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Kształcenie ustawiczne

Idea uczenia się przez całe 
życie (Lifelong Learning), 
edukacji permanentnej, 
kształcenia ustawicznego, 
staje się kluczowym 
zagadnieniem w dobie 
wiedzy i kształtowania się 
społeczeostwa 
informacyjnego. 

Bieżące doskonalenie 
kompetencji oraz ich 
aktualizowanie jest 
warunkiem koniecznym, by 
nadążyd za tempem 
nieustannie zachodzących 
zmian, zrozumied 
otaczający świat i radzid 
sobie w przekształcającej 
się rzeczywistości. 



Działania zmierzające do przedłużenia okresu 
aktywności zawodowej pracowników starszych:

 podejmowane indywidualnie poprzez inicjowanie i propagowanie działao 
wzmacniających kompetencje i możliwości wykonywania pracy, podnoszenie 
indywidualnej wydolności i sprawności fizycznej osoby starszej, upowszechnienie 
kształcenia ustawicznego w różnych dziedzinach umożliwiającego wielokierunkowe 
dokształcanie, jak również zdobywanie nowych specjalności, 

 podejmowane przez przedsiębiorstwa poprzez wprowadzanie zasad zarządzania 
wiekiem w kontekście warunków pracy oraz zmian organizacyjnych obejmujących 
m.in. elastyczne godziny pracy, pracę w niepełnym wymiarze godzin, dłuższe przerwy 
między poszczególnymi czynnościami, dostosowywanie kompetencji pracowników do 
zadao poprzez umożliwienie odbywania odpowiednich szkoleo, 

 podejmowane przez społeczeostwa poprzez zmianę postaw wobec pracowników 
starszych, przeciwdziałanie dyskryminacji pracowników ze względu na wiek, poprawę 
świadomości zagadnieo związanych z wiekiem pracownika w polityce pracy czy 
zmianę przepisów prawnych regulujących wychodzenie z rynku pracy.



Działania na poziomie przedsiębiorstwa

Organizacja pracy :

1. wydłużony okres urlopu zarówno wypoczynkowego, jak i urlopu 
przeznaczonego na podnoszenie kwalifikacji zawodowych (zmieniające 
się wymagania i metody pracy zwiększają potrzebę uzupełniania wiedzy 
wśród starszych pracowników; różnice w kompetencjach zawodowych 
pracowników powinny byd systematycznie niwelowane).

2. skutecznośd uczenia pracowników starszych zależy od organizacji i 
form dokształcania (starszy pracownik potrzebuje specyficznych sposobów 
uczenia, specjalnych warunków oraz odpowiedniej szybkości nauczania; 
nauczanie powinno byd dostosowane do możliwości uczenia się i wymagao 
w tym kierunku samego pracownika; starsi pracownicy preferują naukę w 
grupie równej wiekowo). 



Działania na poziomie przedsiębiorstwa

Dostosowanie psychospołecznych warunków pracy :

1. ważne jest jednoznaczne określenie roli i perspektyw pracowników 
starszych (niejednoznaczne określenie roli w miejscu pracy stanowi 
poważne obciążenie dla pracowników starszych i wpływa ujemnie na ich 
poczucie pewności siebie);

2. w pracy powinno się przykładad większą wagę do doświadczenia 
pracowników starszych (obawy pracowników starszych związane z 
perspektywą dalszego zatrudnienia w negatywny sposób wpływają na 
wydajnośd ich pracy oraz stan ich zdrowia). 

Dobre samopoczucie i atmosferę sprzyjającą ujawnianiu kreatywności 
osób starszych zapewnia brak dyskryminacji pracowników starszych przy 
awansach czy szkoleniach. 



Podsumowanie i prezentacja 
wybranych wyników badao w 

kontekście aktywizacji zawodowej 
starszych pracowników



Wykres 1. Potrzeby szkoleniowe



Wykres 2. Preferowana pora szkoleo



Wykres 3. Preferowany przez mężczyzn rodzaj 
szkoleo  w grupie wiekowej 45-69



Wykres 4. Preferowany przez kobiety rodzaj 
szkoleo  w grupie wiekowej 45-64



Wykres 5. Preferowana forma szkoleo



Wykres 6. Preferowana tematyka szkoleo



Wykres 7. Główne bariery uniemożliwiające 
udział w szkoleniach



Wnioski z badao (1/4):

 starsi pracownicy rzadko uczestniczą w szkoleniach;

 osoby te sporadycznie występują z inicjatywą dotyczącą 
przeprowadzenia szkoleo, a ich znajomośd bieżącej oferty 
dokształcenia jest niewielka;

 preferowane są szkolenia intensywne o charakterze warsztatów w 
czasie godzin pracy, prowadzone przez pracowników firm 
zewnętrznych w niewielkich liczebnie grupach (kilkanaście osób);

 w ramach intensywnych szkoleo preferuje się uzupełnianie 
posiadanej wiedzy, natomiast tematyka szkoleo okresowych 
powinna umożliwid uzyskanie dodatkowych (nowych) kwalifikacji;



Wnioski z badao (2/4):

 tematyka szkoleo powinna byd dostosowana do struktury 
wiekowej i zróżnicowania wg płci;

 w ramach realizowanych szkoleo i kursów dokształcających należy 
zwrócid szczególną uwagę na indywidualne wsparcie 
psychologiczne, zawodowe oraz motywacyjne (wykorzystanie 
metody job-coaching dla motywowania pracowników w wieku 45+ 
do podnoszenia kwalifikacji);

 istotny jest również dobór i odpowiednie przygotowanie osób 
prowadzących szkolenia dla starszych pracowników;



 konieczne jest zbudowanie systemu samosprawdzania kompetencji 
ogólnych i zawodowych w celu umożliwienia poddawania się 
analizie własnych kompetencji ,miałoby to na celu określenie ich 
deficytów, które następnie mogłyby byd uzupełniane przez system 
kształcenia ustawicznego;

 istnieje koniecznośd stworzenia preferencyjnych zasad płatności, 
uwzględniających udział środków publicznych;

 należy dążyd do upowszechniania, w szeroko dostępnych formach, 
wiedzy na temat sposobów i zasad skutecznego poszukiwania pracy 
(w tym umiejętności przygotowania życiorysu, listów 
motywacyjnych, udziału w rozmowie kwalifikacyjnej itp.);

Wnioski z badao (3/4):



 konieczne jest wspieranie projektów obejmujących 
przygotowywanie ścieżek kariery dla osób zagrożonych utratą pracy 
w ramach obowiązków pracodawców planujących zwolnienie 
pracowników;

 promocja szkoleo celem poprawy zatrudnialności i produktywnośd 
pracowników po 45 roku życia, ukierunkowanych na typy i poziomy 
umiejętności, które są często podstawową barierą dla zatrudnienia 
tych pracowników;

 w perspektywie długookresowej należy sformułowad strategię 
kształcenia przez całe życie, która odnosid się będzie do potrzeb 
pracowników przez cały okres ich pracy zawodowej.

Wnioski z badao (4/4):



Podsumowanie

Problemem polskiego rynku pracy jest brak spójnego z 
potrzebami rynku pracy systemu edukacji zawodowej oraz 
podnoszenia kwalifikacji i szkolenia pracowników. Polska nie 
posiada systemu kształcenia ustawicznego, który jest 
gwarantem możliwości szybkiego dostosowywania 
kwalifikacji i kompetencji pracowników do potrzeb rynku 
pracy, a bez niego trudno poradzid sobie z bezrobociem 
strukturalnym, a także z zapewnieniem konkurencyjności i 
innowacyjności naszym firmom. Taki system jest warunkiem 
budowania bezpieczeostwa pracowników na rynku pracy 
poprzez wzmacnianie ich pozycji, ale stanowi także 
warunek zwiększania konkurencyjności gospodarki. 



Dziękuję za uwagę


