych* w zatrudnieniu ogółem w wybranych
krajach UE w 2008 r. (%)

* Pojęcie „pracownik czasowy” (temporary worker) obejmuje według definicji OECD pracę
na czas określony (fixed-term employment) oraz pracę tymczasową w agencjach pracy tymcza-
sowej (temporary work agencies).

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OECD.

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej – jednoosobowej lub
jako pracodawca – jest istotną formą aktywności zawodowej osób w wie-
ku 50+. Średni udział samozatrudnionych i pracodawców w pracujących
ogółem w UE-27 w 2008 r. wyniósł 21,5% (wykres 6).

Wśród krajów Europy, gdzie te formy odgrywają ponadprzeciętną rolę
można wskazać Grecję (45,2%), Portugalię (44,9%), Włochy (31,1%), Irlandię
(29,8%), Polskę (26,4%) i Hiszpanię (25,9%).
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Tabela 2. Udział pracujących na umowy czasowe w zatrudnieniu ogółem w UE-27
w IV kwartale 2008 r. według sektora i wieku (%)

Źródło: opracowanie własne na podstawie: N. Massarelli, Labour Market Latest Trends – 4th

quarter 2008 data, „Eurostat. Data in focus” 2009, No. 14, s. 6.

Wykres 6. Udział pracodawców i prowadzących jednoosobową działalność gospo-
darczą w wieku 50+ w pracujących ogółem w tym wieku w 2008 r. (%)

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych OECD.

Elastyczne zatrudnienie dotyczy także aspektu przestrzennego świad-
czenia pracy. Oderwanie pracownika od siedziby pracodawcy jako miejsca
wykonywania obowiązków zawodowych pozwala pozostać w zatrudnieniu
tym, dla których przemieszczanie się do i z pracy oraz przebywanie w fir-
mie pracodawcy wiele godzin jest utrudnione lub niemożliwe. Szczególnie
dla osób starszych praca w domu może być pożądanym rozwiązaniem.
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W skali całej Unii Europejskiej udział pracujących w domu w zatrudnieniu
ogółem – choć nominalnie raczej niewielki – jest wyższy w grupie wiekowej
50+ niż 15+ o niemal 40% (wykres 7). Najbardziej znacząca dla osób starszych
jest praca domowa w Austrii (17,5% ogółu zatrudnienia osób w wieku 50+),
Danii (14,%), Francji (14,2%), Holandii (14,0%), Belgii (12,1%) i Finlandii (11,7%).

Wykres 7. Udział pracujących w domu w zatrudnionych ogółem w 2008 r. (%)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat.

3. Wykorzystanie elastycznych form zatrudnienia osób starszych
w województwie kujawsko-pomorskim – wyniki badań

Badanie przeprowadzone w 2009 r. w Bydgoszczy, Toruniu i trzech
typach powiatów województwa kujawsko-pomorskiego na grupie 368 pra-
cujących w wieku 45–69 lat dotyczyło między innymi form obecnego za-
trudnienia i preferencji respondentów w tym zakresie.

Zdecydowana większość w badanej grupie okazała się pracownikami
najemnymi (77,7%) (tab. 3). Wśród nich przeważały nieznacznie kobiety.
Właścicieli lub współwłaścicieli firm było 11,4%, z czego połowę stanowiły
kobiety. Jest to poziom ponaddwukrotnie niższy niż średnia dla osób w wie-
ku 50+ w Polsce. Nieznaczny odsetek respondentów (4,5%) utrzymywał się
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z pomocy innym członkom rodziny, a 6,5% (w tym trzy czwarte mężczyzn)
było zatrudnionych na podstawie umowy cywilnoprawnej.

Aż 30,0% respondentów (w tym połowa mężczyzn) w swojej pracy
zajmowało stanowisko kierownicze. Co drugi z kierowników legitymował
się wykształceniem wyższym. Wśród kierowników było 37 sześćdziesięcio-
latków, pozostałych 66 miało 50–59 lat.

Tabela 3. Charakter działalności pracujących według miejsca zamieszkania

P1 – powiaty rolnicze: rypiński, lipnowski, golubsko-dobrzyński, radziejowski.

P2 – powiaty rolniczo-przemysłowe: świecki, nakielski.

P3 – powiaty z rozwiniętą funkcją turystyczną: brodnicki, tucholski, żniński.

Źródło: opracowanie własne.

Zdecydowana większość badanych pracuje tylko w głównym miejscu
pracy (77,2%, w równym stopniu kobiety i mężczyźni). Prace dorywcze po-
dejmuje z różną częstotliwością 4,3% respondentów, niemal wyłącznie
z Bydgoszczy i Torunia. Z kolei 16,6% badanych deklaruje zatrudnienie
w dwóch stałych miejscach pracy. Znalazły się też dwie osoby pracujące na
stałe w trzech lub więcej instytucjach. Czterech respondentów odmówiło
odpowiedzi na to pytanie, co może sugerować podejmowanie przez nich
pracy nierejestrowanej (por. tab. 4).

Tabela 4. Podejmowanie dodatkowej pracy według płci (%)

Źródło: opracowanie własne.
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Wśród respondentów deklarujących pracę zarobkową 6,3% podejmu-
je zatrudnienie w wymiarze poniżej 20 godzin. Kolejne 7,9% pracuje na
pół etatu, 13,0% – od 21 do 39 godzin. W niepełnym wymiarze czasu pra-
cy są zatrudnione głównie kobiety. Czterdziestogodzinne tygodniowe ob-
ciążenie pracą zgłosiło 45,4% pracujących. Od 41 do 59 godzin tygodniowo
pracowało 20,1%, a 7,3% w wymiarze 60 godzin lub więcej.

Tabela 5. Możliwość kształtowania czasu pracy według miejsca zamieszkania (%)

P1, P2, P3 – oznaczenia jak w tab. 3.

Źródło: opracowanie własne.

Najdłużej pracują osoby starsze z powiatów z rozwiniętą funkcją tu-
rystyczną: brodnickiego, tucholskiego oraz żnińskiego. Połowa badanych
mieszkańców tych powiatów pracuje ponad 40 godzin tygodniowo. Tak dłu-
go pracuje 31,6% osób z Torunia, 16,4% respondentów mieszkających
w Bydgoszczy, 23,0% z powiatów rolniczych: rypińskiego, lipnowskiego, go-
lubsko-dobrzyńskiego i radziejowskiego oraz 21,7% z powiatów rolniczo-
przemysłowych – świeckiego i nakielskiego.

W badaniu zapytano także respondentów o główne wady ich obecnej
pracy. W kontekście rozważań dotyczących wykorzystania elastycznych
form zatrudnienia warto wskazać następujące odpowiedzi. Dla 20,9% bada-
nych ich zajęcie jest za ciężkie i męczące (26,4% pracujących w Bydgosz-
czy, 17,1% w Toruniu, od 16% do 23% w innych powiatach). Z kolei 9,8%
pracujących oświadczyło, że muszą pracować zbyt wiele godzin, a 5,7%
narzeka na nieodpowiednie godziny pracy, konieczność pracy na różnych
zmianach, w weekendy itp. Podobny odsetek skarży się na zbyt długie do-
jazdy do pracy. Tylko cztery osoby oświadczyły, że ich obecny wymiar cza-
su pracy jest zbyt krótki w stosunku do ich oczekiwań (por. tab. 5 i 6).
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Tabela 6. Preferencje odnośnie do kształtowania czasu pracy według miejsca za-
mieszkania

P1, P2, P3 – oznaczenia jak w tab. 3.
Źródło: opracowanie własne.

Stabilność zatrudnienia była zdecydowanie najczęściej wymienianą
zaletą aktualnej pracy ankietowanych. Tę cechę obecnego zajęcia podkreśli-
ło 40,2% badanych mężczyzn i 35,9% kobiet. Szczególnie zwracali na to
uwagę mieszkańcy powiatów świeckiego i nakielskiego (46,7% tam pracu-
jących) oraz Torunia (40,8%). Liczna grupa respondentów (29,6%) ceniła
wygodne godziny pracy (36,4% badanych mieszkańców Bydgoszczy, 31,6%
pracujących torunian). Podobny odsetek badanych (29,3%) cieszył odpowied-
ni do ich potrzeb wymiar czasu pracy, przy czym najmniej zadowoleni pod
tym względem byli mieszkańcy Bydgoszczy (26,4%) i powiatów rolniczo-
-przemysłowych (20%).

Zdecydowana większość respondentów wykonywała pracę w siedzi-
bie pracodawcy (72,8% mężczyzn i 89,7% kobiet). Tylko 4,6% osób (w więk-
szości mężczyzn) czyni to w domu. Jest to odsetek podobny do udziału pra-
cowników domowych w całej Polsce (zob. wykres 7). Pracę w domu
świadczą pracownicy mieszkający we wszystkich analizowanych lokaliza-
cjach oprócz mieszkańców powiatów rolniczo-przemysłowych. Telepracę
nomadyczną częściej wykonują mężczyźni (23,4% pracujących mężczyzn),
rzadziej kobiety (7,1%). Wśród świadczących pracę w terenie najwięcej jest
mieszkańców Bydgoszczy i powiatów turystycznych, w mniejszym stopniu
Torunia oraz powiatów rolniczych i rolniczo-przemysłowych.

Co zaskakujące, 10,1% badanych jako optymalny podaje rozkład cza-
su pracy, w którym jest stała liczba godzin pracy, ale narzucone przez
pracodawcę różne pory rozpoczynania i kończenia pracy (praca zmianowa).
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4. Wnioski

Wciąż jednym z głównych problemów rynku pracy w Polsce jest bar-
dzo niski poziom zatrudnienia osób starszych. Wskaźnik zatrudnienia w gru-
pie wiekowej 55–65 lat, mimo systematycznego wzrostu od chwili akcesji
do UE, pozostaje poniżej jednej trzeciej. Różnice poziomów tego wskaźnika
w Europie wynikają w dużej mierze ze zróżnicowanej sytuacji na poszcze-
gólnych rynkach pracy, ale nie tylko – porównanie wskaźnika zatrudnienia
osób starszych do zatrudnienia w grupach młodszych pokazuje, że w Pol-
sce różnią się one na niekorzyść starszych znacznie bardziej niż w najlep-
szych pod tym względem krajach UE, takich jak Szwecja, Wielka Brytania
lub Dania. Z pewnością upowszechnienie niektórych elastycznych form za-
trudnienia i organizacji czasu pracy mogłyby tę sytuację poprawić, ale nie
można abstrahować od samej chęci pozostania na rynku pracy osób star-
szych, na co ogromny wpływ mają także czynniki prawne (powszechny
wiek emerytalny, prawo do wcześniejszych emerytur, możliwość łączenia
pracy zarobkowej ze świadczeniem emerytalnym) oraz społeczne (oczeki-
wania w zakresie zajmowania się małymi dziećmi).

Tygodniowe obciążenie pracą osób starszych ma w Europie widoczny
związek z poziomem aktywności zawodowej tej grupy. W krajach europej-
skich przodujących pod względem wskaźnika zatrudnienia osób w wieku
od 55 do 64 lat przeciętna liczba godzin przepracowanych w głównym miej-
scu pracy wynosi 35–36 tygodniowo (w wyjątkowej pod tym względem
Holandii nawet 30). Trzeba jednak podkreślić, że najczęściej mniejsze obcią-
żenie pracą osób starszych wynika z ogólnie dużej popularności pracy
w niepełnym wymiarze w całej populacji. Wyjątkiem może być Portugalia,
gdzie na część etatu pracuje dwukrotnie większy odsetek osób w wieku
50+ niż 15+. Poziom aktywności zawodowej osób starszych można zatem
podnieść promując zatrudnienie na część etatu we wszystkich grupach wie-
kowych.

Niezależnie od udziału pracy niepełnoetatowej w zatrudnieniu ogó-
łem, osoby w wieku 50+ rzadziej niż grupy młodsze doświadczają tej for-
my zatrudnienia wbrew swojej woli. Praca w mniejszym niż 40 godzin ty-
godniowo wymiarze wydaje się zatem narzędziem częściej odpowiadającym
osobom starszym.

Znacznie mniejsze znaczenie dla poprawy sytuacji na rynku pracy
osób starszych ma upowszechnianie umów czasowych. Charakter takich
kontraktów, związany często z pracą dorywczą lub umowami podpisywa-
nymi na początku kariery zawodowej powoduje, że niemal wszędzie w Eu-
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ropie więcej umów terminowych zawiera się z młodszymi pracownikami.
Poziom wykorzystania wśród osób w przedziale wiekowym 55–64 lata pra-
cy tymczasowej, a zwłaszcza umów na czas określony jest w Polsce wyjąt-
kowo wysoki. Doświadczenia krajów zachodnich sugerują zatem, że nie tędy
prowadzi droga do podniesienia aktywności osób starszych.

Przeciwne wnioski można wyciągnąć odnośnie do wspierania przed-
siębiorczości osób starszych. W Polsce co czwarty pracujący w wieku 50+
ma własną firmę lub jest pracodawcą. Jest to wynik bardzo wysoki na tle
Europy Zachodniej – wyższy wskaźnik występuje jedynie w niektórych kra-
jach Południa: Grecji, Portugalii i Włoszech. Starsze osoby prowadzące
własną działalność w Polsce rzadko wycofują się z aktywności zawodowej
tak wcześnie, jak ich rówieśnicy w zatrudnieniu podporządkowanym. Trze-
ba jednak zwrócić uwagę, że w większości są to firmy zakładane przez oso-
by młodsze, które kontynuują aktywność na rynku pracy po przekroczeniu
50 roku życia. Wysoki udział samozatrudnionych wśród pracujących osób
starszych bierze się zatem nie tyle z intensywności zakładania nowych firm
przez pracowników 50+, ile z ogólnej skłonności osób w wieku produkcyj-
nym (szczególnie w grupie wiekowej 25–54 lata) do przedsiębiorczości,
a także zależy od tempa opuszczania rynku pracy przez zatrudnionych
w formie pracy podporządkowanej.

Pracę w domu świadczy we wszystkich krajach UE większy odsetek
pracowników starszych niż grupy wiekowej 15+. Relatywna popularność
tej formy zatrudnienia jest w Europie bardzo zróżnicowana wśród osób 50+
– od 2% w Grecji do niemal 18% ogółu zatrudnionych. Porównując jednak
te wskaźniki z poziomem zatrudnienia osób starszych trudno dostrzec wy-
raźne korelacje. Niektóre kraje Wspólnoty, w których zatrudnienie w gru-
pie 55–64 lata przekracza 50%, notują udział pracujących w domu na po-
ziomie zbliżonym do przeciętnej w UE-27, inne – odsetek ponaddwukrotnie
wyższy. Pokrewna forma telepracy z pewnością jeszcze dłuższy czas nie
będzie przyczyniała się do dłuższej aktywności zawodowej Polaków ze
względu na bariery w wykształceniu i często pojawiające się u osób star-
szych opory psychiczne przed korzystaniem z nowoczesnych technologii.

Osoby starsze bardzo cenią stabilność zatrudnienia. Zapewnia ją kon-
trakt typowy, w którym oferuje się dobre warunki pracy i elastyczność or-
ganizacji czasu pracy zgodną z potrzebami pracowników.

Promowanie elastycznych form zatrudnienia pozwala uzyskać także
efekty pośrednie, takie jak na przykład możliwość podnoszenia poziomu
wykształcenia przez łączenie pracy zawodowej z edukacją. W Unii Europej-
skiej widać zaś wyraźnie, że wyższy poziom wykształcenia w grupie wie-
kowej 55–64 przekłada się na wyższą aktywność zawodową. Można to za-
obserwować oczywiście także w innych grupach wiekowych, ale wśród se-
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niorów wskaźnik zatrudnienia wzrasta wraz z wykształceniem w zdecydo-
wanie większym stopniu niż w grupie 25–54 lata7.

Starsi częściej skarżą się na zbyt ciężką pracę niż na za długie godzi-
ny pracy. To może sugerować, że oprócz redukcji wymiaru pracy dla dłuż-
szego pozostania starszych w zatrudnieniu niezbędne są także zmiany w sa-
mym charakterze zajęć oraz wprowadzanie elastyczniejszych godzin pracy,
dających możliwości częstszego odpoczynku. Jednak istnieje także znaczna
grupa osób w wieku 50+ – szczególnie prowadzących własną działalność
gospodarczą – dla której obciążenie pracą w wymiarze ponad 40 godzin
tygodniowo nie jest czymś niepożądanym.

Starsi cenią elastyczny czas pracy w formie różnego obciążenia pracą
każdego dnia, pod warunkiem, że to oni mogą ustalać tygodniowy grafik.
Zapewne nie zawsze charakter pracy na to pozwala. Jednak niewątpliwie
w wielu firmach zatrudniających pracowników w wieku 50+ byłaby możli-
wość wprowadzenia elastycznych godzin rozpoczynania i kończenia pracy
przy zachowaniu stałego dziennego obciążenia godzinowego i bez szkody
dla efektów.

7 W UE-27 w czwartym kwartale 2008 r. aktywność zawodowa osób w wieku 55–64
lata z wykształceniem wyższym była o 34,5% wyższa niż z wykształceniem średnim, a w gru-
pie wiekowej 25–54 lata tylko o 7,1%. Zob. N. Massarelli, op. cit., s. 2.
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ROZDZIAŁ VIII

SZKOLENIE ZAWODOWE BEZROBOTNYCH
I BIERNYCH ZAWODOWO

1. Diagnoza potrzeb szkoleniowych osób
w starszym wieku w regionie

Zmiany zachodzące na globalnym rynku pracy otworzyły ogromne
szanse rozwoju rynku usług szkoleniowych. Bezrobocie długookresowe, sta-
nowiące jeden z najtrudniejszych problemów społecznych, wiąże się z re-
guły z niskim poziomem wykształcenia i kwalifikacji. Przeprowadzone do-
tychczas analizy wykazują też, że poziom wykształcenia jest dodatnio sko-
relowany z poziomem mobilności przestrzennej, która staje się konieczna
w dostosowywaniu się do szybkich zmian na rynku pracy i której brak jest
jedną z przyczyn wysokiego bezrobocia strukturalnego. Dlatego też odpo-
wiednio zdiagnozowane potrzeby szkoleniowe mogą optymalnie ukierun-
kować proces kształcenia ustawicznego tej grupy społecznej. Temu m.in.
celowi służyły omawiane badania ankietowe – na ich podstawie ustalono
potrzeby szkoleniowe osób w starszym wieku, określono ich wielkość, ro-
dzaj, tematykę i inne parametry charakteryzujące popyt populacji 45+ na
szkolenia zawodowe.

Zawarte w kwestionariuszu pytania obejmujące obszar potrzeb szko-
leniowych zostały podzielone na dwie grupy.
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Pierwsza z nich miała umożliwić przeprowadzenie oceny dotychcza-
sowych doświadczeń osób starszych w zakresie szkoleń i ich znajomości
aktualnej tematyki szkoleniowej. W tej grupie znalazły się pytania dotyczą-
ce m.in.:
— częstotliwości udziału w szkoleniach, kursach i innych formach pod-

noszenia kwalifikacji zawodowych,
— okresu, jaki upłynął od ostatniego szkolenia,
— parametrów szkoleń, w których brali udział respondenci (czas trwa-

nia, tematyka, podmiot prowadzący itp.),
— oceny szkoleń.

Druga grupa pytań pozwalała ocenić potrzeby, preferencje oraz para-
metry szkoleń najbardziej odpowiednie dla osób starszych. Do tej grupy
zaliczono pytania określające m.in.:
— poziom potrzeb szkoleniowych,
— tematykę szkoleń,
— liczebność grup szkoleniowych,
— okres i termin prowadzenia szkoleń,
— grupę wiekową osób biorących udział w szkoleniu i osób prowadzą-

cych szkolenie,
— formę przeprowadzanych szkoleń,
— potencjalne bariery uniemożliwiające uczestnictwo w szkoleniach.

Odpowiedzi udzielone przez respondentów posłużyły jako materiał do
analizy obecnego potencjału, jakim dysponują osoby starsze, oraz zdiagno-
zowania ich potrzeb szkoleniowych.

1.1. Analiza potencjału osób starszych

Wśród respondentów w sposób szczególny zaznaczają się istotne dys-
proporcje w strukturze wykształcenia w zależności od aktywności zawodo-
wej. W sposób niemal bezpośredni poziom wykształcenia warunkuje status
zawodowy. Niewielki odsetek bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo osób
starszych legitymuje się wyższym wykształceniem. Co czwarty bierny za-
wodowo i co piąty bezrobotny ma wykształcenie średnie. Badani bezrobot-
ni w wieku 45+ posiadają najniższe kwalifikacje zawodowe, gdyż prawie
połowa tej grupy respondentów zdobyła jedynie wykształcenie podstawo-
we. Dla porównania – wśród nieaktywnych zawodowo ten odsetek wynosi
ponad 33% (wykres 1).
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Wykres 1. Struktura wykształcenia respondentów (%)

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań.

Kolejnym istotnym parametrem charakteryzującym kompetencje re-
spondentów, obok struktury wykształcenia, są dodatkowe umiejętności, któ-
re mogą mieć zasadniczy wpływ na pozyskanie zatrudnienia na dzisiejszym
rynku pracy. Należy w tym miejscu podkreślić, że w przypadku osób star-
szych upłynął długi okres od chwili zakończenia przez nie procesu kształ-
cenia. Obecnie znajomość obsługi komputera, prowadzenie korespondencji
przez internet i możliwość komunikowania się w języku obcym należą do
podstawowych wymogów stawianych pracownikom przez pracodawców
(wykres 2–3).

Wykres 2. Struktura kompetencji osób w wieku 45+ nieaktywnych zawodowo (%)

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań respondentów.

Zdiagnozowanie potrzeb szkoleniowych osób starszych wymaga prze-
prowadzenia szczegółowych badań jakości posiadanego kapitału ludzkiego.
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Wykazane różnice w dysproporcji wykształcenia wśród populacji 45+ prze-
kładają się na znaczne zróżnicowanie posiadanych umiejętności. Jest to
szczególnie ważne przy analizie według płci. Posiadanie prawa jazdy to
przede wszystkim domena mężczyzn, przy czym nie występuje tutaj szcze-
gólna zależność od statusu aktywności zawodowej. Znajomość obsługi kom-
putera wykazuje średnio kilkanaście procent ankietowanych, kobiety wypa-
dają tu nieznacznie korzystniej od mężczyzn. Nieco gorzej jest ze znajomo-
ścią języka obcego, gdyż zaledwie co dziesiąta osoba deklaruje jego znajo-
mość w stopniu umożliwiającym komunikowanie się. Istotnym problemem
jest fakt, że aż 32% nieaktywnych zawodowo mężczyzn i prawie 36% bez-
robotnych kobiet nie posiada żadnej z branych pod uwagę umiejętności (ob-
sługa komputera, posiadanie prawa jazdy, komunikatywna znajomość języ-
ka obcego).

Wykres 3. Struktura kompetencji osób bezrobotnych w wieku 45+ (%)

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań respondentów.

Porównanie poziomu wykształcenia respondentów oraz umiejętności,
jakimi dysponują uwidacznia następujące relacje:
— posiadanie prawa jazdy jest charakterystyczne dla osób z wykształce-

niem zawodowym, zarówno zasadniczym, jak i średnim (ok. 30%);
— dużo lepiej z komputerem radzą sobie osoby z wyższym wykształce-

niem (ok. 20–24%),
— osoby legitymujące się najniższym wykształceniem mają również nie-

wiele dodatkowych umiejętności – aż ponad połowa z tej grupy nie
ma ich wcale (dla porównania: zaledwie 0,5% osób z wyższym wy-
kształceniem zadeklarowało brak wymienionych umiejętności);
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— wraz ze wzrostem wieku ankietowanych osób maleje wśród nich zna-
jomość obsługi komputera, rośnie natomiast odsetek posiadających
prawo jazdy; maleje również liczba osób deklarujących brak posiada-
nia badanych umiejętności.
Dotychczasowa aktywność badanych osób w zakresie udziału w szko-

leniach pozwoli ocenić jakość aktualnie posiadanych przez nie kwalifikacji.
Należy podkreślić, że ocena kompetencji mierzonych strukturą wykształce-
nia daje obraz bardzo statyczny, na jego podstawie nie można prawidłowo
zdiagnozować jakości potencjału kapitału ludzkiego.

W wyniku badania stwierdzono, że wśród nieaktywnych zawodowo
ponad 90%, a wśród bezrobotnych ponad 80% nie brało udziału w żad-
nych szkoleniach w ciągu ostatnich pięciu lat. Zestawiając te dane z do-
tychczas otrzymanymi rezultatami otrzymamy bardzo pesymistyczny obraz
niskich, nieaktualnych kompetencji zawodowych osób starszych. Brak za-
trudnienia przekłada się bezpośrednio na znaczące ograniczenie możliwo-
ści uczestnictwa w szkoleniach, co dodatkowo obniża szanse znalezienia
pracy. Również w grupie osób uczestniczących w szkoleniach istnieją wy-
raźne dysproporcje jeśli chodzi o częstotliwość. Ponad połowa bezrobotnych
i 75% osób nieaktywnych zawodowo uczestniczyło ostatni raz w szkoleniu
rok temu lub wcześniej (tab. 1).

Tabela 1. Udział respondentów w szkoleniach według czasu, jaki upłynął od ostat-
niego kursu (%)

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań.

Porównując osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo możemy
stwierdzić, że bezrobotni zdecydowanie częściej uczestniczą w szkoleniach,
niezależnie od grupy wiekowej. Udział w szkoleniu w ciągu ostatnich dwu-
nastu miesięcy deklarował co drugi bezrobotny, przy czym udział ten prze-
kroczył wartość 50% dla osób do 54 roku życia. W przypadku osób nieak-
tywnych zawodowo zauważalny jest wyraźny spadek aktywności w proce-
sie podnoszenia kwalifikacji, zwłaszcza w grupie powyżej 55 roku życia
(tab. 2–3).
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Tabela 2. Udział w szkoleniach bezrobotnych osób starszych według grup wieko-
wych (%)

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań.

Tabela 3. Udział w szkoleniach nieaktywnych zawodowo osób starszych według
grup wiekowych (%)

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań.

Istnieje również zróżnicowanie częstotliwości udziału w szkoleniach
w zależności od płci (tab. 4). Prawie 29% kobiet uczestniczyło w ostatnim
szkoleniu niespełna trzy miesiące od przeprowadzonego badania, także
w okresie do dwunastu miesięcy kobiety wykazały dużo większą aktywność
niż mężczyźni.

Ważnym elementem rozpoznania potrzeb szkoleniowych jest charak-
terystyka szkoleń odbytych przez respondentów, obejmująca takie czynni-
ki, jak: długość szkoleń, miejsce ich przeprowadzania, czas trwania, a także
prowadzący i ocena szkoleń.

Jeśli chodzi o czas trwania, to zdecydowanie najwięcej było szkoleń
dłuższych – trwających ponad trzy dni, niezależnie od struktury wiekowej
lub płci respondentów. Wyjątkiem były szkolenia prowadzone w grupie
wiekowej 55–64 lata, gdzie dominowały szkolenia jednodniowe (wykres 4).
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Tabela 4. Struktura udziału osób starszych w szkoleniach według płci (%)

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań.

Wykres 4. Charakterystyka szkoleń według długości trwania i grup wiekowych (%)

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań.

W grupie bezrobotnych osób starszych przeważały szkolenia kilku-
dniowe (66,7%) oraz trwające od dwóch do trzech dni (19,1%). Zaledwie
14,3% bezrobotnych brało udział w jednodniowych kursach. Podobne za-
leżności ukazała analiza udziału bezrobotnych w szkoleniach różnej długo-
ści według płci (wykres 5).

Wśród osób nieaktywnych analiza rozkładu długości szkoleń nie jest
już tak jednoznaczna, jak w przypadku bezrobotnych. W grupie biernych
zawodowo niespełna połowa respondentów uczestniczyła w szkoleniach
dłuższych – kilku- lub kilkunastodniowych, natomiast prawie jedna trzecia
brała udział w szkoleniach jednodniowych. Wśród mężczyzn zdecydowanie
dominowały szkolenia dłuższe (powyżej trzech dni), natomiast w grupie
nieaktywnych zawodowo kobiet rozkład długości szkoleń był równomier-
ny, z lekkim uwypukleniem również szkoleń dłuższych (wykres 6). W tym
miejscu należałoby zastanowić się nad przydatnością szkoleń jednodnio-
wych, a w praktyce – kilkugodzinnych. Jeżeli tak dużo nieaktywnych zawo-
dowo osób uczestniczyło w przeszłości w szkoleniach jednodniowych, to
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być może w tym tkwi przyczyna ich obecnego statusu. Trudno mówić
o podnoszeniu kwalifikacji zawodowych badanych osób starszych, jeśli tyl-
ko w niewielkim stopniu uczestniczyły one w szkoleniach, które w dodat-
ku trwały zaledwie kilka godzin.

Wykres 5. Charakterystyka szkoleń według długości ich trwania i płci bezrobotnych (%)

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań.

Wykres 6. Charakterystyka szkoleń według długości ich trwania i płci osób nieak-
tywnych zawodowo (%)

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań.

Na podstawie deklarowanych doświadczeń osób starszych w obsza-
rze podnoszenia kwalifikacji można stwierdzić, że ponad połowa ankieto-
wanych odbywała szkolenia w czasie godzin pracy, co czwarty respondent
w dni robocze po pracy, co piąty zaś – w weekendy. Podobne relacje wy-
stępują we wszystkich grupach wiekowych (tab. 5).

Można zauważyć istotne różnice w terminie prowadzonych szkoleń,
gdy weźmie się pod uwagę miejsce zamieszkania ankietowanych. Osoby
mieszkające na wsi znacznie częściej (ponad 60%) uczestniczyły w szkole-
niach w czasie godzin pracy niż osoby mieszkające w miastach (ok. 46%).
Z kolei mieszkańcy miast częściej korzystali z oferty szkoleniowej po pracy
(32%) lub w weekendy (21%). Niewątpliwie czas i koszty dojazdu są czyn-
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nikiem, który powoduje, że mieszkańcy wsi chętnie łączą godziny pracy
z uczestnictwem w szkoleniu. Mieszkańcy miast mogą bardziej swobodnie
dysponować wolnym czasem i poświęcić na dokształcanie popołudnie albo
weekend. Można dodać, że zdecydowanie dominują szkolenia odbywane
poza miejscem pracy (61% mężczyzn i 65% kobiet), prowadzone głównie
przez osoby i firmy zewnętrzne (tab. 6–8, wykres 7–8).

Tabela 5. Charakterystyka szkoleń według terminu i grup wiekowych (%)

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań.

Tabela 6. Miejsca szkoleń odbytych przez nieaktywne zawodowo i bezrobotne oso-
by starsze (%)

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań.

Wykres 7. Charakterystyka szkoleń osób nieaktywnych zawodowo według miejsca
i osoby prowadzącej szkolenie (%)

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań.
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Wykres 8. Charakterystyka szkoleń osób bezrobotnych według miejsca i osoby pro-
wadzącej szkolenie (%)

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań.

Tabela 7. Charakterystyka szkoleń nieaktywnych zawodowo osób starszych według
grupy wiekowej i osoby prowadzącej szkolenie (%)

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań respondentów.

Tabela 8. Charakterystyka szkoleń bezrobotnych osób starszych według grupy wie-
kowej i osoby prowadzącej szkolenie (%)

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań respondentów.

Szkolenia, w których brały udział osoby starsze, zazwyczaj spełniały
ich oczekiwania, gdyż ponad 80% respondentów (zarówno kobiet, jak i męż-
czyzn) było z nich zadowolonych. Tylko dla co dziesiątego spośród ankieto-
wanych udział w procesie dokształcania nie spełnił oczekiwań. Co ciekawe,
zdecydowanie lepiej ocenili szkolenia mieszkańcy wsi (ponad 90%) niż
miast. Ponadto osoby starsze preferowały szkolenia prowadzone przez oso-
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by spoza firmy, w której pracują, gdyż oceniły je wyżej niż szkolenia pro-
wadzone przez swoich kolegów.

Z punktu widzenia potrzeb szkoleniowych ważna jest informacja, kto
inicjował uczestnictwo w procesie podnoszenia kwalifikacji. W zdecydowa-
nej większości zarówno nieaktywne zawodowo, jak i bezrobotne osoby star-
sze w przeszłości kierowali na szkolenia pracodawcy. Istotne różnice wy-
stępują przy uwzględnieniu miejsca zamieszkania oraz inicjatywy. W gru-
pie nieaktywnych zawodowo osób starszych mieszkających w mieście ini-
cjatorem szkoleń był głównie pracodawca (68% przypadków), natomiast in-
dywidualna aktywność decydowała o udziale w szkoleniu osób mieszkają-
cych na wsi. Szkolenia bezrobotnych osób starszych mieszkających w mie-
ście również inicjował pracodawca (prawie 50%), dla mieszkańców wsi rolę
inicjatora odgrywały najczęściej inne osoby, np. pracownicy (66,7%). Praco-
dawca był inicjatorem udziału w szkoleniach odbywających się w siedzibie
firmy zarówno osób bezrobotnych, jak i nieaktywnych zawodowo. Nato-
miast gdy szkolenia prowadzone były poza miejscem pracy, pracownicy
wykazywali się dużo wyższą własną inicjatywą. Pracodawcy chętnie kiero-
wali na szkolenia prowadzone przez pracowników swojej firmy w ramach
tzw. szkoleń wewnętrznych (prawie 90%). Pracownicy zaś chętniej zgłasza-
li się na szkolenia realizowane przez eksperta zewnętrznego (prawie 40%).
Wraz z wiekiem wyraźnie maleje tendencja do udziału pracowników w
szkoleniach (tab. 9–12).

Tabela 9. Inicjatywy co do uczestnictwa w szkoleniu nieaktywnych zawodowo osób
starszych w rozbiciu na grupy wiekowe (%)

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań.

Analiza wymienionych elementów składających się na doświadczenia
osób starszych w zakresie uczestnictwa w szkoleniach dopełniła charakte-
rystyki jakości kapitału ludzkiego populacji 45+ w województwie kujaw-
sko-pomorskim. Należy teraz przedstawić parametry opisujące oczekiwania
i preferencje tej grupy wiekowej pod względem organizacji procesu kształ-
cenia ustawicznego.
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Tabela 10. Inicjatywy co do uczestnictwa w szkoleniu bezrobotnych osób starszych
w rozbiciu na grupy wiekowe (%)

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań.

Tabela 11. Inicjatywy co do uczestnictwa w szkoleniu nieaktywnych zawodowo oraz
bezrobotnych osób starszych w rozbiciu na miejsce zamieszkania (%)

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań.

Tabela 12. Analiza inicjatywy uczestnictwa w szkoleniu nieaktywnych zawodowo
oraz bezrobotnych osób starszych w rozbiciu na miejsce szkolenia (%)

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań.

1.2. Analiza oczekiwań w obszarze organizacji
procesu kształcenia ustawicznego osób starszych

Niepokojącą cechą omawianej populacji jest znikome zainteresowanie
szkoleniami i niewielka znajomość bieżącej oferty kształcenia. Zaledwie 6%
respondentów deklarowało dobrą orientację w ofertach szkoleniowych, na-



— 243 —

Szkolenie zawodowe bezrobotnych i biernych zawodowo

tomiast ponad 70% nie miało żadnej wiedzy na ten temat. Podejście to
potwierdziła odpowiedź na kolejne pytanie – otóż prawie 77% ankietowa-
nych wskazało, że nie ma żadnych potrzeb szkoleniowych. Co gorsze,
w grupie nieaktywnych zawodowo osób starszych brak potrzeb szkolenio-
wych deklarowało aż 86% mężczyzn i 84% kobiet. Do cech charakteryzują-
cych badaną grupę należy zatem dołączyć – obok relatywnie niskiego po-
ziomu wykształcenia i braku elementarnych umiejętności zawodowych
(m.in. obsługi komputera i języka obcego) – również brak świadomości i po-
trzeb dalszego rozwoju zawodowego.

Na podstawie preferencji osób starszych, które dostrzegają koniecz-
ność i wartość dokształcania się jako elementarnego warunku posiadania
konkurencyjności zawodowej, można przedstawić modelowe założenia or-
ganizacji procesu kształcenia ustawicznego dla omawianej populacji.

Zestawienie założeń organizacji procesu kształcenia obejmuje takie
parametry, jak: pora przeprowadzania szkoleń, rodzaj, forma i tematyka
szkoleń, preferencje co do osób biorących udział w szkoleniach oraz osób
prowadzących szkolenia, liczebność grup, a także rozpoznanie potencjalnych
barier uniemożliwiających udział w procesie podnoszenia kwalifikacji.

Jeśli chodzi o porę odbywania szkoleń, istnieje pełen konsens kobiet
i mężczyzn co do preferencji pod tym względem (wykres 9). Dla ponad po-
łowy ankietowanych optymalną porą szkoleń jest czas pracy, dla pewnej
grupy – dni powszednie poza godzinami pracy (19,1%). Stosunkowo nie-
wielkim zainteresowaniem cieszą się propozycje szkoleń jednodniowych
w dni wolne (10,8%) lub weekendowe (8,7%). Największe zainteresowanie
uczestnictwem w szkoleniach w czasie godzin pracy wynika z faktu, że nie
kolidowałoby ono z innymi obowiązkami czy zajęciami, takimi np. jak opie-
ka nad członkami rodziny (dzieci, wnuki, rodzice). Obowiązki rodzinne lub
realizacja zainteresowań mogą być przyczyną niewielkiej akceptacji dla szko-
leń w weekendy.

Warto zwrócić uwagę, że w grupie wykazujących największą potrze-
bę uczestnictwa w szkoleniach te osoby, które aktywnie inicjują udział,
wskazują też weekendy jako preferowaną porę szkoleń (obok godzin pracy)
(wykres 10).

Osoby legitymujące się najwyższym wykształceniem najchętniej ko-
rzystałyby z intensywnych szkoleń jedno- i dwudniowych, a następnie ze
szkoleń okresowych odbywających się w dni powszednie przez kilka tygo-
dni. Ta druga grupa szkoleń okresowych jest najbardziej pożądana przez
nieaktywne zawodowo, a także bezrobotne kobiety. Natomiast duże zainte-
resowanie kilkudniowymi szkoleniami można uzasadnić tym, że osoby po-
siadające wysokie kompetencje oczekują wiedzy specjalistycznej, ponadto
czas jest dla nich niezwykle cenny i dlatego są one skłonne szkolić się bar-
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dzo intensywnie. Z kolei preferencje osób nieaktywnych zawodowo można
interpretować w ten sposób, że nie są one przyzwyczajone do tak inten-
sywnych szkoleń (ośmiogodzinnych). Jest to oczywiście jedna z możliwości,
gdyż można również założyć, że pewna grupa osób pracuje „na czarno”
w normalnych godzinach pracy, np. jako opiekunki do dzieci, gospodynie
domowe, pracownicy budowlani czy rolni, i w związku z tym osoby te
mogą szkolić się dopiero popołudniami (tab. 13–14).

Wykres 9. Preferowana pora przeprowadzania szkoleń dla nieaktywnych zawodo-
wo i bezrobotnych osób starszych (%)

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań.

Wykres 10. Preferencje dotyczące pory szkolenia w korelacji z potrzebami szkole-
niowymi (%)

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań.
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Tabela 13. Preferencje co do okresu trwania szkoleń z uwzględnieniem statusu za-
wodowego i płci (%)

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań.

Tabela 14. Preferencje co do okresu trwania szkoleń z uwzględnieniem poziomu wy-
kształcenia (%)

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań.

Warto również podkreślić, że osoby zainteresowane intensywnymi szko-
leniami preferują podnoszenie posiadanych już umiejętności zawodowych,
natomiast szkolenia związane z uzyskaniem dodatkowej wiedzy powinny być
ich zdaniem realizowane okresowo (w weekendy) w dłuższym horyzoncie
czasowym, np. jako studia podyplomowe lub kursy zawodowe (tab. 15).

Przeprowadzone badania ujawniły istotne różnice między kobietami
a mężczyznami w kwestii tematyki szkoleń. Podnoszenie i zdobywanie
kwalifikacji z zakresu księgowości, sprzedaży, marketingu oraz obsługi kom-
putera preferowały kobiety. Mężczyźni wskazywali przede wszystkim na
potrzebę szkoleń w zawodach budowlanych i szkoleń pokrewnych, takich
jak np. prawo jazdy, a także szkoleń językowych. Można zatem w tej gru-
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pie znaleźć przedstawicieli takich zawodów, jak kierowcy i budowlańcy,
którzy są szczególnie zainteresowani pracą poza krajem (wykres 11).

Tabela 15. Korelacja terminów prowadzenia szkoleń i ich tematyki (%)

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań.

Wykres 11. Tematyka szkoleń preferowana przez kobiety i mężczyzn (%)

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań.

Wsparcie psychologiczne i indywidualne rozmowy z doradcą zawodo-
wym są szczególnie istotne dla kobiet, co należy uwzględniać w planowa-
niu tematyki szkoleń i kursów dokształcających.

Dokonując analizy pionowej tematyki szkoleń preferowanej wśród nie-
aktywnych zawodowo osób starszych otrzymujemy informacje bardzo waż-
ne dla państwowych organizacji rynku pracy, odzwierciedlające zależności
programów od charakteru aktywności zawodowej czy płci. Niezmiennie
szkolenia komputerowe oraz księgowość i finanse cieszą się największą
popularnością wśród kobiet, zarówno nieaktywnych zawodowo, jak i bez-
robotnych. Szkolenia językowe oraz wsparcie psychologiczne przyciągają
uwagę kobiet nieaktywnych zawodowo, natomiast marketing to kolejna te-
matyka znajdująca się w kręgu zainteresowań kobiet bezrobotnych. Warto
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podkreślić, że bezrobotne kobiety dużo bardziej niż bierne zawodowo ocze-
kują wsparcia psychologicznego oraz doradztwa indywidualnego. Wśród
mężczyzn, zarówno nieaktywnych, jak i bezrobotnych, występuje konsens
co do zainteresowań tematyką szkoleń. Również bezrobotni mężczyźni zde-
cydowanie wyraźniej niż nieaktywni widzą potrzebę indywidualnego wspar-
cia zawodowego i psychologicznego (tab. 16).

Tabela 16. Preferowana tematyka szkoleń nieaktywnych zawodowo oraz bezrobot-
nych osób starszych (%)

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań.

Podmioty uczestniczące w kreowaniu rynku szkoleń powinny zwrócić
uwagę na preferencje co do składu liczebnego grup szkoleniowych. Osoby
szkolone najlepiej czują się w grupach 6–10-osobowych. Takie wskazania
dominują zarówno wśród kobiet, jak i mężczyzn, bez względu na przyna-
leżność do grup wiekowych i status zawodowy.

Najczęściej wymieniane bariery stojące na drodze do uczestnictwa
w szkoleniach przedstawione zostały w tabeli 17. Warto zwrócić uwagę, że
dla osób nieaktywnych zawodowo głównym powodem braku chęci uczest-
nictwa w szkoleniach jest przebywanie na emeryturze. Dla bezrobotnych
główną przeszkodę stanowią przede wszystkim kwestie finansowe. Do
wspólnych barier należy generalnie brak wiary, że wysiłek włożony w pod-
noszenie kwalifikacji zwiększy konkurencyjność zawodową i umożliwi po-
wrót na rynek pracy.

Podsumowując potrzeby i oczekiwania osób starszych w zakresie pod-
noszenia kwalifikacji i poziom wiedzy można na podstawie uzyskanych wy-
ników badań wysunąć następujące wnioski:
— podstawowym problemem w aktywizacji zawodowej są deklarowane

przez respondentów niewielkie potrzeby w zakresie podnoszenia kwa-
lifikacji zawodowych;
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Tabela 17. Główne bariery szkoleniowe nieaktywnych zawodowo oraz bezrobotnych
osób starszych (%)

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań.

— poziom wykształcenia i zakres posiadanych kwalifikacji jest bardzo
zróżnicowany, ale wskazuje dość jednoznacznie, szczególnie wśród
osób nieaktywnych zawodowo i bezrobotnych, na niewielką konku-
rencyjność tej grupy wiekowej na rynku pracy;

— słaba znajomość podstawowych obecnie umiejętności i znikome roze-
znanie w ofertach szkoleniowych utrudnia znalezienie pracy przez
osoby starsze;

— oferta szkoleniowa powinna być odpowiednio przygotowywana dla po-
szczególnych grup wiekowych oraz grup o różnym statusie zawodowym;

— doradztwo personalne i wsparcie psychologa jest szczególnie istotne
dla kobiet, w tym bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo;

— duże znaczenie mają takie elementy szkoleń, jak pora ich odbywania,
poziom intensywności, podmiot prowadzący szkolenie (osoba ze-
wnętrzna), skład i liczebność grupy szkoleniowej;



— 249 —

Szkolenie zawodowe bezrobotnych i biernych zawodowo

— intensywne, krótkotrwałe i specjalistyczne szkolenia mogą być szcze-
gólnie przydatne dla osób posiadających wyższe wykształcenie;

— szkolenia dla osób biernych zawodowo oraz bezrobotnych powinny
być skierowane na nauczanie umiejętności obecnie niezbędnych na
rynku pracy, takich jak obsługa komputera, ale przede wszystkim
muszą wiązać się z uzyskaniem konkretnych uprawnień zawodowych,
w związku z tym w tych szkoleniach szczególnie ważny jest element
praktyczny – prowadzenie warsztatów.

2. Możliwości wykorzystania kształcenia ustawicznego
w procesie aktywizacji zawodowej ludzi starszych

Zapotrzebowanie na kształcenie ustawiczne wśród osób starszych
determinuje wiele czynników. Można tutaj mówić o takich parametrach
różnicujących potrzeby, jak m.in. przedziały wiekowe, poziom wykształ-
cenia, status zawodowy, miejsce zamieszkania, sytuacja rodzinna. Dlate-
go planowane rozwiązania, oparte na odpowiednio zdiagnozowanych po-
trzebach szkoleniowych osób starszych, winny zoptymalizować proces
kształcenia ustawicznego tej grupy społecznej i podwyższania poziomu
jej aktywizacji.

Należy zauważyć, że podstawowym elementem wspólnym dla wszyst-
kich grup wiekowych i wykształceniowych tej populacji jest potrzeba zmia-
ny mentalności. Negatywne podejście do idei kształcenia przez całe życie
oraz niechęć do zmiany miejsca zamieszkania związanej ze zmianą miejsca
pracy wynikają z dotychczasowego braku doświadczeń w tym zakresie. Do
tej pory silne więzi rodzinne oraz często stosowana zasada pracy w jed-
nym zakładzie od początku do końca kariery zawodowej ograniczały szan-
se na kształcenie się przez całe życie lub zmianę miejsca zamieszkania w po-
szukiwaniu nowej/lepszej pracy. Podejmowaniu tego typu działań nie sprzy-
jało również niewystarczające zaplecze socjalne – chociażby niedostateczna
liczba żłobków i przedszkoli sprawia, że jest konieczne wsparcie dziadków
i pozostanie w miejscu dotychczasowego zamieszkania.

Właściwa realizacja potrzeb w zakresie kształcenia ustawicznego wy-
maga oddzielnego podejścia do osób bezrobotnych, biernych zawodowo
i pracujących. Co więcej, działania wyprzedzające i formujące postawę
otwartą wobec idei kształcenia przez całe życie powinny być prowadzone
już na wczesnym etapie kształcenia i kreowania własnej kariery zawodo-
wej. Już w szkole i na studiach należy wyrobić w młodzieży nawyk ciągłe-
go doskonalenia i podnoszenia własnych kwalifikacji. Osoby rozpoczynają-
ce karierę zawodową powinny być oswojone z myślą, że niejednokrotnie
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w ciągu życia będą zmuszone zmienić kwalifikacje lub miejsce zamieszka-
nia w poszukiwaniu pracy.

Analizując praktykę uczestnictwa w szkoleniach i realizacji idei kształ-
cenia przez całe życie można zauważyć wiele różnic pomiędzy osobami
pracującymi a biernymi zawodowo i bezrobotnymi.

Osoby bezrobotne i bierne zawodowo potrzebują o wiele bardziej in-
dywidualnego podejścia, zwłaszcza na początku procesu ich aktywizacji
zawodowej i wracania na rynek pracy. Widać to zwłaszcza w przypadku
osób długotrwale biernych zawodowo i bezrobotnych. Dlatego właściwe na
tym etapie jest użycie takich narzędzi, jak doradztwo indywidualne i wspar-
cie psychologiczne. Dopiero po określeniu profilu zawodowego i potencjału
danej osoby powinna ona uczestniczyć w szkoleniach – rozwijających jej
dotychczasowe umiejętności bądź też umożliwiających osiągnięcie nowych.
Bez względu jednak na dotychczasowe doświadczenia i ewentualne plany
dotyczące przekwalifikowania, konieczne jest wyposażenie każdej osoby
objętej aktywizacją w umiejętności podstawowe, takie jak obsługa kompu-
tera czy korzystanie z zasobów internetowych. Animatorzy procesu kształ-
cenia powinni pamiętać, że większość bezrobotnych i biernych zawodowo
to osoby z wykształceniem podstawowym lub zawodowym, które dodatko-
wo charakteryzuje brak nawyku uczestniczenia w szkoleniach; dotyczy to
zwłaszcza osób, których dotychczasowe doświadczenie zawodowe związa-
ne było z pracą fizyczną i posiadających najniższe kwalifikacje. Dla tej gru-
py nieaktywnych zawodowo oraz bezrobotnych osób starszych niewskaza-
ne są szkolenia intensywne; z badań zaś wynika, że preferują one szkole-
nia okresowe. Osoby te nie mają nawyku uczenia się/pracowania, a jest to
zwłaszcza widoczne wśród osób długotrwale bezrobotnych.

Istnieją pewne cechy wspólne charakteryzujące postawy osób star-
szych wobec idei kształcenia. Przede wszystkim zauważa się w tej popula-
cji brak potrzeb szkoleniowych, a co za tym idzie dość duże przerwy po-
między kolejnymi udziałami w procesie kształcenia ustawicznego. Kolejną
cechą wspólną badanej grupy jest większa chęć kobiet do uczestniczenia
w procesie podnoszenia kwalifikacji.

3. Rekomendacje

Przytoczone wyniki badań ankietowych pozwalają na przedstawie-
nie rekomendacji dla polityki rynku pracy w obszarze kształcenia usta-
wicznego.

Należy podkreślić, że większość typów kwalifikacji, które można zdo-
być, traci swoją wartość na rynku pracy w ciągu jednego–dwóch dziesięcio-
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leci. Tymczasem wyniki przeprowadzonych badań wyraźnie wskazują, że nie-
aktywne zawodowo i bezrobotne osoby starsze bardzo rzadko uczestniczyły
w szkoleniach, a okres, jaki upłynął od ostatniego z nich, z reguły przekra-
cza nawet trzy lata. Kariera zawodowa trwa dłużej i będzie się wydłużać.
Stwarza to wielkie wyzwanie dla kształcenia ustawicznego, uczenia jak się
uczyć nowych rzeczy, planowania ścieżek kariery zawodowej itp. W związku
z tym konieczne jest utworzenie systemu samosprawdzania kompetencji za-
wodowych i ogólnych w różnych dostępnych, bezpłatnych formach, w tym
przez internet, centra planowania kariery, urzędy pracy. Poddawanie analizie
własnych kompetencji zawodowych miałoby na celu określenie ich deficytów,
te zaś powinny być uzupełniane przez system kształcenia ustawicznego. Po-
nadto pierwsze symptomy dezaktywizacji zawodowej pojawiają się już w gru-
pie wiekowej 45–49, co świadczy o potrzebie adresowania pomocy publicz-
nych służb zatrudnienia już do osób z tej grupy.

Analiza głównych barier w uczestnictwie nieaktywnych zawodowo
oraz bezrobotnych osób starszych wskazuje na konieczność finansowania
lub dofinansowywania ze środków publicznych długofalowego systemu
szkoleniowego skierowanego do tej grupy społecznej. Długookresowy sys-
tem podnoszenia i zdobywania nowych kwalifikacji umożliwi zniwelowa-
nie wpływu wielu istotnych mentalnie ograniczeń, zniechęcających osoby
starsze do uczestnictwa w procesie kształcenia. Ujawniony w badaniu brak
wiary w skuteczność szkoleń jest kolejnym bardzo ważnym czynnikiem
determinującym aktywność zawodową.

Dostęp do ustawicznego kształcenia powinien być powszechny, ale
warto rozważyć preferencje dla tej grupy wieku. Trzeba brać pod uwagę
i to, że kształcenie nie może być powierzchowne, a tym samym powinno
trwać odpowiednio długo i łączyć teorię z praktyką. Wyniki przeprowadzo-
nych badań jednoznacznie wskazują, że osoby starsze przede wszystkim
zainteresowane są szkoleniami odbywanymi w niewielkich liczebnie gru-
pach i prowadzonymi w formie warsztatów, a więc priorytetem jest tutaj
element praktyczny zdobywanych umiejętności. Organizacja szkoleń powin-
na uwzględniać w programie moduły doradztwa indywidualnego oraz
wsparcia psychologicznego, zwłaszcza w grupie osób bezrobotnych. Taki
moduł powinien być podstawą poprzedzającą merytoryczną część prowa-
dzonych szkoleń i pozwalającą dobrać ich tematykę do indywidualnych
potrzeb osób starszych. Skuteczne kształcenie wymaga bowiem zarówno
właściwego ukierunkowania (trzeba tej grupie umożliwić korzystanie z pro-
fesjonalnego doradztwa zawodowego), jak i indywidualizacji programu
kształcenia (co mogą ułatwić formy modułowe).

Do parametrów optymalizujących system szkoleń nieaktywnych za-
wodowo oraz bezrobotnych osób w wieku 45+ należą m.in. takie zmien-
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ne, jak wiek osoby prowadzącej szkolenie oraz wiek osób szkolonych.
W preferencjach określonych w wynikach badań wiek prowadzących szko-
lenie nie miał zasadniczego znaczenia, z tym że powinny to być osoby z bo-
gatym już doświadczeniem zawodowym, a najlepiej zbliżone wiekiem do
uczestników szkolenia. Jeżeli chodzi o osoby szkolone, to optymalnym roz-
wiązaniem jest różnicowanie wiekowe uczestników, tj. dobór osób w wie-
ku 45–49 i kolejnych przedziałów wiekowych, aż do wieku 65 i powyżej.
Zróżnicowanie wiekowe grupy szkoleniowej umożliwi wymianę doświad-
czeń zawodowych między uczestnikami, co jest szczególnie istotne w warsz-
tatach zespołowych realizowanych w ramach szkoleń.

W organizacji szkoleń dla nieaktywnych zawodowo i bezrobotnych
osób starszych ważne jest różnicowanie procesu kształcenia, które powin-
no obejmować również dostosowywanie tematyki szkoleń i sposobu ich
realizacji do kwalifikacji i wykształcenia uczestników. Wyniki przeprowa-
dzonych badań jednoznacznie wskazują bowiem, że potrzeby szkoleniowe
i tematyka szkoleń są skorelowane z poziomem wykształcenia i rodzajem
kwalifikacji badanej grupy. Im wyższe kwalifikacje i kompetencje, tym bar-
dziej specjalistyczne powinny to być szkolenia.

Ważnym dla publicznych służb zatrudnienia czynnikiem o charakte-
rze prewencyjnym jest upowszechnianie przekonania, że w obecnych wa-
runkach globalizacji życia ekonomicznego zmiana kwalifikacji zawodowych
nie jest złem, nie jest też przede wszystkim zagrożeniem. Jest ona zjawi-
skiem naturalnym, efektem zachodzących transformacji. Jest także szansą,
którą trzeba umieć wykorzystać. Świadomość tej szansy i umiejętne jej
wdrożenie w początkowej fazie procesu kształcenia ustawicznego pozwoli
w późniejszym życiu zawodowym łatwiej i szybciej adaptować się do
zmian, których nie da się przewidzieć.

Wyniki badań ankietowych przeprowadzonych na terenie wojewódz-
twa kujawsko-pomorskiego złożyły się na dość szczegółowy obraz jakości
kapitału ludzkiego populacji 45+. Charakterystyka ta pozwala z kolei na
zdiagnozowanie problemów i potrzeb badanej grupy oraz odpowiednie ukie-
runkowanie narzędzi polityki edukacyjnej celem poprawy poziomu kwalifi-
kacji zawodowych osób powyżej 45 roku życia i zwiększenia ich szans na
aktywizację zawodową. Konfrontując poznane elementy kapitału ludzkiego
badanej populacji – czyli kwalifikacje, potrzeby edukacyjne i potencjalne
możliwości aktywizacji zawodowej grupy osób starszych – z opracowany-
mi dokumentami strategicznymi województwa kujawsko-pomorskiego* moż-
na zauważyć, że nie zostały w pełni rozeznane problemy i możliwości za-

* Autor ma na myśli przede wszystkim takie dokumenty, jak: Strategia Rozwoju Woje-
wództwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007–2020, Regionalna Strategia Innowacji itd.
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wodowe mieszkańców regionu, w tym w szczególności w wieku 45+, oraz
możliwości aktywizacji zawodowej omawianej grupy społecznej. Brakuje
przede wszystkim korelacji regionalnej i krajowej polityki edukacyjnej oraz
pełnego włączenia procesu podnoszenia kwalifikacji zawodowych do tej
polityki jako jej elementarnej części, to zaś utrudniać będzie, a w skrajnych
przypadkach uniemożliwiać, osiągnięcie założonych celów strategicznych.
Szkolenia nie mogą być traktowane jako element jednorazowy, nieprecy-
zyjny i ukierunkowany na niedokładnie zdefiniowaną grupę społeczną. Ko-
nieczne jest przygotowanie oferty szkoleniowej precyzyjnie odpowiadającej
potrzebom, zróżnicowanej np. pod względem zakresu treści merytorycz-
nych, czasu i miejsca realizacji kursów i szkoleń, ich intensywności, a tak-
że liczebności grup szkoleniowych. Dla osób najbardziej zagrożonych wy-
kluczeniem społecznym i zawodowym, a więc bezrobotnych i nieaktywnych
zawodowo, szczególnie ważne jest indywidualne wsparcie zawodowe oraz
wsparcie psychologiczne. Uświadomienie osobom starszym potrzeby pod-
noszenia kwalifikacji i udzielanie im pomocy w znalezieniu pracy po ukoń-
czeniu takich szkoleń to fundament budowy zaufania tej grupy społecznej
w sens uczestnictwa w procesie kształcenia ustawicznego.
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ROZDZIAŁ IX

POLITYKA RYNKU PRACY
WOBEC AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB STARSZYCH

1. Nowe wyzwania polityki rynku pracy

Proces aktywizacji ludzi starszych nasuwa pytania o możliwości poli-
tyki rynku pracy. Patrząc na doświadczenia krajów Unii Europejskiej moż-
na stwierdzić, że potencjał aktywnej polityki rynku pracy w Polsce nie jest
jeszcze w pełni wykorzystany. Z drugiej strony zwiększony dopływ środ-
ków unijnych na finansowanie programów zatrudnieniowych nie powinien
doprowadzić do zmniejszenia efektywności jej instrumentów. Szkicując za-
dania polityki rynku pracy jako formy interwencji państwa w procesy ryn-
kowe trzeba najpierw postawić pytanie, jaki rozmiar tej interwencji jest
rzeczywiście potrzebny i za pomocą jakich instrumentów należy skutecznie
oddziaływać na rynek pracy. W gruncie rzeczy nie ma tu jednej ogólnej
i wiążącej odpowiedzi, gdyż trzeba najpierw zdefiniować problemy, które
na rynku pracy powinny być rozwiązane, wskazać przyczyny negatywnych
zjawisk i dobrać instrumenty, które będą im przeciwdziałać. Trzeba pamię-
tać, że polityce rynku pracy często przypisuje się zadania znacznie przekra-
czające jej możliwości. Tymczasem nie jest ona żadnym „złotym środkiem”
pozwalającym przezwyciężyć problemy zatrudnieniowe, gdyż jej instrumen-
ty nie są ukierunkowane na tworzenie nowych miejsc pracy.
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Warunkiem właściwego wykorzystania programów zatrudnieniowych
jest ich zorientowanie na grupy największego ryzyka. Tak realizowana po-
lityka ogranicza niejako rozmiary interwencji i powoduje wzrost jej efek-
tywności. Na przykład, jeżeli zatrudnienie subsydiowane kierowane jest do
osób zagrożonych bezrobociem długookresowym, to „wypychanie” dotych-
czas pracujących nie jest aż tak dużym problemem w porównaniu z sytu-
acją, gdy to zatrudnienie nie jest ukierunkowane na tę grupę celową. Efek-
tem zatrudnienia subwencjonowanego adresowanego do grup celowych jest
też wzrost konkurencji pomiędzy insiderami a outsiderami – uczestnikami
programów zatrudnieniowych. Konkurencja ta wywiera presję na spadek
płac i tym samym generuje nowe miejsca w gospodarce. Należy zaznaczyć,
że istnieje pewne ograniczenie w zakresie orientowania programów na gru-
py celowe, spowodowane ryzykiem stworzenia złego wizerunku tych przed-
sięwzięć u pracodawców.

Kwestią wymagającą dyskusji jest struktura wydatków na aktywne
programy. Pojawia się bowiem konieczność zwiększenia nakładów na dzia-
łania aktywizujące i doskonalące pośrednictwo pracy kosztem długookreso-
wych szkoleń i subsydiowanego zatrudnienia bezrobotnych. Wzmocnienie
takich środków, jak intensywne doradztwo zawodowe, częstsze kontakty
z urzędem pracy, indywidualne plany działania dla poszukujących pracy,
sankcje w stosunku do osób odmawiających podjęcia pracy czy obowiązek
świadczenia pracy przez bezrobotnych otrzymujących pomoc socjalną w dłu-
gim okresie, może poprawić sytuację na rynku pracy. Niektóre kraje, takie
jak Australia, Dania, Irlandia, Wielka Brytania, Holandia i Szwecja, wybrały
już tę orientację1. Liczne badania dowodzą, że te instrumenty mogą zwięk-
szyć stopę odpływu z bezrobocia od 15% do 30%2. Podzielając ten pogląd,
należy podkreślić, że efekty te mogą być przeszacowane, gdyż aktywne po-
średnictwo może zwiększać rozmiary bezrobocia z dwóch powodów. Po
pierwsze – gdy maleją koszty zwolnień, to rośnie popyt na pracę, a po
drugie – pracodawcy mogą szybciej uzupełnić swoje braki w zatrudnieniu
w warunkach malejącej presji na wzrost płac. Trudno jednak zakładać, że
te dwa efekty występują w przypadku wysokiego bezrobocia. Jeśli wolne
miejsca pracy są szybko obsadzane, to zazwyczaj koszty zwolnień są niskie
i presja na podwyżkę wynagrodzeń słabnie. Aktywizacja pośrednictwa pra-
cy może oddać nieocenioną przysługę w sytuacji gdy rośnie liczba wolnych
miejsc pracy i maleje bezrobocie.

1 EEAG, European Economic Advisory Group: Report on the European Economy, CESifo, Mu-
nich 2004.

2 D. Grubb, J. Martin, What Works and for Whom: A Review of OECD Countries’ Experiences
with Active Labour Market Policies, „Swedish Economic Policy Review” 2001, nr 2.
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Generalnym problemem jawiącym się przy aktywizacji pośrednictwa
pracy są ograniczone rozmiary zatrudnienia w publicznych służbach zatrud-
nieniowych. W przypadku wysokiego bezrobocia wzrost zatrudnienia
w urzędach pracy jest nierealny, gdyż kurczą się możliwości finansowania
spowodowane spadkiem wpływów ze składek ubezpieczeniowych.

Szczególnie ważną kwestią w Polsce jest wzrost efektywności progra-
mów polityki rynku pracy. Można wskazać na cztery podstawowe przed-
sięwzięcia umożliwiające zwiększenie ich efektywności.

Po pierwsze, decydujące znaczenie ma właściwa ocena różnych pro-
gramów. Najczęściej ewaluacja ma pobieżny charakter. Tymczasem ze
względu na duże rozmiary wydatków na programy zatrudnieniowe ewalu-
acja jest przedsięwzięciem bardzo istotnym. Często bowiem mamy do czy-
nienia z sytuacją, że pod nową nazwą przemycane są stare programy, któ-
re się nie sprawdziły i są nieefektywne.

Po drugie, statystyczne metody oceny programów ex post mogą przy-
czynić się do stosowania lepszych kryteriów selekcji kandydatów do pro-
gramu. Te metody mogą być używane zarówno we wczesnym stadium bez-
robocia do predykcji ryzyka pozostania długotrwałym bezrobotnym (profi-
ling), jak i do określenia programu przynoszącego najlepsze efekty dla bez-
robotnego (targeting).

Po trzecie, trzeba zapobiegać przypisywaniu jednemu programowi
zbyt wielu celów. Jeżeli na przykład program będzie ukierunkowany jedno-
cześnie na wsparcie dochodowe i aktywizację zawodową, to możemy spo-
dziewać się złych rezultatów. Doświadczenie pokazuje, że występuje wtedy
tendencja do nadania priorytetu pierwszemu celowi przy jednoczesnym
osłabieniu działań mających w efektywny sposób zwiększyć „zatrudnial-
ność” bezrobotnych. Jest zatem wskazane, aby realizować oddzielnie pro-
gramy zmierzające do wzrostu „zatrudnialności” bezrobotnych i przedsię-
wzięcia ukierunkowane na wsparcie dochodowe.

Po czwarte, pozytywne rezultaty może przynieść wprowadzenie no-
wych systemów motywowania w publicznych służbach zatrudnieniowych
i konkurencji pomiędzy poszczególnymi wykonawcami usług zatrudnienio-
wych (job brokering, activation measures). Implementacja tych systemów po-
wiązana musi być z poszukiwaniem najlepszych rozwiązań i solidną oceną
zapobiegającą manipulacji. Pracownicy publicznych służb zatrudnieniowych
mogą bowiem w procesie rekrutacji uczestników programów zatrudnienio-
wych wybierać tylko tych, którzy mają najlepsze perspektywy uzyskania
pracy, by w sztuczny sposób wykazać się bardzo dobrymi rezultatami.

Polityka rynku pracy odgrywa dużą rolę w procesie aktywizacji osób
w starszym wieku – zarówno bezrobotnych, jak i biernych zawodowo. Jej
priorytety w tym zakresie zmieniały się w czasie. W latach siedemdziesią-
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tych i osiemdziesiątych instrumenty polityki rynku pracy w krajach Unii
Europejskiej ukierunkowane były na wcześniejsze emerytury dla osób star-
szych w celu zapobieżenia bezrobociu młodzieży. Rozbudowane zostały roz-
maite systemy wcześniejszych emerytur. Na początku lat dziewięćdziesią-
tych polityka ta została zakwestionowana ze względów budżetowych. Obec-
nie niska stopa zatrudnienia osób starszych w Europie powiązana ze sta-
rzeniem się społeczeństwa i wypychaniem osób starszych z rynku pracy
stanowi duże ryzyko socjalne dla wielu rządów. Wcześniejsze emerytury
przy niskim przyroście naturalnym są zagrożeniem dla stabilności systemów
emerytalnych.

W tym kontekście Komisja Unii Europejskiej podkreśla znaczenie ak-
tywnego starzenia się i rekomenduje wydłużenie życia zawodowego. Zna-
lazło to odbicie m.in. na szczycie w Sztokholmie w 2001 roku. Wyznaczono
wtedy Europejskiej Strategii Zatrudnienia ambitny cel, a mianowicie osią-
gnięcie w 2010 roku 50-procentowej stopy zatrudnienia osób w grupie wie-
kowej 55–64 lata, co wiąże się z podniesieniem efektywnego wieku emery-
talnego o pięć lat. Innymi słowy, Europa zdecydowała się na zmianę para-
dygmatu i zmierza ku aktywnemu starzeniu się.

W Polsce wskaźnik zatrudnienia osób starszych jest najniższy w Unii
Europejskiej. Jest to spowodowane głównie ogromną skalą wcześniejszych
emerytur, a także masowym przechodzeniem na emerytury od razu w mo-
mencie nabycia uprawnień emerytalnych. Zwiększenie zatrudnienia osób star-
szych jest zatem jednym z głównych wyzwań rozwojowych i dlatego należy
wykorzystać wszelkie możliwości polityki rynku pracy w tym zakresie.

2. Programy zatrudnieniowe dla ludzi starszych
– dotychczasowe doświadczenia

Osoby starsze są narażone na szczególne trudności na rynku pracy,
mimo że często postrzega się je jako wartościowych pracowników ze wzglę-
du na bogate doświadczenie zawodowe oraz wysoki poziom kwalifikacji
specjalistycznych. Zgodnie z teorią kapitału ludzkiego ten rodzaj kwalifika-
cji, potrzebnych zazwyczaj w konkretnym przedsiębiorstwie, zwiększa sto-
pień zależności pracownika od danej firmy. W sytuacji utraty pracy zalety
starszego pracownika na rynku pracy tracą na znaczeniu, ponieważ często-
kroć ów specyficzny kapitał jest po prostu nieprzydatny dla potencjalnych
pracodawców. Oznacza to, że osoby starsze tracące pracę mają znacznie
większe problemy z jej znalezieniem aniżeli bezrobotni w młodszych gru-
pach wiekowych – to zaś stwarza duże zagrożenie bezrobociem długookre-
sowym. Pracodawcy, nawet tacy, którzy mają w swoich zasobach kadro-
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wych pracowników w wieku 45+, nie chcą przyjmować do pracy osób star-
szych. Kandydaci do pracy w starszym wieku nie są preferowani w proce-
sach rekrutacyjnych. Jeszcze trudniejsza jest sytuacja osób biernych zawo-
dowo, często bez żadnych kwalifikacji i doświadczenia zawodowego.

W opinii pracodawców osoby starsze mają przeważnie przestarzałe
bądź nieodpowiednie kwalifikacje, problemy ze zdrowiem, cechuje je niższa
w porównaniu z osobami młodszymi produktywność i mobilność. Można
zatem wskazać dwie główne przyczyny niechęci pracodawców do zatrud-
niania takich osób, tj. konieczność przeszkolenia i problem wynagradzania3.

Zatrudnienie pracownika w starszym wieku oznacza dla pracodawcy
podjęcie intensywnych działań szkoleniowych mających na celu wdrożenie
pracownika do pracy i kultury organizacyjnej firmy, dostosowanie jego
kwalifikacji do potrzeb organizacji, nauczenie nowych metod organizacji
pracy. Szkolenia takie są kosztowne, w dodatku pracodawcy postrzegają je
w kategorii inwestycji w kapitał ludzki, które ze względu na krótki hory-
zont zatrudnienia takiego pracownika stają się dla nich ryzykowne, a na-
wet nieopłacalne.

Odrębny problem dla pracodawcy stanowi sposób wynagradzania
przyjętych do pracy starszych pracowników. Według teorii kapitału ludz-
kiego płace osób starszych powinny być niższe niż ich wydajność. Z punk-
tu widzenia teorii płacy efektywnej postępowanie takie uniemożliwi sku-
teczne motywowanie pracowników. Ponadto w licznych badaniach na te-
mat modeli zatrudnienia starszych pracowników wskazuje się jeszcze inny
problem. Firmy, szczególnie te, które budują swoje przewagi konkurencyj-
ne w oparciu o kapitał ludzki, coraz częściej motywują swoich pracowni-
ków za pomocą wynagrodzeń długoterminowych, inaczej dochodów odro-
czonych, obejmujących bodźce własnościowe, własnościowe powiązane
z efektami firmy, finansowe, oszczędnościowe i dodatkowe systemy emery-
talne. W sytuacji przyjęcia do pracy starszych pracowników ten instrument
ze względu na krótki horyzont zatrudnienia można będzie wykorzystać
w bardzo ograniczonym zakresie, co może utrudnić efektywne motywowa-
nie personelu. Trzeba zauważyć, że w Polsce ten sposób wynagradzania
nie jest jeszcze stosowany przez pracodawców na dużą skalę.

Wydaje się, że problemy ludzi starszych na rynku pracy może roz-
wiązać odpowiednia polityka rynku pracy, która oddziałuje przez określone
programy na podażową i popytową stronę rynku pracy. Tradycyjnie aktyw-
na polityka rynku pracy oferuje trzy podstawowe grupy instrumentów ak-

3 K. Daniel, J. S. Heywood, The determinants of hiring older workers: UK evidence, „Labour
Economics” 2007, no. 14, s. 36.
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tywizacji: doradztwo i pośrednictwo pracy, szkolenie zawodowe oraz za-
trudnienie subsydiowane.

W odniesieniu do bezrobotnych w starszym wieku szczególnie niedo-
ceniona wydaje się rola aktywnego pośrednictwa pracy i doradztwa zawo-
dowego. Aktywizacja zawodowa osób starszych powinna mieć charakter
kompleksowy i polegać na wykorzystaniu wzajemnie uzupełniających się
instrumentów aktywnych, takich jak szkolenia, dotowanie miejsc pracy,
wsparcie działalności gospodarczej. Pośrednictwo pracy i poradnictwo za-
wodowe polegające na pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy przez
bezrobotnego, doradzaniu w zakresie uczestnictwa w aktywnych progra-
mach zatrudnieniowych, oddziaływaniu na postawy i motywację bezrobot-
nych stanowi właściwie wyjściowy punkt procesu aktywizacji. Efektywność
pośrednictwa pracy w stosunku do bezrobotnych w starszym wieku moż-
na zwiększyć przez podjęcie działań na rzecz identyfikacji potencjalnych
pracodawców skłonnych do zatrudniania takich osób.

Według badań Światowej Organizacji Pracy zakres i skala wykorzy-
stania tego instrumentu w stosunku do osób starszych w nowych krajach
członkowskich Unii Europejskiej jest niezadowalająca. Przyczyną tego sta-
nu rzeczy, jak wynika z wywiadów prowadzonych w urzędach pracy, jest
często złe nastawienie i pesymizm pracowników publicznych służb zatrud-
nienia co do szans zatrudnieniowych starszych bezrobotnych. Dlatego do-
radztwo dla takich osób często ogranicza się do wskazania źródeł pomocy
finansowej oraz możliwości wcześniejszego wycofania się z rynku pracy,
np. skorzystania z prawa do wcześniejszej emerytury4.

Obecnie w wielu krajach europejskich mocno promowany jest jobco-
aching5, czyli indywidualne doradztwo zawodowe dla osób w wieku 45+.
Jobcoaching jest formą pomocy bezrobotnym, polegającą na współpracy oso-
by bezrobotnej z indywidualnym doradcą zawodowym (jobcoach), który staje
się pośrednikiem pomiędzy tą osobą a pracodawcą. Istotnymi elementami
tej metody są:
— podmiotowość,
— indywidualizm,
— ocena zasobów i deficytów wspieranej osoby 45+,
— wyznaczanie celu,
— wzmocnienie pozycji osoby 45+.

4 M. Fortuny, A. Nesporova, A. Popova, Employment promotion policies for older workers in
the EU accession countries, the Russian Federation and Ukraine, ILO, Employment Paper, 2003,
no. 50, s. 42–43.

5 A. Rogozińska-Pawełczyk, Jobcoaching, czyli indywidualne doradztwo zawodowe dla osób w wie-
ku 45+, [w:] Pracownicy 45+ w naszej firmie, red. B. Urbaniak, UNDP, Warszawa 2007, s. 35–42.
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Oznacza to, że dla każdej osoby bezrobotnej istnieje swoista droga
rozwiązania jej problemów, którą wyznacza sam podopieczny przy odpo-
wiednim wsparciu doradcy. Jobcoach pomaga bezrobotnemu ocenić jego
kwalifikacje, doświadczenie zawodowe i potencjał rozwojowy, uwierzyć we
własne siły, uświadomić pragnienia, cele i oczekiwania co do przyszłej pra-
cy, przygotować się do procesu rekrutacji, wskazać potencjalnych pracodaw-
ców. Co ciekawe, patronat nie kończy się w momencie uzyskania przez
bezrobotnego zatrudnienia, ale trwa dalej mając na celu wspieranie go
w utrzymaniu miejsca pracy.

Dzięki zastosowaniu jobcoachingu można wyeliminować główne pro-
blemy dręczące bezrobotnych w starszym wieku, takie jak: zagubienie, brak
wiary we własne możliwości, niska motywacja itp. Metoda ta przynosi już
pozytywne efekty w wielu krajach Wspólnoty, w tym również w Polsce.
Zatem jej wprowadzenie może dać wiele korzyści osobom wspieranym i pra-
codawcom.

Instrumentem wyrównującym szanse bezrobotnych w starszym wie-
ku na rynku pracy są szkolenia zawodowe. Programy tego typu mają po-
móc osobom bez pracy poszerzyć lub zdobyć nową wiedzę i umiejętności,
tak by odpowiadały one zmieniającym się w coraz szybszym tempie wy-
maganiom gospodarki. Kwalifikacje osób starszych często są bardzo niskie,
a nawet przestarzałe. Dlatego pracodawcy niechętnie zatrudniają takie oso-
by, ponieważ oznacza to dla nich konieczność przeszkolenia.

Pewne rozwiązanie tego problemu stanowi finansowanie szkoleń po-
zwalających na dostosowanie kwalifikacji bezrobotnych do konkretnych
potrzeb pracodawców. Pracodawca nie musiałby wtedy ponosić kosztów
szkolenia i doskonalenia zawodowego przyjętej do pracy osoby starszej.
Ryzyko pracodawcy związane z inwestowaniem w kapitał ludzki przy krót-
kim horyzoncie zatrudnienia zostałoby ograniczone i decyzje dotyczące za-
trudnienia osób starszych byłyby racjonalne ekonomicznie. Jednak, jak po-
kazują wyniki badań Światowej Organizacji Pracy, szkoleniami zawodowy-
mi obejmuje się nadal niewielką liczbę bezrobotnych w starszym wieku.
Przyczyną tego stanu rzeczy jest często brak gotowości osób starszych do
podejmowania kształcenia – zniechęca je do tego konieczność włożenia du-
żego wysiłku w zdobycie nowych kwalifikacji wobec perspektywy rychłej
emerytury. Stąd często zaleca się, by szkolenia dla bezrobotnych w star-
szym wieku zostały poprzedzone warsztatami psychologicznymi i interper-
sonalnymi w celu ukształtowania odpowiedniej postawy i zwiększenia mo-
tywacji6.

6 M. Fortuny, A. Nesporova, N. Popova, op.cit., s. 43–44.
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Organizowanie szkoleń dla bezrobotnych w starszym wieku może być
niewystarczającą zachętą do zmiany podejścia pracodawców do zatrudnie-
nia tej kategorii bezrobotnych. Dlatego miejsca pracy dla tej grupy bezro-
botnych, często zagrożonych bezrobociem długookresowym, powstają nie-
jednokrotnie w drodze interwencji państwa na rynku pracy, przy udziale
subsydiów przybierających różnorodne formy, na przykład: zwolnień z pła-
cenia składki na ubezpieczenie społeczne, ulg w podatku, dotacji płacowej
dla pracodawcy polegającej na refundacji przez pewien okres części kosz-
tów poniesionych na wynagrodzenia i ubezpieczenia społeczne w zamian
za zatrudnienie bezrobotnego. W ten sposób dotacje rozwiązują problem
wynagradzania starszych pracowników i kompensują pracodawcom straty
związane z niższą wydajnością nowo zatrudnionych z tej grupy. Zatrudnie-
nie subsydiowane cieszy się dużym zainteresowaniem bezrobotnych w star-
szym wieku, z tej formy chętnie korzystają również pracodawcy. Dzięki tym
programom osoby starsze są preferowane przez pracodawców w procesach
rekrutacyjnych. Popularność tego instrumentu znajduje odzwierciedlenie
w statystykach dotyczących uczestnictwa tej grupy bezrobotnych w aktyw-
nych programach rynku pracy.

Inną formą zatrudnienia subsydiowanego, często kierowaną do bez-
robotnych w starszym wieku, są roboty publiczne. Są to działania, które
polegają na organizowaniu tymczasowych miejsc pracy, szczególnie dla dłu-
gookresowo bezrobotnych, w instytucjach użyteczności publicznej oraz or-
ganizacjach pozarządowych statutowo zajmujących się problematyką: ochro-
ny środowiska, kultury, oświaty, sportu i turystyki, opieki zdrowotnej, bez-
robocia oraz pomocy społecznej. „Klasyczne” roboty publiczne oznaczające
wykonywanie prac typowo porządkowych lub prac na rzecz utrzymania ist-
niejącej infrastruktury są raczej niewłaściwym instrumentem aktywizacji
bezrobotnych w starszym wieku, z wyjątkiem bezrobotnych bez żadnych
kwalifikacji zawodowych, ze względu na ograniczenia zdrowotne i słabszą
kondycję fizyczną tej grupy osób. Nie są również zalecane z powodu wy-
stępowania silnych efektów stygmatyzacji. Są ponadto instrumentem dro-
gim, nieprzynoszącym jednocześnie pozytywnych efektów zatrudnienio-
wych. Tymczasem skala wykorzystania tego instrumentu w nowych kra-
jach członkowskich Unii Europejskiej jest nadal dość wysoka7.

Uważa się, że odpowiednią formą aktywizacji osób w starszym wie-
ku, poprawiającą ich pozycję na rynku pracy, jest promowanie za pomocą
kredytów, dotacji i grantów podejmowania własnej działalności gospodar-
czej. Programy samozatrudnienia eliminują problem ograniczonej skłonno-

7 Ibidem.
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ści do ryzyka, naturalnej cechy omawianej grupy osób. Nierzadko bogate
doświadczenie zawodowe i kontakty personalne ludzi starszych mogą być
bardzo przydatne przy rozkręcaniu własnego biznesu. Programy tego typu
przy zapewnieniu dodatkowej pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa
w zakresie budowania biznes planu, marketingu i zarządzania mogą przyno-
sić w stosunku do omawianej kategorii osób trwałe efekty zatrudnieniowe.

Aktywizacja zawodowa ludzi starszych powinna być dodatkowo
wzmacniana przez odpowiednie zachęty finansowe, na przykład bony za-
trudnieniowe skłaniające do podejmowania pracy zamiast ostatecznego
wycofywania się z rynku pracy między innymi w związku z nabyciem praw
do emerytury. Jest to zgodne z zasadą czynienia pracy opłacalną (making
work pay).

3. Preferencje bezrobotnych w zakresie sposobów aktywizacji
– wyniki badań

Oprócz tradycyjnych instrumentów aktywnej polityki rynku pracy
w Polsce funkcjonują jeszcze inne programy, których adresatami mogą być
bezrobotni w starszym wieku, tj. dodatek aktywizacyjny, przygotowanie
zawodowe w miejscu pracy oraz zwrot kosztów przejazdu i zakwaterowa-
nia. Zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy8

bezrobotni w starszym wieku zaliczani są do grupy bezrobotnych w szcze-
gólnej sytuacji na rynku pracy. Granicę starości wyznacza osiągnięcie wie-
ku pięćdziesięciu lat. W stosunku do tych bezrobotnych ustawa przewiduje
szczególnie zastosowanie form zatrudnienia subsydiowanego, obejmujące-
go prace interwencyjne i roboty publiczne, oraz instrumentu przygotowa-
nia zawodowego w miejscu pracy. W przypadku bezrobotnych w wieku
50+ refundacja części kosztów wynagrodzenia oraz składki na ubezpiecze-
nie społeczne w ramach prac interwencyjnych może obejmować okres na-
wet 24 miesięcy lub 48 miesięcy jeżeli refundacja dokonywana jest co dru-
gi miesiąc. Oprócz usług pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego star-
si bezrobotni mogą również korzystać z możliwości przeszkolenia, a także
uzyskania wsparcia działalności gospodarczej. Niestety bardzo często aktyw-
ne programy realizowane przez publiczne służby zatrudnienia, w tym szcze-
gólnie powiatowe urzędy pracy, nie są profilowane ze względu na wiek
osób w nich uczestniczących.

8 Ustawa z dnia 20 IV 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Dz.U.
2004, nr 99. poz. 1001 (z późn. zm.).
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Preferencje bezrobotnych w zakresie instrumentów polityki rynku pra-
cy były przedmiotem badań w ramach projektu. Prawie połowa badanych
bezrobotnych w wieku 45+ wyraziła pogląd, że aktywizacja ludzi starszych
powinna polegać na dotowaniu miejsc pracy u pracodawcy lub wspieraniu
podejmowania działalności gospodarczej (wykres 1). Tylko 31% responden-
tów wskazało szkolenie zawodowe jako preferowaną formę pomocy bezro-
botnym w starszym wieku, natomiast około 20% badanych nie miało spre-
cyzowanego zdania w tej kwestii. Jednocześnie preferencje te nie były zróż-
nicowane według płci, mężczyźni i kobiety odpowiadali podobnie.

Wykres 1. Preferencje bezrobotnych w zakresie instrumentów polityki rynku pracy

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań empirycznych.

Wyniki te potwierdzają małą gotowość bezrobotnych w starszym wie-
ku do podejmowania kształcenia. Niepokojące jest, że niechęć do podnosze-
nia kwalifikacji jest największa wśród mieszkańców powiatów rolniczych,
gdzie zagrożenie bezrobociem strukturalnym jest bardzo duże.

W przekroju według powiatów zainteresowanie poszczególnymi in-
strumentami aktywizacji było również bardzo zbliżone (wykres 2). Wyjątek
stanowili mieszkańcy Bydgoszczy, częściej wskazujący szkolenie jako instru-
ment zwiększający szanse zatrudnieniowe, oraz mieszkańcy powiatów rol-
niczych, dla których szkolenie było najmniej preferowaną formą aktywiza-
cji osób w wieku 45+.

 Ponad 60% respondentów stwierdziło, że szkolenie zawodowe bez-
robotnych w wieku 45+ powinno zostać poprzedzone warsztatem z zakre-
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su umiejętności interpersonalnych i psychologicznych. Tym samym bezro-
botni w starszym wieku potwierdzili, że często brakuje im wiary we wła-
sne możliwości, chęci do podejmowania aktywnego działania i że zajęcia
określane mianem „szkolenia przed szkoleniem” są bardzo potrzebne. Trze-
ba jednak zauważyć, że prawie co czwarty bezrobotny nie miał w tej spra-
wie jednoznacznego stanowiska.

Wykres 2. Preferencje bezrobotnych w zakresie instrumentów polityki rynku pracy
według powiatów

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań empirycznych.

Zdaniem większości badanych pracodawcom, którzy tworzą miejsca
pracy dla osób starszych należałoby zaoferować ulgi w podatkach i skład-
kach na ubezpieczenia społeczne. Również w tej kwestii opinie mężczyzn
i kobiet były takie same. Wydaje się, że tego rodzaju instrumenty finanso-
we mogłyby zmienić na korzyść podejście pracodawców do zatrudniania
ludzi starszych.

4. Wnioski i rekomendacje

Na proces dezaktywizacji zawodowej osób starszych silny wpływ
wywiera konstrukcja systemu emerytalnego i systemu zabezpieczenia spo-
łecznego. W ramach systemu emerytalnego o dezaktywizacji przesądza jego
szczodrość, pojmowana w kategoriach dochodowości, minimalny wiek
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uprawniający do pobierania świadczeń i brak elastyczności umożliwiającej
łączenie dochodów z pracy z emeryturą.

Szczodrość systemu określona jest przez stopień zastąpienia netto
wypłat z tytułu emerytury w stosunku do średniej wysokości płac przed-
emerytalnych. W krajach OECD widać wyraźne różnice w wysokości tego
wskaźnika. Jego poziom waha się od około 110% w Luksemburgu do 50%
w Irlandii. Średnia wysokość wynosi około 70% i jest zbliżona do wielkości
osiąganej w Polsce. Podkreślić należy, że wysokość emerytury jest jednym
z najsilniejszych bodźców dezaktywizacyjnych. Ponadto w okresie transfor-
macji system emerytalny, a właściwie mechanizm wcześniejszych emerytur
był wykorzystywany do przeciwdziałania bezrobociu młodzieży. O dezakty-
wizacji emerytalnej w Polsce może świadczyć fakt, że w 2007 roku wśród
mężczyzn, którym przyznano emerytury, tylko 28,6% osiągnęło ustawowy
wiek emerytalny. Polska jest zaliczana do krajów, w których różnica mię-
dzy faktycznym a normatywnym wiekiem emerytalnym jest największa.

Drugą determinantą wpływającą na dezaktywizację zawodową jest
niski ustawowy wiek emerytalny, zwłaszcza kobiet. Wyniki badań wska-
zują, że decyzja o przejściu na emeryturę i zaprzestaniu aktywności zawo-
dowej dla większości respondentów wynikała z osiągniętego ustawowego
wieku emerytalnego.

Trzecim czynnikiem przesądzającym o dezaktywizacji zawodowej osób
starszych jest sztywność systemu emerytalnego, uniemożliwiająca łączenie
dochodów z pracy i emerytury. Jej przejawem jest między innymi nisko
określony poziom dodatkowego przychodu, który nie powoduje wstrzyma-
nia świadczeń emerytalnych.

Działaniom na rzecz wydłużenia okresu aktywności zawodowej towa-
rzyszyć muszą instrumenty wspierające rozwój karier osób starszych, takie
jak doradztwo zawodowe, lepsza opieka zdrowotna, system kształcenia
ustawicznego dostosowany do potrzeb tej grupy, promocja metod zarzą-
dzania wiekiem wśród pracodawców.

Stopień aktywizacji zawodowej ludzi starszych w regionie kujawsko-
-pomorskim uzależniony jest w dużym stopniu od rozwiązań systemowych,
a w szczególności od konstrukcji systemu emerytalnego. Dlatego najpierw
przedstawione zostaną postulaty dotyczące przekształcenia tego systemu.
Następnie podjęta zostanie próba pokazania możliwości polityki rynku pra-
cy, w ramach której rozwiązania regionalne mogą przyczynić się do lepsze-
go wykorzystania potencjału ludzi starszych na lokalnych rynkach pracy.

4.1. System emerytalny

Dotychczas wiele krajów podjęło udane próby zwiększenia stopy za-
trudnienia osób starszych. Stosowane przez nie różnorodne rozwiązania
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świadczą o tym, że nie ma gotowej recepty na sukces i że systemów insty-
tucjonalnych z innych krajów nie można mechanicznie kopiować – funk-
cjonują one w określonych warunkach historycznych i różnych systemach
wartości, do których odnosić trzeba konkretne rozstrzygnięcia.

Dążenie do ograniczenia dezaktywizacji zawodowej osób starszych
w Polsce jest w dużej mierze równoznaczne z potrzebą ograniczenia szyb-
kiego przechodzenia na emeryturę, bo podjęciu takiej decyzji zazwyczaj to-
warzyszy zaprzestanie pracy. Ograniczenie dezaktywizacji emerytalnej jest
potrzebne dlatego, że masowa wczesna dezaktywizacja zawodowa stanowi
obciążenie dla finansów publicznych, bardzo trudne do udźwignięcia ze
względu na starzenie się społeczeństwa. Chodzi zatem o to, żeby jak naj-
później przechodzić na emeryturę i jak najpóźniej kończyć pracę zawodową.
Te dwa typy dezaktywizacji są w gruncie rzeczy różnymi zagadnieniami
i wymagają stosowania specyficznych przeciwdziałających im instrumentów.
Ograniczenie szybkiego przechodzenia na emeryturę wymaga zmian w sys-
temie emerytalnym i prawie pracy polegających na:
— ograniczeniu możliwości wczesnej dezaktywizacji przez podniesienie

minimalnego wieku emerytalnego,
— ograniczeniu zachęt do przechodzenia na emeryturę osób, które jesz-

cze mogą pracować,
— utrudnieniu pracodawcom pozbywania się starszych pracowników na

koszt społeczeństwa jak w przypadku wcześniejszych emerytur (np.
przez odpowiednie rozwiązania zmniejszające opodatkowanie pracy
starszych osób).
Niezależnie od systemu emerytalnego można zaproponować następu-

jące przedsięwzięcia: wyższy minimalny wiek emerytalny dla kobiet i rów-
ny minimalny wiek emerytalny.

Niski minimalny wiek emerytalny kobiet, który obowiązuje także w no-
wym systemie emerytalnym, jest niekorzystny dla kobiet. Przejawia się to
między innymi w dyskryminacji na rynku pracy i pracodawcy łatwo pozby-
wają się kobiet, które mają już prawo do emerytury. Wobec tego należało-
by wprowadzić równy minimalny wiek emerytalny dla obu płci. W niektó-
rych przypadkach należy zastosować odpowiednie narzędzia, takie jak na
przykład emerytury pomostowe w nowym powszechnym systemie ubezpie-
czeń. Nie prowadzi to jednak do obniżenia wieku emerytalnego rozumiane-
go jako najwcześniejszy moment, od którego uzyskuje się dostęp do środ-
ków zakumulowanych na swoich indywidualnych kontach emerytalnych.

Równy minimalny wiek emerytalny powinien być ustalony na pozio-
mie 62–67 lat. Od momentu osiągnięcia tego wieku kobiety i mężczyźni
podejmowaliby samodzielną decyzję, czy rozpocząć pobieranie emerytury,
czy też opóźnić ten moment. Aby mechanizm ten zadziałał muszą być speł-
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nione dwa dodatkowe warunki: musi istnieć silna zachęta w postaci pro-
gresji wysokości świadczenia w przypadku opóźnienia rozpoczęcia pobiera-
nia emerytury oraz musi być ustalony – również równy dla obu płci – wiek
uruchomienia gwarancji minimalnej emerytury (65 lat). W nowym syste-
mie emerytalnym pierwszy warunek jest już spełniony, drugi jeszcze nie.
W starym systemie powszechnym, podobnie jak w systemie rolniczym,
żaden z tych warunków nie jest spełniony.

Należałoby też podjąć działania na rzecz ograniczenia dezaktywizacji
emerytalnej w nowym systemie emerytalnym. W systemie tym istnieje już
bardzo silna zachęta do jak najpóźniejszego przechodzenia na emeryturę.
Opóźnienie rozpoczęcia pobierania emerytury skutkuje bardzo silnym i ro-
snącym przyrostem miesięcznej wysokości świadczenia. Należałoby zatem
przeprowadzić akcję informacyjno-edukacyjną uświadamiającą pracownikom
ten korzystny mechanizm.

W starym systemie osobom o niskich dochodach, a tym samym wyso-
kiej stopie zastąpienia, opłaca się przejście na emeryturę natychmiast po
uzyskaniu uprawnień, bo w wyniku połączenia emerytury z pracą dodat-
kową ich dochody rosną. W ten sposób budżet obciążany jest poważnymi
wydatkami na rzecz osób mających prawo do wcześniejszej emerytury, a jed-
nocześnie zdolnych do pracy. Instytucja wcześniejszej emerytury kończy się
wraz ze starym systemem. Przejściowo pojawi się, co prawda, koszt zwią-
zany z emeryturami pomostowymi, jest to wszakże rozwiązanie tańsze niż
wcześniejsze emerytury. Pozostaje również do rozwiązania problem łącze-
nia pobierania świadczeń pomostowych z uzyskiwaniem dochodów z pracy.

W nowym systemie emerytalnym należałoby wprowadzić dla osób
osiągających minimalny wiek emerytalny prawo do pobierania częściowej
emerytury i łączenia jej z pracą. Wraz z wygasaniem aktywności zawodo-
wej emerytura rosłaby do pełnej wysokości. Dzięki temu dochody z pracy
i emerytury byłyby bardziej stabilne w czasie. To rozwiązanie mogłoby być
alternatywą dla normalnej emerytury.

Oprócz proponowanych zmian konieczne staje się upowszechnianie
wiedzy o mechanizmach działania nowego systemu emerytalnego.

2.2.  Możliwości polityki rynku pracy

Oferta aktywnych programów zatrudnieniowych dla osób starszych
powinna być poszerzona o działania niestandardowe i mające w większym
stopniu charakter innowacyjny. Należy przy tym zadbać o prawidłowe ad-
resowanie programów do właściwych grup docelowych. W celu zwiększe-
nia aktywizacji zawodowej osób starszych należy stosować instrumenty
skierowane na podniesienie i przedłużenie „zatrudnialności” tej grupy.
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Działania na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych i zagrożonych utratą
pracy po pięćdziesiątym roku życia przewidziano w ramach programu rzą-
dowego „Solidarność pokoleń 50+”9. Projekt zakłada rozszerzenie kręgu
podmiotowego aktywnych programów rynku pracy na osoby zagrożone
utratą pracy i bierne zawodowo. W zakresie instrumentów aktywizacji po-
pulacji w starszym wieku proponuje się upowszechnienie aktywnych pro-
gramów zatrudnieniowych dla tej grupy osób, w szczególności promocję
szkoleń służących poprawie ich zdolności do zatrudnienia i produktywno-
ści, a nawet wprowadzenie systemu bonów szkoleniowych jako zachęty dla
pracodawców do zatrudniania osób w tej grupie wiekowej i inwestowania
w ich rozwój zawodowy. Ponadto przewiduje się budowanie indywidual-
nych planów wsparcia obejmujących pomoc psychologiczną, przygotowa-
nie do poszukiwania pracy, doradztwo zawodowe i inne formy aktywne.
Szczególnie lansowany jest wspomniany już jobcoaching jako skuteczna
metoda reintegracji bezrobotnych z rynkiem pracy. Duże znaczenie przypi-
suje się również zintensyfikowaniu pośrednictwa pracy przez wprowadze-
nie brokeringu. Program ma charakter kompleksowy, zakłada bowiem, że
na aktywizację osób starszych powinny wpływać z jednej strony działania
adresowane do pracodawców, a z drugiej do bezrobotnych, zagrożonych
utratą pracy i biernych zawodowo.

Rządowy program aktywizacji zawodowej osób starszych powinien
być dostosowany do potrzeb województwa kujawsko-pomorskiego
i uwzględniać sytuację na lokalnych rynkach pracy. Dlatego ustawa o pro-
mocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy powinna dopuszczać więcej
elastycznych rozwiązań dla tej grupy celowej, aby można było konstruować
programy zatrudnieniowe dostosowane do miejscowych potrzeb.

Ludzie starsi stanowią istotny potencjał pracy w regionie kujawsko-
-pomorskim. Liczne badania pokazują, że rozwiązaniem rzeczywiście popra-
wiającym trudną sytuację osób starszych byłoby stworzenie możliwości
kontynuowania pracy zawodowej po przejściu na emeryturę. Ponad poło-
wa bezrobotnych w starszym wieku deklaruje chęć podjęcia pracy i należy
im ułatwić reintegrację z rynkiem pracy. Jest to poważne wyzwanie, jeśli
weźmie się pod uwagę, że badani preferują zajęcia wymagające od nich
jak najmniej wysiłku przy zadowalającym wynagrodzeniu.

Ze względu na niezbyt wysoką jakość potencjału pracy w wojewódz-
twie instrumentem umożliwiającym przedłużenie aktywności zawodowej są
szkolenia. Służą one uzupełnianiu deficytów kwalifikacyjnych i tworzeniu

9 Program przyjęty przez Radę Ministrów 17.10.2008 r. nt. Solidarność pokoleń. Działania dla
zwiększenia aktywności zawodowej osób w wieku 50+, http://www.mps.gov.pl (05.08.2009).
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nowych umiejętności, pozwalających sprostać oczekiwaniom pracodawców.
Osoby starsze w wyniku szkoleń mogą być także przygotowane do podej-
mowania nowych zadań zawodowych w przypadku braku możliwości kon-
tynuowania pracy na dotychczasowym stanowisku. Szkolenia zawodowe
jako instrument ułatwiający powrót na rynek pracy preferują szczególnie
mieszkańcy dużych miast. Wyniki przeprowadzonej analizy pokazują, że
istotnym czynnikiem decydującym o sukcesie na rynku pracy są kwalifika-
cje komputerowe, a w szczególności umiejętność pozyskiwania informacji
z internetu. W tej dziedzinie występują jednak największe niedobory kom-
petencyjne u osób starszych i otwiera się pole do działań instytucji rynku
pracy. Jeśli chodzi o decyzje dotyczące kierunków szkoleń dla tej grupy ce-
lowej na lokalnych rynkach pracy, to powinny być one podejmowane na
bieżąco z uwzględnieniem zaleceń wynikających z systemu monitorowania
zawodów deficytowych i nadwyżkowych w poszczególnych powiatach. Ce-
lowe byłoby również wprowadzenie bonów szkoleniowych, co uwiarygod-
niłoby indywidualne i podmiotowe traktowanie bezrobotnych i biernych
zawodowo.

Biorąc pod uwagę fakt, że wielu starszych bezrobotnych i biernych
zawodowo ma duże obawy i lęki lub wręcz niechęć do szkoleń, należałoby
otoczyć ich indywidualną opieką i najpierw przekonać do tego przedsię-
wzięcia. Dużą rolę do odegrania ma tutaj jobcoaching i doradcy zawodowi.
Na tym etapie nacisk położony powinien być na niezbędną bezpłatną po-
moc specjalistów-konsultantów z zakresu psychologii, prawa i pomocy
w sprawach rodzinnych. Skuteczne kształcenie wymaga właściwego ukie-
runkowania, trzeba zatem tej grupie umożliwić korzystanie z profesjonal-
nego doradztwa zawodowego oraz zapewnić indywidualizację programu.
Jeśli bezrobotnych i biernych zawodowo przekonamy do szkoleń, to musi-
my pamiętać, że grupy szkoleniowe powinny być tworzone wyłącznie dla
osób starszych. Ludzie starsi obawiają się bowiem „kompromitacji” przed
młodszymi i są przekonani, że ich tempo przyswajania wiedzy jest o wiele
wolniejsze. Pamiętać trzeba również o tym, że szkolenie zawodowe bezro-
botnych w wieku 45+ powinno zostać poprzedzone warsztatem z zakresu
umiejętności interpersonalnych i psychologicznych.

W opinii respondentów szkolenia zawodowe w powiatach rolniczych
są mało obiecującym instrumentem. Dlatego na tych obszarach należałoby
stosować dotowanie miejsc pracy dla osób starszych, które jest szczególnie
preferowane przez bezrobotnych. Aby starsi bezrobotni i bierni zawodowo
byli zainteresowani tym instrumentem należałoby po udziale w programie
zapewnić stałe zatrudnienie. Nasze badanie dowiodło bowiem, że wśród
cech pożądanej pracy poziom wynagrodzenia i stabilność zatrudnienia mają
najważniejsze znaczenie dla osób starszych. Reasumując można powiedzieć,
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że zatrudnienie subsydiowane nie powinno być stosowane w szerokim za-
kresie w dużych miastach regionu. Tam natomiast, gdzie będzie wprowa-
dzone powinno rekompensować pracodawcy straty wynikające z przejścio-
wo niższej wydajności starszego pracownika.

Problemem dyskusyjnym są roboty publiczne. To nie jest chyba instru-
ment wspomagający stałe zatrudnienie osób starszych. Efekty brutto robót
publicznych kształtują się na niskim poziomie, a efekty netto są raczej ujem-
ne. Oznacza to, że udział w robotach publicznych nie zwiększa prawdopo-
dobieństwa znalezienia pracy w stosunku do bezrobotnego nieuczestniczą-
cego w programie. Biorąc ponadto pod uwagę, że starsi bezrobotni nie mają
przed sobą zbyt długiego okresu działalności zawodowej i powinni znaleźć
pracę szybko, stosowanie tego instrumentu wydaje się nieracjonalne. Nie-
mniej jednak, jeśli roboty publiczne mogą dać pozytywne efekty w powia-
tach rolniczych lub słabiej rozwiniętych, to można je stosować.

W stosunku do osób mających inicjatywę i pomysł na własny biznes
powinno się wprowadzić niestandardowe wsparcie w podejmowaniu samo-
dzielnej działalności gospodarczej, w tym inicjowanej w późnym etapie
życia. Osoby te mogą na przykład świadczyć usługi dla ludności w zanika-
jących zawodach, w których potrzebne jest duże doświadczenie zawodo-
we. Konieczne tutaj są także rozwiązania systemowe, aby przekształcić za-
trudnienie osób działających w szarej strefie w zatrudnienie oficjalne.

Przed regionem otwierają się duże możliwości wykorzystania fundu-
szy unijnych na aktywizację zawodową ludzi starszych przez kształcenie
ustawiczne. Preferencje powinny uzyskać programy przygotowania do póź-
niejszych etapów życia zawodowego. Większość kwalifikacji traci szybko
swoją wartość na rynku pracy, natomiast kariera zawodowa trwa coraz
dłużej i będzie się wydłużać. Stwarza to wielkie wyzwanie dla kształcenia
ustawicznego, uczenia jak się uczyć nowych rzeczy i planowania ścieżek
kariery zawodowej. W związku z tym konieczne jest stworzenie systemu
samooceny kompetencji zawodowych i ogólnych w różnych bezpłatnych
formach, w tym przez internet, centra planowania kariery i urzędy pracy.

Kształcenie ustawiczne, finansowane lub współfinansowane ze środ-
ków unijnych, powinno w znacznie większym stopniu być adresowane do
osób w wieku 45–60 lat, kiedy już się ujawniają niedobory i niedopasowa-
nia kwalifikacyjne, lecz nie muszą stać się przyczyną zaprzestania aktyw-
ności zawodowej.

Dostęp do ustawicznego kształcenia powinien być powszechny, ale
warto rozważyć preferencje finansowe dla osób starszych. Należałoby zmie-
rzać do pogodzenia finansowania opłat z funduszy strukturalnych i ze środ-
ków własnych. Współpłacenie zwiększa bowiem odpowiedzialność za re-
zultaty kształcenia. Z drugiej jednak strony przerzucenie kosztów kształce-
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nia na barki osób w starszym wieku prowadzi do zmniejszenia zaintereso-
wania dalszą edukacją. Ewentualne opłaty uczestników kształtowane po-
winny być na rozsądnym poziomie.

W przygotowanie i realizację programów kształcenia ustawicznego
dojrzałych osób powinni zostać włączeni pracodawcy, gdyż szkolenia muszą
zawierać komponent praktyczny. Udział ten musi być dla nich opłacalny,
podobnie jak dla organizacji szkolącej i certyfikującej uzyskane kwalifikacje.
Zgłaszanie tego postulatu może budzić pewne wątpliwości, gdyż w wielu
krajach pracodawcy szkolą sami pracowników i ponoszą koszty tych dzia-
łań. W Polsce i w regionie kujawsko-pomorskim świadomość pracodawców
nie jest jeszcze tak wysoka. Obserwacja zachowań przedstawicieli praco-
dawców w różnych gremiach jednoznacznie pokazuje, że prezentują oni
postawy roszczeniowe i oczekują od systemu edukacji szkolnej i pozaszkol-
nej pracowników przygotowanych od strony praktycznej do wykonywania
czynności na określonym stanowisku. Co prawda, następują powolne zmia-
ny postaw pracodawców, ale obecnie trudno oczekiwać od nich zaangażo-
wania w szkolenie. Najlepiej ich nastawienia uwidoczniają się na przykła-
dzie małych i średnich firm. W wielu przypadkach nie są oni zainteresowa-
ni bezpłatnym podnoszeniem kwalifikacji swoich pracowników w ramach
programów unijnych, gdyż w swojej krótkookresowej kalkulacji uwzględ-
niają utracony dzień pracy osoby szkolącej się.

Grupy zawodowe, które ze względów zdrowotnych nie mogą wyko-
nywać pracy do osiągnięcia wieku emerytalnego, należy uczyć planowania
ścieżki kariery zawodowej. Osoby te powinny być świadome konieczności
zmiany zawodu i do tego przygotowane. Powinny one otrzymać pomoc
w przekwalifikowaniu się w ramach programów unijnych, które powinny
wyprzedzać pojawienie się problemów osobistych. Należy zacząć planować
te działania z odpowiednim wyprzedzeniem.

Można rozważyć utworzenie systemu zachęt, aby pracodawcy byli
zainteresowani utrzymaniem zatrudnienia osób w starszym wieku. Zachęty
mogłyby mieć charakter określonych bonusów fiskalnych, kompensujących
różnice, jakie nieuchronnie występują między malejącą produktywnością
wielu starszych osób a ich – zwykle – rosnącymi wynagrodzeniami. To za-
gadnienie powinno jednak zostać włączone do programu rządowego.

Na koniec należy podkreślić, że ważnym elementem jest upowszech-
nianie wiedzy na temat zmian w popycie na pracę w epoce globalizacji
i szybkiego postępu technicznego. Współcześnie obserwuje się zmiany nie
tyle w wielkości popytu na pracę, ile w jego strukturze. Miejsca pracy stają
się niestabilne, co oznacza, że jedne będą zanikać, a w ich miejsce powsta-
wać nowe. Pociąga to za sobą zmiany profili kwalifikacyjnych pracowni-
ków: nowe technologie wymagają na ogół wyższego poziomu kwalifikacji
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oraz kompetencji ogólnych, niezwiązanych z pojedynczym zakładem. Wiele
tradycyjnych zawodów staje się zbędnych. Szybki postęp i dyfuzja nowych
rozwiązań technologicznych, którym towarzyszą nowe formy organizacji
pracy, prowadzą do wyraźnego spadku zapotrzebowania na kadry nisko
wykwalifikowane. Jeżeli chodzi o zmiany struktury jakościowej popytu na
pracę, to badacze problemu są raczej zgodni – epoka globalizacji już przy-
nosi i będzie przynosiła dalej wzrost zapotrzebowania na wiedzę, która staje
się czwartym (obok ziemi, pracy i kapitału) czynnikiem produkcji, będącym
przy tym głównym źródłem bogactwa społecznego. Wiedza, umiejętności
i kwalifikacje pracowników stają się najważniejszymi aktywami przedsię-
biorstw, których konkurencyjność rynkowa jest zależna nie tylko od kapita-
łu fizycznego, ale też od ilości i jakości kapitału ludzkiego. We współcze-
snych uwarunkowaniach zmiany te nie są złem i nie należy ich traktować
przede wszystkim jako zagrożenia. Są one także szansą, którą trzeba umieć
wykorzystać. Uczyć tego trzeba już w szkole. Dzięki temu w późniejszym
życiu zawodowym ludzie będą w stanie łatwiej i szybciej adaptować się do
zmian, których nie da się przewidzieć.

Odrębnym szerokim problemem jest zarządzanie wiekiem w organi-
zacji, któremu poświęcamy odrębne opracowanie.





— 275 —

Literatura

LITERATURA

L5.5 million to help close the widening generation gap, Department for children, scho-
ols and families, http://www.dcsf.gov.uk.

50 PLUS – Program na rzecz zatrudnienia osób powyżej 50 roku życia, Ministerstwo
Gospodarki i Pracy, Warszawa, listopad 2004, http://www.mpips.gov.pl.

Active Ageing: A Policy Framework, A contribution of the World Health Organization to
the Second United Nations World Assembly on Ageing, Madrid, April 2002, World
Health Organization, Geneva 2002.

Adams S. J., Age discrimination legislation and the employment of older workers, „Labo-
ur Economics”, Official Journal of the European Association of Labour Econo-
mists, Vol. 11, Issue 2, April 2004.

Ageing and employment: identification of good practice to increase job opportunities and
maintain older workers in employment, European Communities, 2005.

Ageing and the labour market: Issues and solutions. Or Are There?, red. H. Emanuel,
International Series on Social Security, No. 12, Intersentia, Antwerp, Oxford
2006.

Ageing and work in Europe. Strategies at company level and public in selected European
countries, red. H. Buck, B. Dworschak, Stuttgart 2003.

Agresti, A. Categorical Data Analysis, John Wiley & Sons, New York 2002.
Aktywność ekonomiczna ludności Polski, Główny Urząd Statystyczny.
Alternative schemes of financing training, red. V. Gasskov, ILO, Geneva 1994.
Annual Report on the Aging Society: 2004, The Status of Aging and Implementation of

Measures for the Aging Society in FY 2003, Measures for the Aging Society Plan-
ned in FY 2004, Cabinet Office, Tokyo 2004, http://www8.cao.go.jp.



— 276 —

Literatura

Annual Report on the Aging Society: 2006. The Status of Aging and Implementation of
Measures for Aging Society in FY 2005, Cabinet Office, Tokyo 2006, http://
www8.cao.go.jp.

Baaijens C., Cluitmans M., Gelderblom A., Huitemans R.J.F., Waterrens J.M., Alterna-
tive Approaches to Financing Lifelong Learninh. Country Report the Netherlands,
Max Goote Expert center and the Netherlands Economic Institute, 1998.

Barett A., Hovels B. i in., Exploring the returns to containing vocational training in
enterprises of the European Union, CEDEFOP, Office for Official Publications of
the European Communities, Luxemburg 1998.

Begg D., Fischer S., Dornbusch R., Ekonomia – mikroekonomia, PWE, Warszawa 1997.
Bishop J., The French Mandate to Spend on Training: A Model for the United States?,

Center on the Educational Quality of the Workforce, Cornell University, 1992.
Bjornavald J., The changing institutional and political role of non-formal learning: Eu-

ropean trends, [w:] Training in Europe. Second report on vocational training rese-
arch in Europe 2000: background report, vol. 1, CEDEFOP, Luxemburg 2001.

Boni M., O problemach starzejącego się społeczeństwa i wyzwaniach współczesnego ryn-
ku pracy, http://www.bezrobocie.org.pl.

Boni M., Przyszłość polskiego rynku pracy, Warszawa, 17.06.2008 r., Kancelaria Preze-
sa Rady Ministrów, http://www.kprm.gov.pl.

Bukowski M., Kowal P., Lewandowski P., Zawistowski J., Struktura i poziom wydat-
ków i dochodów sektora finansów publicznych a sytuacja na rynku pracy. Do-
świadczenia międzynarodowe i wnioski dla Polski, Departament Analiz Makro-
ekonomicznych i Strukturalnych, Narodowy Bank Polski, Warszawa 2005.

Burke G., Financing Lifelong Learning: a review of needs and options, Centre for Econo-
mics of Education and Training, Monash University, Acer 2001.

Chan, S., Stevens, A. H.,  Job Loss and Employment Patterns of Older Workers, „Journal
of Labor Economics”, 2001, vol. 19, no. 2.

Chobot A., Nowe formy zatrudnienia. Kierunki rozwoju i nowelizacji, PWN, Warszawa
1997.

Collins H., European Vocational Education Systems. A Guide to Vocational Education
and Training in the European Community, Kogan Page, London 1993.

Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the Euro-
pean Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. Towards
Common Principles of Flexicurity: More and better jobs through flexibility and se-
curity, Commission of European Communities, Brussels 2007, http://ec.euro-
pe.eu.

Communication from the Commission to the Spring European Council. Integrated Guide-
lines for Growth and Jobs (2008-2010), COM(2007) 803 final, part V, Commission
of European Communities, Brussels, 11.12.2007.

Continuing Training in Enterprises: Facts and Figures. A report on the results of the Con-
tinuing Vocational Training Survey (CVTS1) carried out in the enterprises of the
Member States in the European Union in 1994, University in Sheffield, 1999.

Continuing Vocational Training Survey in Enterprises,  http://www.europa.eu.int/comm/
education/leonardo/leonardoold/stst/trainingstatist/cvt.doc

Couch K., New Evidence on the Long-term Effects on Employment Training Programs,
„Journal of Labour Economics”, 1992, vol. 10, nr 4.



— 277 —

Literatura

Country studies on the financing of vocational training with particular reference to con-
tinuing training for gainfully employed, CEDEFOP, Office for Official Publications
of the European Communities, Luxemburg 1992.

Daniel K., Heywood J. S., The determinants of hiring older workers: UK evidence, „Labo-
ur Economics” 2007, no. 14.

Daniel K.,  Heywood, J. S., The determinants of hiring older workers: UK evidence, „La-
bour Economics”, 2007, no. 14.

Dearden L., Reed H., Van Reenen J., Who gains when workers train? Training and
corporate productivity in a panel of British industries, Center for Economic Poli-
cy Research, Discussion Paper, nr 2486, London 2004.

Descy P., Tessaring M., Training and learning for competence. Second report on vocatio-
nal training research in Europe: synthesis report, CEDEFOP Reference Series, Of-
fice for Official Publications of the European Communities, Luxemburg 2001.

Dezaktywizacja osób w wieku okołoemerytalnym. Raport z badań, Departament Analiz
Ekonomicznych i Prognoz, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warsza-
wa 2008.

Dolny E., Meller J., Wiśniewski Z., Popyt i pracodawcy na rynku pracy w Polsce,  UMK,
Toruń 1998.

Dolny E., Meller J., Wiśniewski Z., Zarys polityki zatrudnienia, PWE, Warszawa 1990.
Drake K., Germe J.-P., Financing continuing training: what are the lessons from interna-

tional comparison, CEDEFOP, Office for Official Publications of the European
Communities, Luxemburg 1994.

Edwards A. C., Grobar L. M., Contingent Workers and Alternative Employment Arrange-
ments: Evidence from the State of California, California State University, Long
Beach 2001, http://www.csus.edu/calst/government_affairs/reports/contwor-
kers.pdf.

EEAG, European Economic Advisory Group: Report on the European Economy, CESifo,
Munich 2004.

Elastyczny rynek pracy i bezpieczeństwo socjalne. Flexicurity po polsku?, red. M. Rym-
sza, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2005.

Europe at Work. Better life and opportunities for all, Four-year Work Programme 2009–
–2012, European Foundation for Improvement of Living and Working Condi-
tions, Dublin 2009, http://www.eurofound.europa.eu.

European Age Management Network: the way forward?, Preliminary Research and Ana-
lysis, EQUAL – European Social Fund, June 2007, European Commission, http://
ec.europe.eu.

European Commission Memorandum on Lifelong Learning, SEC(2000)1832, Brussels
2000.

European Commission Report on access to continuing training in the Union, Office for
Official Publications of the European Communities, Luxemburg 1997.

European Journal of Vocational Training, http://www.cedefop.europa.eu/default.asp.
Fedak J., Odpowiedzi ministra pracy i polityki społecznej na interpelację nr 5083 w spra-

wie „Raportu o kapitale intelektualnym Polski”, Ministerstwo Pracy i Polityki
Społecznej, http://www.mpips.gov.pl.

For Education and Training Policies, which Foster Competitiveness and Employment.
UNICE’s seven priorities, Brussels 2000.



— 278 —

Literatura

Fortuny M., Nesporova A., Popova A., Employment promotion policies for older wor-
kers in the EU accession countries, the Russian Federation and Ukraine, ILO, „Em-
ployment Paper”, 2003, no. 50.

Frątczak E., Proces starzenia się ludności Polski, „Studia Demograficzne”, 2002, nr 2.
Fuyuno I., Ageing Society in Japan – Part I, British Embassy, Tokyo 2007, British So-

ciety for Research on Ageing, http://www.bsra.org.uk.
Gasskov V., Managaing vocationa training systems. A handbook for senior administra-

tors, International Labour Office, Geneva 2000.
Geers F., VET, Managemant in Belgium, ILO, Geneva 1996.
Gizard X., Bernard M., Fadda S., Regional Development and Vocational Training Analy-

sis and Discussion of the Relationship Development – Vocational Training Expe-
rience and Perspectives, CEDEFOP, Office for Official Publications of the Europe-
an Communities, Luxemburg 1996.

Green A., Wolf A., Leney T., Convergence and Divergence in European Education and
Training Systems, Institute of Education, London 1999.

Green F., Review of information on the benefits of trainig for employers, Research Re-
port nr 7, Department for Education and Employment, London 1997.

Green Paper. Equality and Non-discrimination in an Enlarged European Union, Commis-
sion of European Communities, COM(2004)379 final version, Brussels, 28 May
2004.

Greenhalgh C., Adult Vocational Training and Government Policy in France and in Bri-
tain, Oxford University Press, 1999.

Grotkowska, G., Sztanderska, U., Wstępne studium determinant dezaktywizacji zawo-
dowej kobiet i mężczyzn cz. II, Załącznik 5b do raportu z badań nt. Dezaktywi-
zacja osób w wieku okołoemerytalnym,  http:// www.mps.gov.pl  (06.05.2009).

Grubb D., Martin J., What Works and for Whom: A Review of OECD Countries’ Expe-
riences with Active Labour Market Policies, „Swedish Economic Policy Review”,
2001, nr 2.

Gruszczyński, M., Modele i prognozy zmiennych jakościowych w finansach i bankowo-
ści, SGH, Warszawa 2002.

Heidemann W., Individual learning accounts: A tool for financing learning, referat
z konferencji “Lifelong learning and Social Dialogue”, Malmo, 23-25.04.2001.

Heidemann W., Lifelong learning – a theme of social dialogue and collective agreements,
„European Journal of Vocational Training”, 1996, nr 8–9.

Holzer J. Z., Demografia, PWE, Warszawa 1999.
 Hosmer, D. W., Lemeshow, S., Applied Logistic Regression, John Wiley & Sons, New

York 2000.
Ilmarinen J., Ageing Workers in Finland and in the European Union: Their Situation and

the Promotion of their Working Ability, Employability and Employment, „The Ge-
neva Papers on Risk and Insurance”, Vol. 26, No. 4, October 2001.

Individual learning accounts in Sweden: A stimulus for lifelong learning”, Anna Lynel,
Ministry of Industry, materiały z konferencji “International Policy seminar on Ma-
king Lifelong Learning a Reality, Seul 24-26.06.2003, http://www.unesco.org/iiep/
eng/research/highered/lifelrn/sweden.pdf.



— 279 —

Literatura

Innovation 25. Creating the Future, Challenging Unlimited Possibilities, Interim Report,
Executive Summary, Innovation 25 Strategy Council, 26 February 2007, Prime
Minister of Japan and his Cabinet, http://www.kantei.gov.jp.

Jobs, Jobs, Jobs – Creating more employment in Europe, Report of the Employment
Taskforce chaired by Wim Kok, November 2003, http://ec.europa.eu.

Komunikat na wiosenny Szczyt Rady Europejskiej. Wspólne działania na rzecz wzro-
stu gospodarczego i zatrudnienia. Nowy początek strategii lizbońskiej, COM(2004)
24 końcowy, Komisja Wspólnot Europejskich, Bruksela, 02.02.2005.

Korb M., Japan’s silver generation: an example for Europe?, „Frankfurt Voice. Demo-
graphy Special”, 25 November 2002, Deutsche Bank Research, http://
www.dbresearch.com.

Kotowska I.E., Zmiany demograficzne a przyszły rynek pracy, [w:] Przyszłość pracy w XXI
wieku, red. S. Borkowska, IPiSS, Warszawa 2004.

Krajowa Strategia Emerytalna. Adekwatny i Stabilny System Emerytalny, Ministerstwo
Polityki Społecznej, Warszawa, sierpień 2005, http://www.mpip.gov.pl.

Krajowa Strategia Zatrudnienia na lata 2007-2013, Ministerstwo Gospodarki i Pracy,
Warszawa, wrzesień 2005, http://www.mpips.gov.pl.

Krajowy Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na 2008 rok, Ministerstwo Pracy i Polityki
Społecznej, Warszawa, luty 2008, http://www.mpips.gov.pl.

Krajowy Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na lata 2009-2011, Ministerstwo Pracy i Po-
lityki Społecznej, Warszawa, kwiecień 2009, http://www.mpips.gov.pl.

Kryńska E., Suchecka J., Suchecki B., Prognoza podaży i popytu na pracę w Polsce do
roku 2010, IPiSS, Warszawa 1998.

Kryńska E., Zasoby pracy w Polsce – stan obecny i perspektywy, Instytut Pracy i Spraw
Socjalnych, Warszawa 2006.

Krzyżanowska Ł., Raport z wywiadów indywidualnych z pracodawcami na temat dez-
aktywizacji emerytalnej i zawodowej osób w wieku okołoemerytalnym, Załącznik
8 do raportu z badań: „Dezaktywizacja osób w wieku okołoemerytalnym”, Depar-
tament Analiz Ekonomicznych i Prognoz, Ministerstwo Pracy i Polityki Spo-
łecznej, Warszawa 2008.

Kwiatkiewicz A., Ustawiczne kształcenie zawodowe w krajach Unii Europejskiej, Oficy-
na Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa 2006.

Kwiatkowski E., Bezrobocie. Podstawy teoretyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 2002.

Lahey J., State Age Protection Laws and the Age Discrimination in Employment Act,
Working Paper 12048, National Bureau Of Economic Research, February 2006.

Langlo J., Vocational training: analysis of policy and modes. Case studies of Sweden,
Germany, Japan, Institute for Educational Planning, Paris 1993.

Learning and training for work in the knowledge society, raport IV(1), ILO, Geneva 2002.
Lifelong learning for all, OECD, Paris 1996.
Lifelong Learning: the contribution systems in the member states of the European Union,

Eurydice survey prepared for Ministerial Conference, Lisbon 2000.
Live Longer, Work Longer, Ageing and Employment Policies, OECD, 2006.
Long J. S., Freese J., Scalar Measures of Fit for Regression Model, http://www.india-

na.edu/~jslsoc/stata/spoststb/STBfitstat.pdf , 22.09.2006.



— 280 —

Literatura

Longer Careers? The Veto Programme Indicators, Ministry of Social Affairs and Health,
Helsinki 2006, http://www.stm.fi.

Ludzie starzy w polskim społeczeństwie w pierwszych dekadach XXI wieku, red. J. T.
Kowaleski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2006.

Making Lifelong Learning a reality for all, Office for Official Publications of the Euro-
pean Communities, Luxemburg  2002.

Maksim M., Ewaluacja szkoleń dla bezrobotnych w województwie kujawsko-pomorskim,
TNOiK, Toruń 2008.

Managing an Ageing Workforce, red. M. Patricson, L. Hartmann, Business & Profes-
sional Publishing, Warriewood 1998.

Massarelli N., Labour Market Latest Trends – 4th quarter 2008 data, „Eurostat. Data in
focus”, 2009, no. 14.

Matysiak A., Kształcenie ustawiczne w Polsce, Polskie Forum Strategii Lizbońskiej, Nie-
bieskie Księgi, nr 8, Gdańsk 2003.

Mayr T., Enterprise Training as a Key Area of Lifelong Learning, College of Europe,
Brugia 2002.

Meeting the challenge of demographic ageing in the context of current crisis: A plea for
greater intergenerational solidarity, The European Older People’s Platform, http:/
/www.age-platform.org.

Meller J., Regionalne gospodarowanie zasobami pracy, PWE, Warszawa 1981.
Mitręga M., Demografia społeczna, „Śląsk”, Katowice 1995.
Munch J., Continuing Vocational Training in the Countries if the European Union – Di-

versity of Functions and Special Problems, „European Journal of Vocational Tra-
ining”, 1996, nr 7.

Naisbitt J., Megatrendy, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 1997.
National actions to implement Lifelong Learning in Europe, Survey 3, CEDEFOP, 2001.
Neczaj-Świderska R., Uczenie się jako jedno z życiowych wyzwań współczesnego czło-

wieka, http://www.e-mentor.edu.pl.
Nestler K., Kailis E., CVTS2 – Continuing vocational training in enterprises in the Euro-

pean Union and Norway, Eurostat, „Statistics in Focus”, 2001, nr 3, .http://
www.europa.eu.int?comm/education/programmes/leonardo/new/leonardo2/cvt/
cvts_en.pdf.

Nielsen S.P., VET Management in Denmark, ILO, Geneva 1995.
Nosal Cz. S., Psychologia decyzji kadrowych, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biz-

nesu, Kraków 1977.
Nowe rozwiązania w systemie emerytalnym, obowiązujące od stycznia 2009 roku, Mini-

sterstwo Pracy i Polityki Społecznej, http://www.mpips.gov.pl.
 Nowoczesne metody doboru i oceny personelu, red. T. Witkowski, Wydawnictwo Pro-

fesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1998.
Older Worker Recommendation 1980, No. R162, International Labour Organisation, ILO-

LEX, Database on International Labour Standards, http://www.ilo.org.
Older Workers. Policies of Other Nations to Increase Labor Force Participation, GAO (Uni-

ted States General Accounting Office), Washington, February 2003.
Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie „Flexicurity (wymiar

elastyczności wewnętrznej – negocjacje zbiorowe oraz znaczenie dialogu społecz-



— 281 —

Literatura

nego jako narzędzia regulowania i reformowania rynków pracy)”, SOC/272, Euro-
pejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny, Bruksela, 11 lipca 2007, http://ec.eu-
ropa.eu.

Opinia w sprawie „Sytuacja starzejących się pracowników obliczu przemian w przemyśle
– zapewnianie wsparcia i zarządzania zróżnicowaniem struktury wiekowej w sek-
torach i przedsiębiorstwach, Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny,
15.01.2008, SOC/297 – CESE 1130/2008, http://www.toad.eesc.europa.eu.

Opportunity Age. Meeting the challenges of ageing in the 21st century, Presented to Par-
liament by the Secretary of State for Work and Pensions by Command of Her
Majesty, March 2005.

Owens J., Evaluation of Individual Learning Accounts. Early Views of Customers and
Providers: England, Research Report RR249, Department for Education and
Skills, London 2001.

Perek-Białas J., Ruzik A., Active Ageing in Europe: Methods, Policies, and Institutions,
Country Report: Poland, The ActiveAge Project, March 2004.

Phillipson Ch., Smith A., Extending working life: A review of the research literature,
Department for Work and Pensions, Research Report No. 299, Norwich 2005.

PKPP Lewiatan do związkowców: Takiej pracy nikt nie kupi, Gazeta.pl, 28.08.2008.
Pocztowski A., Rozwój potencjału pracy jako problem zarządzania zasobami ludzkim

w przedsiębiorstwie, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 1993.
Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWE, Warszawa 2003.
Policies, Politics and the Future of Lifelong Learning, red. A, Hodges, Kogan Page, Lon-

don 2000.
Polityka społeczna, red. G. Firlit-Fesnek, M. Szyłko-Skoczny, PWN, Warszawa 2007.
Polska 2030. Wyzwania rozwojowe, red. M. Boni, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów,

Warszawa 2009.
Polska a Europa. Procesy demograficzne u progu XXI wieku, red. L. Frąckiewicz, Wy-

dawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2002.
Półturzycki J., Źródła i tendencje rozwojowe edukacji ustawicznej, http://www.e-men-

tor.edu.pl/artykul_v2.php?numer=7&id=97.
Posner R. A., Employment Discrimination: Age and Sexual Harassment, „International

Review of Law and Economics”, Vol 19, No. 4, December 1999.
Później na emeryturę?, red. I. Wóycicka, „Niebieskie księgi 2004 – Rekomendacje”,

nr 16, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2004.
 Praca – zatrudnienie – szkolenie, red. E. Kryńska, IPiSS, Warszawa 2007.
Pracownicy 45+ w naszej firmie,  red. B. Urbaniak, Program Narodów Zjednoczonych

ds. Rozwoju, Warszawa 2007.
Problemy współczesnej gospodarki światowej, Prace i materiały Instytutu Handlu Za-

granicznego Uniwersytetu Gdańskiego, red. H. Treder, Fundacja Rozwoju Uni-
wersytetu Gdańskiego, Sopot 2005.

Proceedings of a Conference, 6-th European Conference of Young Research and Science
Workers in Transport and Telecommunications, TRANSCOM 2005, University of
Žilina, Žilina 2005.

Proces starzenia się ludności – potrzeby i wyzwania, red. J. T. Kowaleski, P. Szukalski,
„Biblioteka”, Łódź 2002.



— 282 —

Literatura

Procesy demograficzne u progu XXI wieku. Polska a Europa, red. Z. Strzelecki, RCSS,
Warszawa 2003.

Prognoza ludności GUS na lata 2008-2035, www.stat.gov.pl.
Program działań na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i akty-

wizacji zawodowej osób w wieku niemobilnym – Program 45 / 50 Plus. Zasady
przyznawania środków Funduszu Pracy stanowiących rezerwę Ministra Pracy i Po-
lityki Społecznej, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa, maj 2008,
http://www.mpips.gov.pl.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013,
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, wrzesień 2007, http://
www.mrr.gov.pl.

Program przyjęty przez Radę Ministrów 17. 10. 2008 r. nt. Solidarność pokoleń. Działania
dla zwiększenia aktywności zawodowej osób w wieku 50+, http://
www.mps.gov.pl  (05.08.2009).

Program Solidarność pokoleń. Działania dla zwiększenia aktywności zawodowej osób
w wieku 50+ (Projekt), Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa, luty
2008.

Program Solidarność pokoleń. Działania dla zwiększenia aktywności zawodowej osób
w wieku 50+, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa, paździer-
nik 2008, http://www.mpips.gov.pl.

Projekt Narodowego Planu Rozwoju 2007-2013, Warszawa, wrzesień 2005, http://
www.funduszestrukturalne.gov.pl.

Promote a lifecycle approach to work, Rada Europejska, 2005.
Promoting Adult Learning, OECD 2005, http://www.oecd.org z dnia 10.07.2008 r.
Przeobrażenia demograficzne kraju i ich konsekwencje dla polityki społecznej, red. L. Frąc-

kiewicz, Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice 1998.
Przybylska, E., Europejskie memorandum w sprawie kształcenia ustawicznego, „Eduka-

cja Ustawiczna Dorosłych”, 2001, nr 2.
Rabczuk W., Polityka edukacyjna Unii Europejskiej na tle przemian w szkolnictwie kra-

jów członkowskich, Warszawa 1994.
Rabusic L., Vidoviccova L., Active Ageing in Europe: Methods, Policies, and Institutions,

Country Report: Czech Republic, The ActiveAge Project, January 2004.
Radło M. J., Strategia lizbońska. Konkluzje dla Polski, Instytut Spraw Publicznych, War-

szawa 2002.
Rajan A., Grilo E. M., Vocational Training Scenarios for Some Member States of the Eu-

ropean Community. Synthesis report for France, Greece, Italy, Portugal, Spain and
the United Kingdom, CEDEFOP, Office for Official Publications of the European
Communities, Luxemburg 1990.

Rapid Report: Active Ageing Policy in Austria, The ActiveAge Project, ICCR, March 2004.
Reday-Mulvey G., Gradual Retirement in Europe, „Journal of Aging and Social Policy”,

2000, Vol. 11, No. 2/3.
Reday-Mulvey G., Working Beyond 60. Key Policies and Practices in Europe, Palgrave

Macmillan, Great Britain 2005.
Rethinking the Role of Older Workers: Promoting Older Worker Employment in Europe

and Japan, AARP Public Policy Institute, Washington  2005.



— 283 —

Literatura

Rogozińska-Pawełczyk A., Jobcoaching czyli indywidualne doradztwo zawodowe dla osób
w wieku 45+, [w:] Pracownicy 45+ w naszej firmie red. B. Urbaniak, UNDP,
Warszawa 2007.

Rogut A., Piasecki B., Pabiniak J., Employment and Labour Market Policies for an age-
ing workforce and initiatives at the workplace. National overview report: Poland,
European Foundation for Improvement of Living and Working Conditions,
Dublin 2007.

Romijn C., The financing of vocational education and training in the Netherlands. Fi-
nancing portrait, CEDEFOP, Tessaloniki 1995.

Rosset E., Bilans reprodukcji ludności na Ziemiach Zachodnich i Północnych, Poznań
1970.

Rosset E., Ludzie starzy. Studium demograficzne, PWE, Warszawa 1967.
Rynek pracy a osoby bezrobotne 50+. Bariery i szanse,  red. J. Tokarz, Akademia Roz-

woju Filantropii, Warszawa 2007.
Rynek pracy, Studia Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu, Warszawa 2007, http:/

/biurose.sejm.gov.pl.
Sadowska-Snarska C., Elastyczne formy pracy jako instrument ułatwiający godzenie życia

zawodowego z rodzinnym, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Bia-
łymstoku, Białystok 2006.

Sasajima Y., Changes in labour supply and their impacts on human resource manage-
ment: the case of Japan, „The International Journal of Human Resource Mana-
gement”, No. 4:1, February 1993.

Schulz J. H., „The Full Monty” and Life-long Learning in the 21st Century, „Journal of
Aging and Social Policy”, 2000, Vol. 11, No. 2/3.

Sellin B., EC and EU education and vocational training programs from 1974 to 1999: an
attempt at a critical and historical review, „European Journal of Vocational Tra-
ining”, nr 18, 1999.

Shah P., Kleiner B., New Developments Concerning Age Discrimination in the Workpla-
ce, „Equal Opportunities International”, 2005, Vol. 24, No. 5/6.

Smedley K., Whitten H., Age Matters. Employing, Motivating and Managing Older Em-
ployees, Gower, Padstow 2006.

Solarczyk-Ambrozik E., Kształcenie ustawiczne w procesie tworzenia społeczeństwa ucza-
cego się i gospodarki opartej na wiedzy, http://www.e-mentor.edu.pl/arty-
kul_v2.php?numer=2&id=12.

Stanowisko Rządowej Rady Ludnościowej w sprawie „Starzenie się ludności Polski a za-
bezpieczenie społeczne”, Rządowa Rada Ludnościowa, Warszawa, http://
www.stat.gov.pl, 23.04.2008.

Starość i starzenie się jako doświadczenie jednostek i zbiorowości ludzkich, red. J. T.
Kowaleski, P. Szukalski, Zakład Demografii UŁ, Łódź 2006.

Stock W. A., Beegle K., Employment protections for Older Workers: Do Disability Discri-
mination Laws Matter? „Contemporary Economic Policy”, Vol. 22, No. 1, Janu-
ary 2004.

Sulmicka M., Perspektywy rynku edukacji, „e-mentor” nr 1 (3), 2004, http://www.e-
mentor.edu.pl, 27.02.2009 r.

System przepływu informacji o rynku pracy w Toruniu,  red. Z. Wiśniewski, Wydaw-
nictwo UMK, Toruń 2007.



— 284 —

Literatura

Szreder M., Metody i techniki sondażowych badań opinii, PWE, Warszawa 2004.
Szukalski P., Zagrożenie czy wyzwanie – proces starzenia się ludności, „Polityka Spo-

łeczna”, 2006, nr 9.
Taylor Ph., Employment initiatives for an ageing workforce in the EU15, European Fo-

undation for Improvement of Living and Working Conditions, Dublin 2006.
Ten years of the European Employment Strategy (EES), European Commission, Luxem-

burg 2007.
Teoria przejścia demograficznego, red. M. Okólski, PWE, Warszawa 1990.
The Employment Equality (Age) Regulations 2006, Statutory Instruments, No. 1031/2006,

The Stationery Office Limited, http://www.opsi.gov.uk.
The Future of Retirement. What business want, HSBC 2006.
The Many Faces of the National Programme on Ageing Workers. The Concluding Report

on the Programme, Ministry of Social Affairs and Health, Helsinki 2002, http:/
/www.stm.fi.

The Social Dialogue in the Member States of the European Community in the Field of
Vocational Training and Continuing Training. Synthesis report, red. B. Sellin, CE-
DEFOP, Office for Official Publications of the European Communities, Luxem-
burg 1989.

Towards Common Principles of Flexicurity: More and better jobs trough flexibility and
security, Directorate-General for Employment, Social Affairs and Equal Opportuni-
ties, Unit D.2, European Commission, Luxemburg 2007, http://ec.europa.eu.

Transition from work into retirement, 2008 edition, Methodologies and Working papers,
Eurostat, European Commission, Luxemburg 2008.

Trautmann J., Training in the context of a reduction in working hours, „European Jour-
nal of Vocational Training”, 2001, nr 23.

Ubezpieczenia społeczne, Baza wiedzy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, http://www.
zus.pl.

Ubezpieczenia społeczne, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, http://www.
mpips.gov.pl.

Uchwała nr 8 XXII KZD, Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”,
http://www.solidarnosc.org.pl.

Unolt J., Ekonomiczne problemy rynku pracy, „Śląsk”, Katowice 1999.
Urbaniak B., Pracownicy 45+ w naszej firmie, UNDP, Warszawa 2007.
Urbaniak B., Pracownicy po 45 roku życia wobec barier na rynku pracy, Dom Wydaw-

niczy Elipsa, Warszawa 2007.
Urbaniak B., Wieczorek I., Zarządzanie wiekiem pracowników, [w:] Pracownicy 45+

w naszej firmie,  red. B. Urbaniak, UNDP, Warszawa 2007.
Urbaniak B., Wyzwania w porównaniu pracy w starszym wieku, Ludzie starsi na rynku

pracy w województwie kujawsko-pomorskim. Tendencje rozwojowe i możliwości
aktywizacji – Seminarium współfinansowane przez Unię Europejską w ramach
środków Europejskiego Funduszu Społecznego, UMK, październik 2008, (ma-
teriały konferencyjne).

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
Dz.U. 2004, nr 99. poz. 1001 (z późn. zm.).

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, Dz. U. 1998, nr 21 poz. 94
(z późn. zm.).



— 285 —

Literatura

Uzasadnienie do Projektu Ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytu-
cjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw – projekt przekazany
pod obrady Komitetu Rady Ministrów 02.09.2008 r., „Biuletyn Informacji Pu-
blicznej”, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, http://www.mpips.gov.pl.

Van Dalen H. P., Henkens K., Schippers J., Dealing with other workers in Europe: a com-
parative survey of employers’ attitudes and actions, „Journal of European Social
Policy”, 2009, nr 19.

Van den Berghe W., Quality Issues and Trends in Vocational Education and Trainig in
Europe, CEDEFOP, Office for Official Publications of the European Communi-
ties, Luxemburg 1996.

Villosio C., Di Pierro D., Giordananengo A., Pasqua P., Richiardi M., Working condi-
tions of an ageing workforce, European Foundation for Improvement of Living
and Working Conditions, Dublin 2008.

W trosce o pracę, Raport o Rozwoju Społecznym, UNDP, Warszawa 2004.
Wcześniejsze emerytury i praca zarobkowa emerytów, Komunikat z badań, BS/167/2007,

Centrum Badań Opinii Społecznej, Warszawa, listopad 2007, http://
www.cbos.pl.

Where are the resources for Lifelong Learning?, OECD, Paris 2000.
 White Paper on Teaching and Learning: Towards the Learning Society, COM(95)590,

Office for Official Publications of the European Communities, Luxemburg 1995.
Willems J.-P., Vocational Education and training in France, CEDEFOP, Berlin 1994.
Wincenciak, L., Wstępne studium determinant dezaktywizacji zawodowej kobiet i męż-

czyzn, cz. I, Załącznik 5a do raportu z badań nt. Dezaktywizacja osób w wie-
ku okołoemerytalnym,  http:// www.mps.gov.pl  (06.05.2009).

Wiśniewski, J. W., Ekonometryczne badanie zjawisk jakościowych. Studium metodolo-
giczne, UMK, Toruń 1986.

Witkowska A., Gospodarka i wiedza, „Alma Mater”, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
2003, nr 47.

Wojciechowski W., Kurs ekonomii NBP i „Wprost”, czyli z kogo brać przykład, aby go-
dziwie zarabiać, „Wprost” 2006, nr 17.

Wurzburg G., Issues in financing vocational education and training in the EU, „Europe-
an Journal of Vocational Training”, 1998, nr 13.

Zarządzanie talentami, red. S. Borkowska, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, War-
szawa 2005.

Zatrudnienie w Polsce 2005, red. M. Bukowski, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecz-
nej, Warszawa 2007.





<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c0069006300650073002000650073007400200072006500710075006900730065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e00650020007100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065002000410075007300670061006200650020006600fc0072002000640069006500200044007200750063006b0076006f0072007300740075006600650020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e00200042006500690020006400690065007300650072002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670020006900730074002000650069006e00650020005300630068007200690066007400650069006e00620065007400740075006e00670020006500720066006f0072006400650072006c006900630068002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e00200045007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200072006500710075006500720065006d00200069006e0063006f00720070006f0072006100e700e3006f00200064006500200066006f006e00740065002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e0067002000740069006c0020007000720065002d00700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e0067002000690020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e00200044006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e0067006500720020006b007200e600760065007200200069006e0074006500670072006500720069006e006700200061006600200073006b007200690066007400740079007000650072002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f00670065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000610066006400720075006b006b0065006e0020006d0065007400200068006f006700650020006b00770061006c0069007400650069007400200069006e002000650065006e002000700072006500700072006500730073002d006f006d0067006500760069006e0067002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e002000420069006a002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670020006d006f006500740065006e00200066006f006e007400730020007a0069006a006e00200069006e006700650073006c006f00740065006e002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200071007500650020007000650072006d006900740061006e0020006f006200740065006e0065007200200063006f007000690061007300200064006500200070007200650069006d0070007200650073006900f3006e0020006400650020006d00610079006f0072002000630061006c0069006400610064002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e0020004500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007200650071007500690065007200650020006c006100200069006e0063007200750073007400610063006900f3006e0020006400650020006600750065006e007400650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e0020004e00e4006d00e4002000610073006500740075006b0073006500740020006500640065006c006c00790074007400e4007600e4007400200066006f006e0074007400690065006e002000750070006f00740075007300740061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007000720065007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e002000510075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e006900200072006900630068006900650064006f006e006f0020006c002700750073006f00200064006900200066006f006e007400200069006e0063006f00720070006f0072006100740069002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006800f800790020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c00690074006500740020006600f800720020007400720079006b006b002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e00200044006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e00650020006b0072006500760065007200200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006600f60072002000700072006500700072006500730073007500740073006b0072006900660074006500720020006100760020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e00200044006500730073006100200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e0067006100720020006b007200e400760065007200200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002e>
    /GRE <FEFF03A703C103B703C303B903BC03BF03C003BF03B903AE03C303C403B5002003C403B903C2002003C103C503B803BC03AF03C303B503B903C2002003B103C503C403AD03C2002003B303B903B1002003BD03B1002003B403B703BC03B903BF03C503C103B303AE03C303B503C403B5002003AD03B303B303C103B103C603B10020005000440046002003BC03B5002003C503C803B703BB03CC03C403B503C103B7002003B103BD03AC03BB03C503C303B7002003B503B903BA03CC03BD03C903BD002003B303B903B1002003C003C103BF03B503BA03C403CD03C003C903C303B7002003C503C803B703BB03AE03C2002003C003BF03B903CC03C403B703C403B103C2002E0020039C03C003BF03C103B503AF03C403B5002003BD03B1002003B103BD03BF03AF03BE03B503C403B5002003C403B1002003AD03B303B303C103B103C603B10020005000440046002003BC03AD03C303C9002003C403BF03C50020004100630072006F006200610074002003BA03B103B9002000520065006100640065007200200035002C0030002003BA03B103B9002003BC03B503C403B103B303B503BD03AD03C303C403B503C103C903BD002003B503BA03B403CC03C303B503C903BD002E00290020039F03B9002003C103C503B803BC03AF03C303B503B903C2002003B103C503C403AD03C2002003B103C003B103B903C403BF03CD03BD002003B503BD03C303C903BC03AC03C403C903C303B7002003B303C103B103BC03BC03B103C403BF03C303B503B903C103AC03C2002E>
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406360648062706280637002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000500044004600200628062F0642062900200635064806310020063906270644064A062900200645064600200623062C06440020062C0648062F06290020063906270644064A062900200644064406370628062706390629002006330627062806420629002006270644064606340631002E0020064A064506430646002006440648062B06270626064200200050004400460020062306460020064A062A064500200641062A062D064706270020064506390020004100630072006F0062006100740020064800520065006100640065007200200035002E003000200648062706440623062D062F062B002E0020062A062A06370644062800200647063006470020062706440636064806270628063700200625062F06310627062C002006440644062E0637002E>
    /CZE <FEFF005400610074006F0020006E006100730074006100760065006E00ED00200070006F0075017E0069006A007400650020006B0020007600790074007600E101590065006E00ED00200064006F006B0075006D0065006E0074016F0020005000440046002000730020007600790161016100ED006D00200072006F007A006C006901610065006E00ED006D0020006F006200720061007A016F002C002000700072006F0020006B00760061006C00690074006E00ED002000700072006500700072006500730073002000610020007400690073006B002E00200044006F006B0075006D0065006E007400790020005000440046002000620075006400650020006D006F017E006E00E90020006F007400650076015900ED007400200076002000700072006F006700720061006D0065006300680020004100630072006F00620061007400200061002000520065006100640065007200200035002E0030002000610020006E006F0076011B006A016100ED00630068002E0020005400610074006F0020006E006100730074006100760065006E00ED002000760079017E006100640075006A00ED00200076006C006F017E0065006E00ED0020007000ED00730065006D002E000D000AFEFF005400610074006F0020006E006100730074006100760065006E00ED00200070006F0075017E0069006A007400650020006B0020007600790074007600E101590065006E00ED00200064006F006B0075006D0065006E0074016F0020005000440046002000730020007600790161016100ED006D00200072006F007A006C006901610065006E00ED006D0020006F006200720061007A016F002C002000700072006F0020006B00760061006C00690074006E00ED002000700072006500700072006500730073002000610020007400690073006B002E00200044006F006B0075006D0065006E007400790020005000440046002000620075006400650020006D006F017E006E00E90020006F007400650076015900ED007400200076002000700072006F006700720061006D0065006300680020004100630072006F00620061007400200061002000520065006100640065007200200035002E0030002000610020006E006F0076011B006A016100ED00630068002E0020005400610074006F0020006E006100730074006100760065006E00ED002000760079017E006100640075006A00ED00200076006C006F017E0065006E00ED0020007000ED00730065006D002E>
    /HUN <FEFF0045007A0065006B006B0065006C0020006100200062006500E1006C006C00ED007400E10073006F006B006B0061006C00200068006F007A0068006100740020006C00E90074007200650020006B0069007600E1006C00F30020006D0069006E0151007300E9006701710020006E0079006F006D00640061006900200065006C0151006B00E90073007A00ED007400E900730072006500200073007A00E1006E00740020006D00610067006100730061006200620020006B00E9007000660065006C0062006F006E007400E1007300FA002000500044004600200064006F006B0075006D0065006E00740075006D006F006B00610074002E00200041002000500044004600200064006F006B0075006D0065006E00740075006D006F006B00200061007A0020004100630072006F006200610074002000E9007300200061002000520065006100640065007200200035002E0030002C00200069006C006C00650074007600650020006B00E9007301510062006200690020007600650072007A006900F3006900760061006C0020006E00790069007400680061007400F3006B0020006D00650067002E00200045007A0065006B00680065007A0020006100200062006500E1006C006C00ED007400E10073006F006B0068006F007A00200062006500740171007400ED007000750073002D0062006500E1006700790061007A00E1007300200073007A00FC006B007300E9006700650073002E000D000AFEFF0045007A0065006B006B0065006C0020006100200062006500E1006C006C00ED007400E10073006F006B006B0061006C00200068006F007A0068006100740020006C00E90074007200650020006B0069007600E1006C00F30020006D0069006E0151007300E9006701710020006E0079006F006D00640061006900200065006C0151006B00E90073007A00ED007400E900730072006500200073007A00E1006E00740020006D00610067006100730061006200620020006B00E9007000660065006C0062006F006E007400E1007300FA002000500044004600200064006F006B0075006D0065006E00740075006D006F006B00610074002E00200041002000500044004600200064006F006B0075006D0065006E00740075006D006F006B00200061007A0020004100630072006F006200610074002000E9007300200061002000520065006100640065007200200035002E0030002C00200069006C006C00650074007600650020006B00E9007301510062006200690020007600650072007A006900F3006900760061006C0020006E00790069007400680061007400F3006B0020006D00650067002E00200045007A0065006B00680065007A0020006100200062006500E1006C006C00ED007400E10073006F006B0068006F007A00200062006500740171007400ED007000750073002D0062006500E1006700790061007A00E1007300200073007A00FC006B007300E9006700650073002E>
    /RUS <FEFF04180441043F043E043B044C04370443043904420435002004340430043D043D044B04350020043F043004400430043C043504420440044B00200434043B044F00200441043E043704340430043D0438044F0020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D0442043E04320020044100200432044B0441043E043A0438043C00200440043004370440043504480435043D04380435043C00200441002004460435043B044C044E0020043F043E043B044304470435043D0438044F00200432044B0441043E043A043E0433043E0020043A04300447043504410442043204300020043F044004350434043204300440043804420435043B044C043D044B04450020043E0442043F0435044704300442043A043E0432002E0020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D0442044B0020043E0442043A0440044B04320430044E04420441044F002004320020043F04400438043B043E04360435043D0438044F04450020004100630072006F00620061007400200438002000520065006100640065007200200035002E003000200028043800200431043E043B043504350020043F043E04370434043D04380445002004320435044004410438044F04450029002E000D000AFEFF04180441043F043E043B044C04370443043904420435002004340430043D043D044B04350020043F043004400430043C043504420440044B00200434043B044F00200441043E043704340430043D0438044F0020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D0442043E04320020044100200432044B0441043E043A0438043C00200440043004370440043504480435043D04380435043C00200441002004460435043B044C044E0020043F043E043B044304470435043D0438044F00200432044B0441043E043A043E0433043E0020043A04300447043504410442043204300020043F044004350434043204300440043804420435043B044C043D044B04450020043E0442043F0435044704300442043A043E0432002E0020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D0442044B0020043E0442043A0440044B04320430044E04420441044F002004320020043F04400438043B043E04360435043D0438044F04450020004100630072006F00620061007400200438002000520065006100640065007200200035002E003000200028043800200431043E043B043504350020043F043E04370434043D04380445002004320435044004410438044F04450029002E>
    /TUR <FEFF005900FC006B00730065006B0020006B0061006C006900740065006C00690020006200610073006B0131002000F6006E0063006500730069002000E70131006B0131015F006C006100720020006900E70069006E002000640061006800610020007900FC006B00730065006B0020006700F6007200FC006E007400FC002000E700F6007A00FC006E00FC0072006C00FC011F00FC006E0065002000730061006800690070002000500044004600200064006F007300790061006C0061007201310020006F006C0075015F007400750072006D0061006B00200061006D0061006301310079006C006100200062007500200061007900610072006C0061007201310020006B0075006C006C0061006E0131006E002E002000500044004600200064006F007300790061006C0061007201310020004100630072006F006200610074002000520065006100640065007200200035002E003000200076006500200073006F006E00720061007301310020007300FC007200FC006D006C0065007200690079006C00650020006100E70131006C006100620069006C00690072002E002900200042007500200061007900610072006C0061007200200066006F006E00740020006B006100740131015F007401310072006D00610073013100200067006500720065006B00740069007200690072002E000D000AFEFF005900FC006B00730065006B0020006B0061006C006900740065006C00690020006200610073006B0131002000F6006E0063006500730069002000E70131006B0131015F006C006100720020006900E70069006E002000640061006800610020007900FC006B00730065006B0020006700F6007200FC006E007400FC002000E700F6007A00FC006E00FC0072006C00FC011F00FC006E0065002000730061006800690070002000500044004600200064006F007300790061006C0061007201310020006F006C0075015F007400750072006D0061006B00200061006D0061006301310079006C006100200062007500200061007900610072006C0061007201310020006B0075006C006C0061006E0131006E002E002000500044004600200064006F007300790061006C0061007201310020004100630072006F006200610074002000520065006100640065007200200035002E003000200076006500200073006F006E00720061007301310020007300FC007200FC006D006C0065007200690079006C00650020006100E70131006C006100620069006C00690072002E002900200042007500200061007900610072006C0061007200200066006F006E00740020006B006100740131015F007401310072006D00610073013100200067006500720065006B00740069007200690072002E>
    /HEB (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
    /POL <FEFF0055017c0079006a0020007400790063006800200075007300740061007700690065014400200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f3007700200050004400460020007a0020007700690119006b0073007a010500200072006f007a0064007a00690065006c0063007a006f015b0063006901050020006f006200720061007a006b00f3007700200064006c00610020006e0061015b0077006900650074006c0061006e006900610020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e00200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f0067010500200062007901070020006f007400770069006500720061006e00650020007a006100200070006f006d006f00630105002000700072006f006700720061006d00f300770020004100630072006f0062006100740020006f00720061007a002000520065006100640065007200200035002e00300020006c007500620020006e006f00770073007a007900630068002e00200055007300740061007700690065006e00690061002000740065002000770079006d006100670061006a01050020006f007300610064007a0061006e0069006100200063007a00630069006f006e0065006b002e000dfeff0055017c0079006a0020007400790063006800200075007300740061007700690065014400200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f3007700200050004400460020007a0020007700690119006b0073007a010500200072006f007a0064007a00690065006c0063007a006f015b0063006901050020006f006200720061007a006b00f3007700200064006c00610020006e0061015b0077006900650074006c0061006e006900610020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e00200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f0067010500200062007901070020006f007400770069006500720061006e00650020007a006100200070006f006d006f00630105002000700072006f006700720061006d00f300770020004100630072006f0062006100740020006f00720061007a002000520065006100640065007200200035002e00300020006c007500620020006e006f00770073007a007900630068002e00200055007300740061007700690065006e00690061002000740065002000770079006d006100670061006a01050020006f007300610064007a0061006e0069006100200063007a00630069006f006e0065006b002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


