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Pytania badawacze

Głównie: 

Dlaczego Polacy wcześnie dezaktywizują się 

 jakie są powody wczesnego przechodzenia na emeryturę

 zaprzestawania pracy zawodowej

Jakie czynniki zatrzymują ich na rynku pracy –
aspekt ilościowego, strukturalnego i jakościowego 
wykorzystania kapitału ludzkiego



i materiał badawczy

 Pochodzi z projektu Dezaktywizacja osób w wieku 
okołoemerytalnym

 wykonywanego przez

 dla

 Finansowanego ze środków



materiał badawczy składa się z…

 Badanie ankietowe na próbie osób  w wieku 
okołoemerytalnym (-10 lat do wieku emerytalnego, +5 lat 
po jego skończeniu), z doświadczeniem zawodowym (praca 
nie później niż…)

 Wywiady 

 z osobami jw.

 z pracodawcami

 ekspertami

 politykami

 badaczami

 Osoby głównie z doświadczeniem starego systemu 
emerytalnego  WNIOSKI



Skala dezaktywizacji emerytalnej 

 na 1-5 lat przed tym wiekiem emerytalnym 
uzyskuje świadczenia trwale dezaktywizujące 
(emerytury lub renty) aż 70% mężczyzn i 68% 
kobiet

 Podstawową determinantą przechodzenia na 
emeryturę nabycie uprawnień do niej (w tym: do 

wcześniejszej) i to niezależnie od innych 
okoliczności. 



Wnioski:

 Dla utrzymania równowagi zasadnicze znaczenie ma 
określenie wieku emerytalnego (bilansowanie 
populacji emerytów i  populacji pracujących) 

 Wiek emerytalny jest niski i nie pozwala na 
zbilansowanie wpłat i wypłat świadczeń emerytalnych 
w sytuacji mniej liczebnych młodszych pokoleń
PODNIESIENIE WIEKU UPRAWNIAJĄCEGO DO 
EMERYTURY (niezależnie od bodźców stwarzanych 
przez nowy system)

 Konieczność ograniczenia przechodzenia na emerytury 
przed osiągnięciem ustawowego wieku emerytalnego
częściowo się stało



Podstawowe czynniki skłaniające 
do przechodzenia na emeryturę

Sprzyja przejściu na emeryturę: 

a) oczekiwana relacja emerytury do zarobków

b) możliwość łączenia emerytury z pracą (w tym także w 
szarej strefie), co wręcz może poprawiać sytuację 
materialną emerytów w porównaniu z okresem, kiedy 
pracowali

c) zły stan zdrowia osób w wieku okołoemerytalnym 

d) nacisk wymagań i zagrożeń płynących ze środowiska 
zawodowego

e) dążenie do zmniejszenia ryzyka płynącego z 
niestabilności prawa
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Badanie ekwiwalencji 
zarobki : emerytura

Z E

Rezygnacja z zarobków Uzyskanie świadczenia emerytalnego

Schemat EZ
Punkt odniesienia

Punkt odniesienia

Deklaracje

DeklaracjeSchemat ZE

 

Źródło: J. Poleszczuk, Praca i emerytura



Zarobki  kiedy na emeryturę

 Niskie zarobki  gotowość natychmiastowego przejścia na 
emeryturę: średnio 931 zł. 

 Wysokie zarobki  nie bierze się pod uwagę emerytury, gdy 
zarobki przekraczają średnio 2801 zł. 

 Zarobki 1508-1515 zł - granicą od której w górę:
 zaczynają dominować decyzje o utrzymaniu aktywności

 zawodowej, w dół o dezaktywizacji zawodowej 

 Emeryci zarabiali  przed przejściem na emeryturę: mężczyźni -
średnio 1655 zł, kobiety 1238 zł. 

 Nie przeszli na emeryturę i pracują (pomimo posiadania 
uprawnień) 2074 zł i 1509 zł. 
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Emerytury:  kiedy zostać w pracy

 Niskie emerytury  stanowcze „trzymanie się”  
zatrudnienia: 804 zł, 

 Wysokie emerytury  zdecydowane przejście na 
emeryturę 2149 zł. 

 Granica 1250-1268 zł
 Powyżej dominują strategie dezaktywizacyjne,  

 poniżej nakierowane na aktywność zawodową. 

 Średnia emerytura badanych kobiet wynosiła 
1030 zł a mężczyzn 1330zł. 



Stopa zastąpienia

Oczekiwany ekwiwalent:

1 zł zarobku - 0,837 zł emerytury

Rzeczywista przeciętna stopa zastąpienia 
zarobków przez emeryturę (0,82 dla 
mężczyzn i 0,84 dla kobiet)

Wniosek: oczekiwania zbliżone do 
rzeczywistych proporcji



Wnioski:

W starym systemie emerytalnym: dużo chętnych do 
„emerytowania” ponieważ dość łatwo osiągalny 
satysfakcjonujący poziom świadczeń emerytalnych

 Osobom nisko zarabiającym łatwiej osiągnąć 
satysfakcjonującą emeryturę  większa 
dezaktywizacja (wysoko zarabiającym na odwrót)

W nowym systemie stopa zastąpienia 0,84 trudniej 
osiągalna, zwłaszcza przy krótkim stażu pracy 
powinno skłaniać do wydłużania okresu pracy



Łączenie emerytury z pracą

 Dla 65% możliwość łączenia pracy zarobkowej z emeryturą 
była jednym z ważnych motywów decyzji wystąpienia o 
emeryturę (chociaż tylko dla  4% osób była powodem 
podstawowym). 

 Wg obecnego stanu prawnego zarobki sięgające blisko 
dwukrotności płacy minimalnej nie skutkowały zmniejszeniem 
emerytury, jej zawieszenie groziło dopiero od 3,5 krotności 
wynagrodzenia najniższego. Korzyść osób, kontynuujących 
pracę po przejściu na emeryturę, o ile ich zarobki mieściły się 
do 0,7 płacy przeciętnej, sięgały  ok. ½ płacy przeciętnej



Wnioski:

 Stary system wręcz zachęca osoby z niższych 
przedziałów zarobków do przechodzenia na emeryturę

 I ogranicza podaż pracy ze strony emerytów 
potencjalnie wyżej zarabiających ( spadek podaży 
pracy wyżej kwalifikowanej)

 Należałoby pozwolić na pracę zawodową bez 
ograniczeń zarobkowych tych emerytów ze starego 
systemu emerytalnego, którzy przekroczyli ustawowy 
wiek emerytalny; w nowym systemie taki problem nie 
istnieje.



Stan zdrowia

Aż 51% mężczyzn i kobiet będących na 
emeryturze uznawało zły stan zdrowia za 
pierwszoplanową przyczynę przejścia na 
emeryturę, a wszystkich, którzy ją wymienili, było 
88%

Występuje dążenie do:
 zaprzestania „wystawiania się” na szkodliwe dla zdrowia 

warunki pracy
 unikania nadmiernych obciążeń (fizycznych, 

psychicznych) w tym. M.in. z powodu ciężkiej pracy 
wykonywanej  w trudnych warunkach, zmianowej



Wnioski: 

 Konieczne przeglądowe badania stanu zdrowia 
populacji zbliżającej się do wieku emerytalnego i 
działań profilaktycznych (dziś rzadko stosowane)

 Normy, wskazujące na szkodliwość niektórych 
rodzajów pracy nie sięgają do zjawiska pracy 
uciążliwej, która – łącząc się z mniejszą odpornością 
fizyczną osób w wieku okołoemerytalnym – jest przez 
nich samych uznawana za zbyt wyczerpującą i 
niszcząca dla zdrowia  trzeba diagnozować tego 
rodzaju prace i upowszechniać rozwiązania 
pozwalające zmniejszyć ich uciążliwość



Środowisko pracy

 Konkurencja ze strony młodszych pracowników, 

 napór nowych technologii, 

 nowych norm postępowania, 

 pojawianie się wymagań, którym trudno sprostać

 Nie potrafią sobie z tym poradzić osoby w wieku 
okołoemerytalnym

 Pracodawcy nie są im pomocni w przezwyciężaniu barier 
zawodowych (całe lata pracownicy wykonują te same 
zadania, nie są szkoleni czy awansowani)



Środowisko pracy

Niezwykle rzadko przyjmuje się do pracy nowych, 
nieznanych pracowników w wieku 
przedemerytalnym

Pracodawcy uzasadniają to:
 ryzykiem zatrudniania nieznanych osób chronionych 

przed zwolnieniami (obowiązuje 4-letni okres ochronny)

 oceną tych osób jako mało mobilnych, z przestarzałymi 
kwalifikacjami, wolniejszych w wykonywaniu zadań. 



Wnioski:

Trzeba 

 objąć pracowników w  średnim wieku programami 
rekwalifikacyjnymi: zwłaszcza intensywnymi 
szkoleniami związanymi z nowymi technologiami, 

 upowszechniać zarządzanie wiekiem w firmach 
(zwłaszcza większych)

 znieść okres ochronny lub przynajmniej zmniejszyć 
jego dolegliwość w odniesieniu np. do pracowników 
nowoprzyjmowanych

 upowszechniać wiedzę o faktycznym potencjale 
zawodowym starszych pracowników



Niepewność

Niepewność dot. uprawnień emerytalnych 

medialne odzwierciedlenie dyskusji związanych 
z finansowymi problemami ZUS

niejasność zasad uzyskiwania emerytur z 
nowego systemu 

nierozstrzygnięte ostatecznie sprawy dot. 
przechodzenia na wcześniejsze emerytury. 



Wnioski:

 Uporządkować i ustabilizować prawo dotyczące 
świadczeń emerytalnych 

 Ustanowić trwały porządek prawny dotyczący 
pomocy w nabywaniu kompetencji zawodowych w 
późniejszym wieku (uprawnień do korzystania z 
pomocy publicznej w kształceniu ustawicznym, 
doradztwie etc)

 Zaprojektować i przeprowadzić akcję edukacji 
publicznej w powyższym zakresie



Niepewność a sytuacja materialna 
emerytów

 Brak oszczędności 
 w ¾ gospodarstw domowych osób pracujących i w ok. 80% 

niepracujących w wieku okołoemerytalnym nie ma 
oszczędności

 wyuczone doświadczenia starego systemu (nie motywował ani 
nie stwarzał specjalnych szans tworzenia prywatnych 
oszczędności)

 Skutek
 silna zależność bytu starszych osób od systemu emerytalnego, 

przede wszystkim od poziomu świadczeń 
 niektórzy emeryci, zwłaszcza starsi, wpadają w pułapkę 

niedostatku

 Populacja emerytów jest silnie zróżnicowana dochodowo i 
majątkowo, 
 relatywnie ubodzy nie mają środków lub nie potrafią wpłynąć 

na swoją sytuację silne emocje.



Sytuacja materialna emerytów

Zdania ekspertów co do materialnej sytuacji 
emerytów są podzielone: 
 jedni wskazują na to, że na tle innych grup, zwłaszcza 

młodych rodzin z dziećmi, emerytom żyje się dobrze 
 inni akcentują
 zwiększanie potrzeb związanych z leczeniem (zły lub 

bardzo zły stan zdrowia deklaruje 11% emerytek i 14% 
emerytów), 

 wysokie koszty stałe samotnego prowadzenia 
gospodarstwa domowego (dotyczy to 28% kobiet i 22 % 
mężczyzn) lub gospodarstwa tylko z partnerem 
(odpowiednio 32% i 49%). 



Wnioski:

 Obawy, 
 czy uczestnicy nowego systemu emerytalnego (czerpiąc 

doświadczenie z systemu starego) są dostatecznie 
przygotowani na to, że mogą uzyskać niższą stopę 
zastąpienia dochodów z pracy przez świadczenie 
emerytalne (jeśli będą późno przystępować do systemu 
emerytalnego lub wcześnie przechodzić na emeryturę) 

 czy wiedzą, że emerytura jako ich jedyne źródło 
utrzymania może nie zaspokoić potrzeb w takim stopniu 
jak w dotychczasowym systemie

 istnieje pilna potrzeba publicznej edukacji na temat, 
jakie zachowania będą dodatnio wpływać na 
wysokość emerytur i uświadamiania konieczności 
gromadzenia oszczędności na starość poza systemem 
powszechnych ubezpieczeń emerytalnych



Płeć a przechodzenie na emeryturę

 Kobiety przechodzą na emeryturę wcześniej niż mężczyźni, 
ale „wyprzedzenie” w stosunku do ustawowego wieku 
emerytalnego pozostaje podobne dla osób obu płci. 

 Kobiety cechują mniejsze oczekiwania dochodowe. 
Satysfakcjonuje je emerytura niższa od męskiej średnio o 
11%. Decydują się zatem przechodzić na emeryturę pomimo, 
że jest ona niższa od męskiej. To wiąże się z ich wyższymi 
kosztami alternatywnymi pracy zawodowej – wypełniają 
więcej ról w rodzinie, więc ich czas wolny od obowiązków 
zawodowych wypełniają zadania, które przynoszą 
stosunkowo wysokie korzyści. 



Wnioski:

Kobiety dłużej pozostaną na rynku pracy
 jeśli ich ustawowy wiek emerytalny będzie 

bardziej zbliżony do męskiego
 jeśli funkcje, które pełnią w rodzinach, będą w 

większym stopniu wypełniane przez instytucje 
zewnętrzne

 będą lepiej zarabiały  (zmniejszanie różnicy w 
stosunku do zarobków mężczyzn)



Wykształcenie a decyzje o 
przejściu na emeryturę

Wyżej wykształceni mniej zainteresowani
 wczesnym przechodzeniem na emeryturę, 

 całkowitym zaprzestaniem pracy zarobkowej. 

Wśród pobierających emeryturę 
nadreprezentowane osoby z niskim 
wykształceniem (zwłaszcza podstawowym)

Najczęściej nie pobierają emerytury, mimo 
uzyskanego do niej prawa, osoby z wyższym 
wykształceniem. 



Rola kształcenia w podejmowaniu 
decyzji o przejściu na emeryturę

 Mężczyźni z wyższym wykształceniem nie przechodzą na 
emeryturę  powód: uzyskują na tyle wysokie dochody z 
pracy, że ich utrata nie mogłaby być skompensowana przez 
emeryturę

 Kobiety-emerytki nisko wykształcone częściej pracują 
powód: niskie emerytury

 Dezaktywizacji zawodowej sprzyja brak pewnych, ogólnych 
kompetencji (znajomość języków obcych i podstawowe 
kompetencje informatyczne)



Rola kształcenia a decyzje o 
przejściu na emeryturę

 Osoby, które pomimo posiadania uprawnień emerytalnych 
nadal pracują, częściej w ostatnim okresie aktywności 
zawodowej (5 lat) szkoliły się. 
 mężczyźni znajdujący się w tej sytuacji odbyli średnio 2,54 

szkoleń, chociaż średnia dla wszystkich pracujących wyniosła 
1,13 

 kobiety 2,59, wówczas kiedy średnia to 1,51
 wśród niepracujących emerytów: liczba szkoleń znacznie niższa –

0,37 dla mężczyzn i 0,34 dla kobiet.  

 Wywiady z pracodawcami, z ekspertami i z osobami w wieku 
okołoemerytalnym  pracodawcy z zasady nie szkolą 
starszych pracowników. 

 Do rzadkości należy również podejmowanie w późnym wieku 
szkolenia z własnej inicjatywy



Wnioski:

 przełamywać stereotypy dot, tego, że kształcenie jest 
pożądane tylko do pewnego wieku, odwrotnie, 
potrzeby kształceniowe z wiekiem mogą rosnąć 

 promować i wspomagać podejmowanie edukacji 
ustawicznej przez osoby w średnim i w starszym wieku

 silniej ukierunkować na osoby o niższym poziomie 
wykształcenia

 stworzyć mechanizm uczestnictwa pracodawców i 
władz publicznych w udostępnianiu możliwości 
kształcenia ustawicznego dla tych osób

 szkolenia adresowane do osób w średnim i w starszym 
wieku powinny dotyczyć nie tylko kompetencji 
zawodowych ale i kompetencji ogólnych



Dezaktywizacja pracujących 
najemnie i pracujących na własny 

rachunek
 Dysproporcja między pracującymi na własny rachunek poza 

rolnictwem i pracownikami najemnymi ze względu na 
częstotliwość pobierania emerytury, jak i posiadania 
uprawnień emerytalnych 
 Np. wśród aktywnych zawodowo udział pracujących na własny 

rachunek przewyższał ok. 3 - krotnie analogiczny udział wśród 
pracujących pobierających emeryturę

 spośród mężczyzn w wieku okołoemerytalnym, pracujących na 
własny rachunek wciąż pracowało 52,1% pozostających 
podczas gdy spośród pracowników najemnych było to tylko 
29,5% mężczyzn. Dla kobiet te udziały wynoszą:  50,7% i 
31,5%

 Relatywnie niska emerytura w stosunku do zarobków 
powód: niskie oskładkowanie dochodów



Wnioski:

 Dłuższa aktywność zawodowa pracujących na własny 
rachunek ma źródła w dotychczasowym systemie 
emerytalnym ale będzie utrzymywać się w nowym 
systemie 

 Trzeba upowszechniać wiedzę o korzyściach 
kumulowania wyższych składek emerytalnych w 
nowym systemie  może się okazać atrakcyjne dla 
pracujących na własny rachunek, szczególnie z 
niższych i średnich grup zamożności



Wpływ poziomu zarobków i stopa 
zastąpienia 

 Wyższych emerytur dla zaprzestania pracy i wyższych 
zarobków, by pracować, wymagają osoby:
 o wyższym kapitale ludzkim (o wyższym poziomie wykształcenia, 

uczestniczące w szkoleniach zawodowych w ostatnich 5 latach, 
posiadające więcej umiejętności informatycznych)

 intensywniej wykorzystywanym

 z większych ośrodków

 lepiej zarabiające, awansujące

 przekonane, że ich praca jest stabilna, doceniana, interesująca, 
pożyteczna.

 Niższych
 pracujący w małym wymiarze czasu

 w niedogodnym rozkładzie czasu pracy



Wnioski:

 Dla 70% populacji w wieku okołoemerytalnym praca 
to wyraźnie niekorzystna sytuacja  pozostaną w 
pracy, jeśli zarobki istotne przewyższą możliwą do 
uzyskania emeryturę.

 Na zwiększenie zainteresowania wydłużeniem 
aktywności zawodowej tej części populacji powinien 
mieć wpływ nowy system emerytalny: oferujący niską 
stopę zastąpienia przy krótkim stażu pracy i wyraźny 
wzrost stopy zastąpienia w miarę opóźniania 
rozpoczęcia pobierania emerytury



Nieprzechodzenie na emeryturę 
pomimo posiadania uprawnień do 

niej

Prawie tyle samo mężczyzn i kobiet pracuje 
rezygnując z przysługującej im emerytury (ok. 
11,7-11,8%).

Odraczają przejście na emeryturę 
 zarabiający ponadprzeciętnie (zwłaszcza kobiety – różnica 

zarobków 19%, kiedy mężczyzn 3%)

 awansujący zarobkowo w ostatnich latach

 wyżej i lepiej wykształceni, 

 zajmujący wyższe stanowiska

 częściej mężczyźni niż kobiety (przy analogicznych, innych 
cechach)



Wnioski:

sprzyjanie aktywnym postawom 
zawodowym w wieku średnim i starszym 
powinno wpływać na umocnienie dążeń do 
przedłużania aktywności zawodowej 
powyżej ustawowego wieku emerytalnego



Ocena starszych pracowników 
przez pracodawców

 Zalety
 doświadczenie zawodowe i 

życiowe
 spokój, stabilność
 odpowiedzialność
 umiejętność adaptacji w 

różnych warunkach, 
środowiskach

 dyspozycyjność (mają mniej 
obowiązków rodzinnych)

 lojalność
 brak pogoni za awansem
 solidność
 dokładność

 Wady : 
 gorsze wykształcenie (w tym dot. 

języków obcych, nowych technik) 

 niechęć do dokształcania

 niechęć do zmian

 brak kreatywności

 czasem nawet nawyki wyniesione z 
PRL (niezabieganie o klienta, 
postawy roszczeniowe)

 wolniejsza praca

 czasem nie wykazują dużej 
solidności, czy starań, by 
dostosować się do zmian (w okresie 
ochronnym)

 kłopoty ze sprawnością fizyczną



Ocena starszych pracowników 
przez pracodawców

 W niektórych zajęciach zawodowych starszy pracownik staje 
się mniej wydajny, tymczasem jest wyżej wynagradzany 
naturalnie powstają bodźce, by odmładzać załogę

 Nie jest to jednak dominująca strategia wszystkich 
pracodawców

 Przeciwstawienie się spadkowi produktywności jest możliwe, 
ale bardzo rzadko wykorzystywane
 Starszych pracowników nie szkoli się
 nie przydziela się im zadań dostosowanych do możliwości
 niejako „zamraża” w powtarzalnych obowiązkach,  skutek:

wypalenie zawodowe i chęć zaprzestania pracy 



Wnioski:

 Istnieją sposoby – skuteczne przynajmniej w części–
odnowy kwalifikacji i przeciwdziałania negatywnym 
skutkom starzenia się. W firmach nie ma wiedzy na 
ten temat, więc trzeba ją upowszechniać

Warto przemyśleć możliwości dopasowywania płac do 
poziomu produktywności tak, żeby pracodawcy nie 
zwalniali pracowników, kiedy ich płace (podnoszone 
według zasad kształtowania wynagrodzeń np. 
premiujących staż pracy) zaczynają przewyższać ich 
indywidualną produktywność. 
 To wymaga dalszych badań, dyskusji i propozycji ew. 

nowych rozwiązań prawnych, czy fiskalnych
 Potrzebne są układy zbiorowe pracy „odrywające” 

wynagrodzenia od stażu pracy


