


Cele ogólne 
Analiza możliwości i uwarunkowao aktywizacji 

zawodowej osób nieaktywnych zawodowo w starszym 
wieku oraz przedłużenia aktywności zawodowej 
pracujących i bezrobotnych w kontekście zjawisk 
ludnościowych i zatrudnieniowych w województwie 
do 2030 roku. 

Zaprojektowanie narzędzi oddziałujących na 
wzrost poziomu aktywności zawodowej osób 
starszych w regionie oraz przystosowanie miejsc pracy 
i metod zarządzania w podmiotach gospodarczych do 
ich potrzeb.



Cele poznawcze

• Określenie skłonności i uwarunkowao podejmowania pracy 
przez biernych zawodowo i bezrobotnych w starszym wieku 
oraz ich oczekiwao wobec pracy

• Poznanie oczekiwao osób starszych w stosunku do 
środowiska pracy, ich aspiracji zawodowych, a także 
zróżnicowania predyspozycji do wykonywania pracy

• Rozpoznanie metod aktywizacji zawodowej osób w 
starszym wieku oraz wskazanie możliwości zastosowania 
ich w Polsce

• Wzbogacenie wiedzy o kształtowaniu się zjawisk 
ludnościowych i zatrudnieniowych w województwie 
kujawsko-pomorskim do 2030 roku



Cele utylitarne
• Zaprojektowanie działao i instrumentów dla instytucji rynku pracy 

stymulujących wzrost aktywności zawodowej osób starszych (45+)
• Wskazanie efektywnych instrumentów aktywizacji zawodowej dla 

poszczególnych grup docelowych w wieku 45+
• Opracowanie rekomendacji i środków ułatwiających przystosowanie 

środowiska pracy i metod zarządzania w organizacjach do potrzeb 
starszych pracowników

• Określenie kierunków i form kształcenia zawodowego oraz ustawicznego 
osób w starszym wieku zapewniających rozwój ich kapitału ludzkiego

• Dostarczenie informacji o rozwoju zjawisk ludnościowych i 
zatrudnieniowych w województwie, które będą stanowid podstawę do 
podejmowania decyzji i działao na rzecz aktywizacji osób starszych przez 
wszystkie podmioty rynku pracy

• Upowszechnienie rezultatów badań



Badania empiryczne

• Próba kwotowa licząca 1200 osób z wykorzystaniem 
efektu kuli śnieżnej

• Wywiad kwestionariuszowy przeprowadzony przez 
ankieterów OBOP

• Struktura próby: 

50% respondentów z Bydgoszczy i Torunia, 

50% respondentów wytypowanych w równych 
częściach z trzech grup powiatów



Powiaty reprezentujące wybrane typy  
gospodarek

• rolnicza: rypiński, lipnowski, golubsko-

dobrzyński, radziejowski

• rolniczo-przemysłowa: świecki, nakielski

• rolnicza z rozwiniętą funkcją 
turystyczną:brodnicki, tucholski, żniński



Szczegółowa struktura próby



Szczegółowa struktura próby



Szczegółowa struktura próby



Kwestionariusz ankiety



Przewidywane rezultaty projektu

• konferencje, seminaria oraz publikacje prasowe i książkowe
• narzędzia umożliwiające instytucjom rynku pracy 

aktywizację zawodową osób starszych
• rozpropagowanie wśród osób starszych różnych form 

aktywności zawodowej i szkoleo dostępnych dla nich
• wzrost świadomości pracodawców w zakresie korzyści 

wynikających z szerszego wykorzystania kapitału ludzkiego 
starszych pracowników

• poznanie demograficznych uwarunkowao zasobów pracy w 
województwie i ich konsekwencji dla działao podmiotów 
rynku pracy


