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Problemy

 Polska należy do krajów o najmłodszym wieku wycofania 
się z rynku pracy

 Aktywność zawodowa osób starszych w Polsce w 
porównaniu do innych krajów europejskich jest bardzo 
niska

 Coraz mniej Polaków w wieku 55-64 pracuje

 Prognozuje się znaczący spadek liczebności zasobów pracy

 Postępuje proces starzenia się społeczeństwa
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Czynniki wpływające na aktywność 
zawodową osób starszych – wskazania 
literatury przedmiotu 

 Poziom wykształcenia

 Umiejętności (korzystanie z komputera, korzystanie z 
wyszukiwarki internetowej, znajomość języków obcych)

 Przebieg dotychczasowej kariery zawodowej

 Stan zdrowia

 Indywidualna sytuacja rodzinna (zobowiązania opiekuńcze)

 Czynniki dochodowe

 Czynniki prawne

 Warunki pracy

 Dostępność ofert pracy

 Cechy osobowe i postawy wobec pracy

 Czynniki społeczne
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Czynniki determinujące aktywność 
zawodową w świetle badań 
ankietowych

 Wśród czynników zachęcających do przechodzenia na 
emeryturę lub rentę najwięcej respondentów wskazywało 
zły stan zdrowia, czynniki prawne i czynniki związane z 
sytuacją firmy, mniejszą rolę odgrywały warunki pracy, 
czynniki dochodowe i rodzinne

 Wśród czynników zniechęcających do przechodzenia na 
emeryturę najwięcej respondentów wskazało czynniki 
dochodowe, a dopiero w dalszej kolejności czynniki 
społeczne i rodzinne
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Cele analizy

 określenie czynników sprzyjających zatrudnieniu osób 
starszych

 określenie czynników sprzyjających bezrobociu osób 
starszych

 określenie czynników sprzyjających nieaktywności 
zawodowej osób starszych 
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Baza danych wykorzystana w badaniu

 Empiryczną podstawą badań były dane zebrane w drodze 
wywiadu kwestionariuszowego prowadzonego przez 
ankietera OBOP

 Badana populacja obejmowała 1231 osób w wieku 45+ 
zamieszkujących na terenie województwa kujawsko –
pomorskiego, z czego:

 368 osób było pracujących

 308 osób było bezrobotnych

 555 osób była bierna zawodowo

 Udział kobiet i mężczyzn był wyrównany, 50% 
respondentów pochodziło z Bydgoszczy i Torunia i 50% 
respondentów mieszkało w grupie powiatów rolniczych, 
rolniczo - przemysłowych i rolniczo-turystycznych.
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Metoda badawcza - logitowe modele 
ekonometryczne (dwumianowe) 

Definicja zmiennej objaśnianej

1. Y= 1, gdy respondent był zatrudniony

Y= 0 , w pozostałym przypadku

2. Y=1, gdy respondent był bezrobotny

Y=0, w pozostałym przypadku

3. Y=1, gdy respondent był nieaktywny zawodowo

Y=0, w pozostałym przypadku
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Zmienne objaśniające

1. Zmienne obejmujące czynniki demograficzne:

 płeć

 wiek,

 stan cywilny

 miejsce zamieszkania

 typ zamieszkiwanego powiatu
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Zmienne objaśniające

2. Zmienne charakteryzujące kapitał ludzki:
 poziom wykształcenia

 umiejętności

 staż pracy

 uczestnictwo w szkoleniach

 stan zdrowia

 niepełnosprawność

3. Zmienne charakteryzujące uwarunkowania rodzinne
 zobowiązania opiekuńcze w stosunku do osób starszych

 zobowiązania opiekuńcze w stosunku do dzieci i wnuków

4.Zmienne charakteryzujące główne źródło utrzymania
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Zmienne objaśniające

W analizie uwzględniono 18 kategorii zmiennych. Część 

zmiennych została podzielona na pewne warianty lub 

grupy. Łącznie otrzymano 41 zmiennych objaśniających o 

charakterze binarnym.
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Szczegółowe definicje zmiennych 
objaśniających

Symbol zmiennej Opis zmiennej Symbol zmiennej Opis zmiennej

GENDER Płeć: kobiety=1 
(mężczyźni =0) MARITAL 4 wdowiec/wdowa

AGE Wiek MARITAL 5 partnerski związek bez 
ślubu

AGE 1 45 - 49 URBAN Miejsce zamieszkania: 
wieś =1 (miasto=0)

AGE 2 50 - 54 CC Grupa zamieszkiwanych 
powiatów

AGE 3 55 - 59 CC 1 Bydgoszcz

AGE 4 60 i więcej CC 2 Toruń

MARITAL Stan cywilny CC 3 powiaty rolniczo-
turystyczne

MARITAL 1 kawaler/panna CC 4 powiaty rolniczo-
przemysłowe

MARITAL 2 żonaty/zamężna
CC5 powiaty rolnicze

MARITAL 3 rozwiedziony/rozwiedzi
ona
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Definicje zmiennych objaśniających 
c.d.

Symbol 
zmiennej Opis zmiennej Symbol 

zmiennej Opis zmiennej

EDU Wykształcenie SKILLS 4 Dokonywanie obliczeń na 
komputerze = 1 (brak =0)

EDU 1 podstawowe SKILLS 5 Pozyskiwanie informacji i 
Internetu = 1 (brak =0)

EDU 2 zasadnicze zawodowe EXPERIENCE Staż pracy/doświadczenie

EDU 3
średnie (zawodowe, 
ogólnokształcące i 
pomaturalne)

EXPERINCE 1 Do 10 lat

EDU 4 wyższe 
licencjackie/inżynierskie EXPERIENCE 2 11 – 20 lat

EDU 5 wyższe magisterskie EXPERIENCE 3 21 –30 lat

SKILLS 1 Prawo jazdy = 1 (brak =0) EXPERIENCE 4 31 – 40 lat

SKILLS 2 Język obcy =1 (brak =0) EXPERIENCE 5 powyżej 40 lat

SKILLS 3 Pisanie na komputerze =1 
(brak = 0) TRAIN Uczestnictwo w szkoleniach = 

1 (brak = 0)
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Definicje zmiennych objaśniających 
c.d

Symbol zmiennej Opis zmiennej Symbol zmiennej Opis zmiennej

HEALTH Stan zdrowia DISABLED 2

całkowita i 
umiarkowana 
niezdolność do pracy, I 
i II grupa inwalidzka

HEALTH 1 bardzo dobre i dobre DISABLED 3

częściowa niezdolność 
do pracy, lekki stopień 
niepełnosprawności, III 
grupa inwalidzka

HEALTH 2 takie sobie CARE 1

zobowiązania 
opiekuńcze w stosunku 
do dzieci i wnuków = 1 
(brak = 0)

HEALTH 3 złe i bardzo złe CARE 2

zobowiązania 
opiekuńcze w stosunku 
do osób starszych =1 
(brak =0)

DISABLED Stopień 
niepełnosprawności

PENSION

niezarobkowe, 
pozarolnicze źródło 
utrzymania –
emerytura, renta, 
zasiłki i świadczenia 
przedemrytalne = 1, 
(brak =0)

DISABLED 1 brak stopnia 
niepełnosprawności
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Wyniki estymacji modeli logitowych 
(model 1)

Zmienna
Ocena 

parametru
Błąd 

standardowy
Z P >| Z | Iloraz szans

Wyraz wolny -2,064584 0,4316418 -4,78 0,000 -

GENDER 1,781813 0,2407503 7,40 0,000 5,940617

AGE 1 -5,557886 0,7753949 -7,17 0,000 0,0038569

AGE 2 -3,035052 0,3195008 -9,50 0,000 0,0480722

AGE 3 -1,842591 0,2521374 -7,31 0,000 0,1584065

SKILLS 1 0,4071637 0,2070826 1,97 0,049 1,50255

SKILLS 5 0,3320672 0,1999196 1,66 0,097 1,393847

EXPERIENCE 3 1,602913 0,3263027 4,91 0,000 4,96748

EXPERIENCE 4 2,573861 0,3429218 7,51 0,000 13,11637

EXPERIENCE 5 3,452379 0,4701643 7,34 0,000 31,57542

TRAIN 1,032625 0,2244862 4,60 0,000 2,808427

HEALTH 1 0,3059005 0,1842187 1,66 0,097 1,357847

DISABLED 1 0,4784529 0,2494356 1,92 0,055 1,613576

CARE 1 0,454843 0,2180274 2,09 0,037 1,575926

PENSION -1,976188 02178474 -9,07 0,000 0,1385866
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Wnioski z modelu I – zatrudnienie 
osób starszych

 Spośród zmiennych obejmujących czynniki demograficzne 
nieistotne statystycznie okazały się zmienne dotyczące 
stanu cywilnego, miejsca zamieszkania, grupy 
zamieszkiwanych powiatów

 Spośród zmiennych charakteryzujących kapitał ludzki 
nieistotne statystycznie okazały się zmienne związane z 
poziomem wykształcenia, umiejętnościami (SKILLS 2  
- języki obce, SKILLS 3 – pisanie na komputerze, SKILLS 4 
– liczenie na komputerze), stażem pracy ( EXPERIENCE 
2),  takim sobie stanem zdrowia (HEALTH 2),  lekkim 
stopniem niepełnosprawności (DISABLED 3)

 Zobowiązania opiekuńcze w stosunku do osób starszych 
również nie miały istotnego statystycznie wpływu na 
zatrudnienie osób starszych 
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Co determinuje zatrudnienie osób 
starszych?

Czynnikami sprzyjającymi zatrudnieniu osób starszych są:

 płeć żeńska,

 wiek powyżej 60 lat (związane prawdopodobnie z okresem 
ochronnym)

 posiadanie prawa jazdy (znacznie ułatwia dojazdy do pracy)

 posiadanie umiejętności pozyskiwania informacji z Internetu

 duże doświadczenie zawodowe mierzone stażem pracy (im 
dłuższy staż pracy, tym większe prawdopodobieństwo 
zatrudnienia)

 uczestnictwo w szkoleniu

 bardzo dobry i dobry stan zdrowia

 brak niepełnosprawności

 zobowiązania opiekuńcze w stosunku do dzieci i wnuków

 nie posiadanie emerytury, renty, zasiłku i świadczenia 
przedemerytalnego
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Wyniki estymacji modelu logitowych –
model II

Zmienna
Ocena 

parametru
Błąd 

standardowy
Z P > |Z| Iloraz szans

Wyraz wolny -1,811359 0,290335 -6,24 0,000 -

GENDER -0,7182248 0,1577444 -4,55 0,000 0,4876171

AGE 1 0,8405356 0,2183128 3,85 0,000 2,317608

AGE 2 0,9596584 0,1821075 5,27 0,000 2,610804

MARITAL 3 0,7663392 0,2123563 3,61 0,000 2,151874

EDU 1 0,8162678 0,1756815 4,65 0,000 2,262042

EDU 2 0,5187385 0,1926188 2,69 0,007 1,679907

EXPERIENCE 3 -0,9640199 0,1837002 -5,25 0,000 0,3813568

EXPERIENCE 4 -1,639243 0,2409612 -6,80 0,000 0,1941269

EXPERIENCE 5 -2,585908 0,5172514 -5,00 0,000 0,0753276

HEALTH 1 1,451085 0,2158807 6,72 0,000 4,257744

HEALTH 2 0,9811483 0,2089735 4,70 0,000 2,66751
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Wnioski z modelu II – bezrobocie osób 
starszych

 Spośród zmiennych demograficznych nieistotny 
statystycznie wpływ na prawdopodobieństwo bezrobocia 
osób starszych miały zmienne dotyczące  stanu 
cywilnego (oprócz osób rozwiedzionych i w związku 
małżeńskim), miejsca zamieszkania, jak i 
zamieszkiwanego powiatu,

 Spośród zmiennych charakteryzujących kapitał ludzki bez 
znaczenia okazało się posiadanie wykształcenia 
średniego i wyższego licencjackiego, posiadanie 
umiejętności, niepełnosprawność

 Nieistotne statystycznie okazały się również zmienne 
rodzinne 
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Co determinuje bezrobocie osób 
starszych?

Wśród osób starszych na bezrobocie w większym stopniu 
narażone są osoby:

 płci męskiej,

 w wieku od 45 do 49 i 50 i 54 lat,

 rozwiedzione

 z wykształceniem podstawowym i zasadniczym zawodowym

 z  bardzo krótkim stażem pracy do  10 lat

 z dobrym stanem zdrowia.
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Wyniki estymacji modelu logitowych –
model III

Zmienna
Ocena 

parametru
Błąd 

standardowy
Z P > |Z| Iloraz szans

Wyraz wolny -3,846988 0,3456722 -11,13 0,000 -

GENDER -0,6737333 0,1981134 -3,40 0,001 0,5098018

AGE 1 3,61015 0,3953322 9,13 0,000 36,97158

AGE 2 2,981615 0,36598818 8,15 0,000 19,71963

AGE 3 2,712196 0,3166366 8,57 0,000 15,06232

MARITAL 1 -08553492 0,3797063 -2,25 0,024 0,4251347

CC 2 0,3499327 0,2115616 1,65 0,098 1,418972

SKILLS 3 -0,3410287 0,1996176 -1,71 0,088 0,7110385

EXPERIENCE 4 -0,6993538 0,2410138 -2,90 0,004 0,4969063

EXPERIENCE 5 -1,390806 0,4217375 -3,30 0,001 0,2488746

TRAIN -0,9847043 0,2669625 -3,69 0,000 0,3735497

PENSION 4,363458 0,2663686 16,38 0,000 78,52818
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Wnioski z modelu III – bierność 
zawodowa osób starszych

 Spośród zmiennych demograficznych nieistotny 
statystycznie wpływ na prawdopodobieństwo bierności 
zawodowej miały zmienne dotyczące stanu cywilnego 
(oprócz kawalerów/panien i osób żyjących w związku 
partnerskim bez ślubu), miejsca zamieszkania i 
zamieszkiwanego powiatu (oprócz Torunia i powiatów z 
grupy P3)

 Spośród zmiennych charakteryzujących kapitał ludzki 
nieistotne okazały się zmienne dotyczące wykształcenia, 
umiejętności (oprócz pisania na komputerze), stażu 
pracy(od 10 do 30 lat), stanu zdrowia

 Bez znaczenia okazały się zmienne rodzinne
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Co determinuje bierność zawodową 
osób starszych?

Czynnikami sprzyjającymi bierności zawodowej osób 
starszych są:
 płeć męska

 wiek od 45 – 49, 50 –51lat

 życie w partnerskim związku bez ślubu (w porównaniu z 
kawalerami i pannami)

 zamieszkiwanie w Toruniu

 brak umiejętności pisania na komputerze

 krótki staż pracy

 brak aktywności szkoleniowej

 całkowita lub umiarkowana niezdolność do pracy, I i II grupa 
inwalidzka

 posiadanie emerytury, renty, świadczenia przedemerytalnego


