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PROGRAM WYSTĄPIENIA
I. Koszty zatrudniania osób starszych

• jednostkowe koszy pracy

• relacja: wynagrodzenia – wydajność

• zależność: wiek – produktywność

• problemy badawcze

II. Zdolność do pracy
• definicja

• kompetencje

• warunki pracy

• zależność: wiek – produktywność

III. Podsumowanie



„Starsi pracownicy są za

drodzy” – teoria, mity, fakty

Koszty nominalne

JKP =

Jednostka produktu



ZALEŻNOŚĆ WYDAJNOŚCI I PŁAC - teorie

I. Płace osób starszych powinny być niższe niż

ich wydajność (t. kapitału ludzkiego)

II. Płace osób starszych powinny być wyższe niż

ich wydajność (t. płacy efektywnej)

III. Płace pracowników powinny rosnąć z wiekiem

(oczekiwania lub potrzeby pracowników)

IV. Płace pracowników powinny zmieniać się

adekwatnie do zmian wydajności (oczekiwania

pracodawców)



ZALEŻNOŚĆ: WIEK – PRODUKTYWNOŚĆ
WYNIKI BADAŃ (Holandia, Norwegia, Finlandia, USA)

Pracownicy produkcyjni:

- „wzrost wydajności do 40. roku życia, następnie

spadek”

- „wzrosty i spadki produktywności starszych

pracowników zależnie od specyfikacji modelu”

- „spadek wydajności u pracowników ze stażem pracy

powyżej 15 lat”

- „wzrost wydajności do 50. roku życia, potem szybki

spadek”



ZALEŻNOŚĆ: WIEK – PRODUKTYWNOŚĆ
WYNIKI BADAŃ – cd.

Pracownicy średniego i wysokiego szczebla :
„brak związku z wiekiem w samoocenie, w ocenie

przez przełożonych niewielki negatywny związek”

Urzędnicy:
„większe problemy starszych pracowników z presją

w pracy, ale lepsze zdolności społeczne”

Holenderskie organizacje i przedsiębiorstwa:
„większość menedżerów liniowych i HR nie

dostrzega różnicy w wydajności pracowników

starszych”



DLACZEGO WYNIKI BADAŃ SĄ 

NIEJEDNOZNACZNE?

• Trudność wyceny pracy zbiorowej

• Ocena menedżerów może być tendencyjna

• Nie wycenia się korzyści z transferu wiedzy

• Jak odseparować wiek jako determinantę?

• Różnice wydajności dzisiejszych starszych i

młodszych nie wynikają jedynie z wieku!

• Wśród starszych badamy tych aktywnych,

wśród młodych - wszystkich



ZDOLNOŚĆ DO PRACY 

LUDZI STARSZYCH



ZDOLNOŚĆ DO PRACY – składowe

I. Zdrowie

II. Wiedza i umiejętności

III. Postawy i motywacja

IV. Warunki pracy



ZDROWIE

Potrzebna profilaktyka:

• badania,

• opieka zdrowotna,

• rekreacja,

• aktywność fizyczna,

• organizacja pracy.



WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI

• Międzygeneracyjny transfer wiedzy i

umiejętności

• Doświadczenie, pamięć kontekstowa

• Lepsza jakość obsługi klientów, zaufanie,

zdolności społeczne

• Niższe tempo pracy, możliwości

psychofizyczne, spostrzegawczość



POSTAWY I MOTYWACJA

• Niższa mobilność – wada czy zaleta?

• Większa staranność

• Zaangażowanie (sytuacja na rynku

pracy, sytuacja rodzinna, prawo,

zabezpieczenie finansowe, atmosfera)

• Niższe zdolności adaptacyjne



WARUNKI PRACY

• Gotowość do zmian organizacji pracy

• Troska o jakość warunków pracy

• Umożliwienie transferu wiedzy

• Polityka antydyskryminacyjna

• Postawa menedżerów, kryteria oceny



PODSUMOWANIE

• zatrudnialność starszych pracowników

zależy także od pracodawcy

• wydajność starszych pracowników trudno

(d)oszacować

• można wskazać ekonomiczne uzasadnienie

opłacania starszych powyżej ich aktualnej

wydajności

• pomocne – wynagradzanie kompetencji
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