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Wstęp

WSTĘP

W ciągu najbliższego dwudziestopięciolecia Polska stanie w obliczu
starzenia się społeczeństwa. W województwie kujawsko-pomorskim przeja-
wiać się to będzie między innymi spadkiem rozmiarów zasobów pracy.
W 2035 roku kształtować się one będą na poziomie 1105,4 tys. osób, co
oznaczać będzie spadek o 17,2% w stosunku do 2008 roku. Ten spadek licz-
by ludności w wieku zdolności do pracy w powiązaniu ze zmianami jej
struktury według wieku spowoduje konieczność przeformułowania celów
wielu polityk publicznych i problemów zarządzania w organizacjach. Już
dzisiaj potrzebna jest zmiana podejścia do osób starszych i przeciwdziała-
nie szkodliwemu stereotypowi, że grupa ta jest nieprzydatna społecznie
i stanowi ciężar dla społeczeństwa.

Przewidywane zmiany demograficzne stawiają przed pracodawcami
nowe wyzwania w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi. Coraz więcej
organizacji podejmuje w ramach zarządzania wiekiem (age management)
różnorodne działania skierowane do pracowników powyżej 45 roku życia.
Zmierzają one do poprawy środowiska pracy w celu utrzymania osób star-
szych w miejscu pracy pomimo osiągnięcia wieku emerytalnego.

W województwie kujawsko-pomorskim nie prowadzono dotychczas
badań nad zarządzaniem wiekiem w organizacjach w kontekście procesów
starzenia się ludności. Wyzwanie to podjęła Katedra Gospodarowania Zaso-
bami Pracy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu realizując projekt
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badawczy pt. Ludzie starsi na rynku pracy w województwie kujawsko-pomor-
skim. Tendencje rozwojowe i możliwości aktywizacji w ramach Programu Ope-
racyjnego Kapitał Ludzki, finansowanego ze środków Europejskiego Fundu-
szu Społecznego.

Empiryczną podstawą projektu było sondażowe badanie opinii osób
starszych. Badanie to przeprowadzone zostało przez OBOP na próbie kwo-
towej liczącej 1231 osób, obejmującej kobiety w wieku 45–64 lata i męż-
czyzn w wieku 45–69 lat. Połowa respondentów pochodziła z Bydgoszczy
i Torunia, pozostała część populacji badanych wybrana została z powiatów
reprezentujących trzy typy gospodarki: rolniczą, rolniczo-przemysłową i rol-
niczą z rozwiniętą funkcją turystyczną. W doborze próby uwzględniono
następujące charakterystyki: płeć, wiek, wykształcenie i źródło utrzymania.

Uzyskane w badaniach empirycznych informacje zostały opracowane
przy użyciu programów informatycznych oraz poddane analizom jakościo-
wym i statystycznym. Wyniki badań empirycznych były przedmiotem dys-
kusji na seminariach dla pracodawców, publicznych służb zatrudnienia, in-
stytucji rynku pracy i przedstawicieli nauki.

W niniejszej książce zarówno teoretyczne aspekty zarządzania wie-
kiem w organizacjach wobec procesów starzenia się ludności, jak również
wyniki sondażowego badania opinii ludzi starszych. Przedstawiając to opra-
cowanie do życzliwej oceny Czytelników, autorzy mają nadzieję, że będzie
ono przydatne dla szerokiego kręgu odbiorców.

Zenon Wiśniewski
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ROZDZIAŁ I

ZARZĄDZANIE WIEKIEM
W ORGANIZACJACH GOSPODARCZYCH

1. Koszty pracy a wiek pracowników

Dla pracodawcy decydujące znaczenie przy podejmowaniu decyzji o za-
trudnieniu i utrzymywaniu pracownika mają jednostkowe koszty pracy, a więc
relacja nominalnych kosztów zatrudnienia do wydajności. Dlatego na obser-
wowaną na rynku pracy po stronie popytu niechęć do zatrudniania osób star-
szych silnie rzutuje przypisywany tej populacji związek przeciętnie rosnące-
go z wiekiem wynagrodzenia i słabnącej – jak się często sądzi – produktyw-
ności1; brane jest też pod uwagę wzrastające ryzyko chorób i absencji kadry.
Starsi pracownicy są zatem postrzegani jako mniej produktywni, mniej inno-
wacyjni i żądający wyższych wynagrodzeń. Często nie jest w stanie tego ne-
gatywnego wizerunku zredukować większe doświadczenie tych osób.

Dane z ostatniego badania zarobków (Structure of Earnings Survey)
przeprowadzonego przez Wspólnotę Europejską w 2006 r. wskazują, że
w wielu krajach UE przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto rosną wraz

1 Por. A. Samorodov, Aeging and labour markets for older workers, Employment and Tra-
ining Department, International Labour Office, Geneva 1999, s. 22–23.



— 12 —

Rozdział I

z wiekiem pracownika, aż do końca jego aktywności na rynku pracy (tab. 1).
Wśród krajów objętych badaniem taką sytuację można zaobserwować mię-
dzy innymi na Węgrzech, w Hiszpanii, Niemczech i w Polsce. Tempo wzro-
stu płac wraz z wiekiem jest szczególnie wysokie w naszym kraju
– osoby w wieku 50–59 lat zarabiają średnio o 7,8% więcej niż pracownicy
od 40 do 49 roku życia, a osoby sześćdziesięcioletnie i starsze aż o 22,8%
więcej niż pięćdziesięciolatkowie. Bardzo podobnie rośnie wynagrodzenie
w tych grupach wiekowych na Węgrzech – odpowiednio 5,3% i 20,3%.
W Hiszpanii ten wzrost jest bardziej równomierny – odpowiednio 8,8% i 9,3%.

Tabela 1. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto pracowników w wybranych
krajach UE w 2006 r. według wieku (w EUR)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat.

Z kolei w Holandii i Irlandii kulminacyjnym okresem wzrostu pozio-
mu miesięcznych zarobków jest przedział wiekowy 50–59 lat. Pracownicy
w tym wieku zarabiają tam odpowiednio o 0,8% i 1,3% więcej niż czter-
dziestolatkowie. Po sześćdziesiątym roku życia następuje spadek przecięt-
nych uposażeń – w Holandii o niespełna 6%, a w Irlandii o niemal 17%
w stosunku do wynagrodzeń pięćdziesięciolatków.

W Wielkiej Brytanii szczytowe lata kariery zawodowej, jeśli chodzi
o poziom zarobków, przypadają na wiek 40–49 lat, a w Estonii i na Słowa-
cji najwięcej zarabiają trzydziestolatkowie.

Przedstawione dane mogą wskazywać, że w wielu krajach nominalny
poziom wynagrodzeń zmienia się zgodnie ze spadającą produktywnością,
nie powodując wzrostu jednostkowych kosztów pracy. Oczywiście, miesięcz-
ne zarobki mogą być mylące dla oceny godzinowych nominalnych kosztów
pracy starszych pracowników, gdyż w prezentowanych kalkulacjach Euro-
stat uwzględnia zarówno pracujących w pełnym, jak i niepełnym wymia-
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rze czasu pracy. W niektórych przypadkach zatem spadek miesięcznych
zarobków osób starszych może wynikać w większym stopniu z ogranicze-
nia wymiaru świadczenia pracy, niż z niższych stawek za godzinę.

Porównanie zmienności wynagrodzeń miesięcznych (tab. 1) i godzino-
wych (wykres 1) wraz z wiekiem pozwala zauważyć, że w większości ba-
danych krajów występuje zgodność kierunków fluktuacji tych wskaźników.
W Hiszpanii przeciętne godzinowe stawki płac rosną systematycznie wraz
z wiekiem. Z kolei w Polsce i na Węgrzech do pięćdziesiątego roku życia
poziom wynagrodzeń godzinowych nie jest znacząco skorelowany z wie-
kiem (z wyjątkiem niższych płac dla najmłodszego przedziału objętego ba-
daniem), a nieznaczne odbicie w górę następuje wśród sześćdziesięciolat-
ków. Nie musi to oznaczać, że ci pracownicy mają nagle wyższe oczekiwa-
nia płacowe. Wytłumaczeniem tego zjawiska może być zmiana struktury
pracujących w wieku 60–69 lat w porównaniu do grup młodszych w tych
krajach, spowodowana szybkim opuszczaniem rynku pracy przez osoby
starsze. Po 60 roku życia pozostają na nim lepiej wykształcone i zarabiają-
ce osoby zatrudnione lub pracujące na własny rachunek.

Interesującym przypadkiem są Niemcy, gdzie przeciętne stawki godzi-
nowe za pracę sześćdziesięciolatków są o 2,6% niższe niż osób w wieku
50–59 lat, lecz płace miesięczne w tej grupie rosną o 0,5%.

W Holandii i Irlandii godzinowe stawki za pracę – podobnie jak mie-
sięczne – są przeciętnie najwyższe w grupie wiekowej 50–59 a następujący
wśród sześćdziesięciolatków spadek jest porównywalny w ujęciu godzinowym
i miesięcznym. Jedynie w Wielkiej Brytanii można zaobserwować wyraźny spa-
dek stawek godzinowych osób 50+ w relacji do czterdziestolatków.

Mówiąc o nominalnych kosztach pracy osób starszych warto ponadto
zwrócić uwagę na występujące wciąż znaczne różnice w ramach Unii Eu-
ropejskiej. Niemiecki i holenderski pięćdziesięciolatek otrzymuje za godzinę
pracy około 18 EUR, tj. jedną czwartą mniej, a hiszpański – 11 EUR, tj.
o ponad połowę mniej, niż pracujący Irlandczycy w tym samym wieku. Róż-
nice te maleją w Europie Zachodniej dopiero w grupie 60+.

Niedostosowanie poziomu wynagrodzeń do malejącej zdaniem wielu
pracodawców produktywności osób starszych jest uważane za jedną z głów-
nych przyczyn niskiego poziomu zatrudnienia pracowników po 45 roku
życia. Czy rzeczywiście wydajność pracy spada z wiekiem? Analizę warto
rozpocząć od odwołania się do kilku teorii ekonomicznych2.

2 European Commission, Ageing and employment: Identification of good practice to increase
job opportunities and maintain older workers in employment. Final report, 2006, s. 67–69. http://
ec.europa.eu/employment_social/emplweb/news/news_en.cfm?id=178
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Wykres 1. Przeciętne godzinowe wynagrodzenie pracowników w wybranych kra-
jach UE w 2006 r. według wieku (w EUR/godz.)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat.

Na gruncie teorii kapitału ludzkiego można uzasadnić tezę, że płace
osób starszych są na poziomie niższym niż ich produktywność. Młodzi pra-
cownicy wchodzą na rynek z pewnym zasobem kapitału ludzkiego. Praco-
dawcy inwestują w pracowników szczególnie silnie na początku ich kariery,
dostosowując ich wiedzę i umiejętności do specyficznych wymagań danego
przedsiębiorstwa. W tym samym czasie rozpoczyna się proces deprecjacji
wiedzy i umiejętności nabytych przed podjęciem zatrudnienia. Łączny bilans
tempa aprecjacji i utraty kapitału decyduje o zmianach posiadanych przez
pracownika zasobów ludzkich. Jeśli od pewnego wieku pracownik nie uczest-
niczy w formalnym i nieformalnym kształceniu, może dojść nawet do realne-
go obniżenia jego zasobów ludzkich. Dotyczy to przede wszystkim specjali-
stów i menedżerów, ale również pracowników wykonawczych, w przypadku
których wzrost wydajności spowodowany większym doświadczeniem
i wprawą jest najczęściej niższy niż jej spadek wywołany malejącymi możli-
wościami fizycznymi. Zatem zgodnie z teorią kapitału ludzkiego w okresie



— 15 —

Zarządzanie wiekiem w organizacjach gospodarczych

całego życia zawodowego krzywa płac nie pokrywa się z krzywą krańcowej
produktywności. W początkowym okresie kariery zawodowej pracodawcy in-
westując w szkolenia ponoszą koszty zatrudniania wyższe niż wydajność osią-
gana przez młodego pracownika. W schyłkowym okresie kariery jest odwrot-
nie: płaca poniżej wydajności rekompensuje wcześniej poniesione nakłady.

Teoria kapitału ludzkiego nie rozróżnia jednak wydajności potencjal-
nej i faktycznej, zakładając upraszczająco, że pracownicy cały czas osiągają
wyniki maksymalne w danym momencie. Przeciwne założenia przyjmuje
się w teoriach płacy efektywnej i niepisanych kontraktów. Podkreślają one
niepewność firm co do wydajności nowo zatrudnionych pracowników po-
wodującą opłacanie ich poniżej aktualnej wydajności, paraboliczny kształt
krzywej płac w okresie całego życia, a także motywujące do lojalności wo-
bec danego pracodawcy wynagradzanie starszych pracowników powyżej ich
wydajności. Zgodnie z tymi modelami relacja krzywych płacy i produktyw-
ności krańcowej jest odwrotna niż w modelu kapitału ludzkiego: u progu
kariery płaca jest niższa, a u schyłku wyższa niż wydajność.

Oprócz modeli teoretycznych, z których jedne uzasadniają, a inne oba-
lają tezę o opłacaniu starszych pracowników powyżej ich wydajności, moż-
na wziąć także pod uwagę preferencje samych pracowników. Oczekują oni
wzrostu wynagrodzenia przez cały okres aktywności zawodowej, co pod-
nosi poczucie ich wartości i zaspokaja potrzebę uznania. Wybierają taki
rozkład wynagrodzeń, chociaż może on nie zapewniać maksymalizacji
łącznej płacy uzyskanej w czasie całej aktywności zawodowej.

Ciekawe uzasadnienie preferowania przez pracowników permanent-
nego wzrostu płac w czasie całej kariery przedstawia K. Arai na przykła-
dzie gospodarki Japonii3. Zbadał on zmienność wynagrodzeń i wydatków
Japończyków w ciągu całego życia zawodowego. Okazało się, że rozkład
wydatków gospodarstw domowych zmienia się w czasie – pięćdziesięcio-
latkowie w Japonii często potrzebują większych dochodów niż osoby młod-
sze, gdyż muszą pokryć rosnące koszty edukacji swych dzieci.

Weryfikacja wyrażanego przez niektórych pracodawców przekonania,
że starsi pracownicy są mniej wydajni wymaga zbadania relacji wieku i pro-
duktywności4. Określenie tej zależności nie jest łatwe. Biologicznie najwyż-
sze możliwości fizyczne mają dwudziestokilkulatkowie, ale tempo spadku
tych zdolności po trzydziestym roku życia bywa bardzo zróżnicowane. Poza
tym należy pamiętać, że biologiczne możliwości nie przesądzają o faktycz-
nych wynikach pracownika, ponieważ wykonywanie pracy zawodowej naj-

3 K. Arai, Wage profiles: shape and variations, The Manchester School, Vol. 65, no. 3, 97,
s. 244–258.

4 European Commission, Ageing and employment..., s. 74–79.
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częściej nie wymaga angażowania maksimum zdolności. Nie można także
pomijać zdobywanego wraz z wiekiem doświadczenia zawodowego, które
wpływa na podniesienie wydajności dzięki np. lepszej znajomości rynku,
posiadaniu sieci klientów oraz wypracowaniu strategii działania.

W trakcie postępowania weryfikującego wydajność starszych pracow-
ników trzeba zmierzyć się z licznymi problemami badawczymi dotyczący-
mi mierzenia wyników pracy i związku przyczynowo-skutkowego między
wiekiem a uzyskiwanymi rezultatami. Stosunkowo najłatwiej ustalić indy-
widualne osiągnięcia pracowników wykonawczych. Kłopoty pojawiają się
przy ocenie wyników pracy zespołowej oraz w usługach. Opinie menedże-
rów dotyczące pracy osób starszych także mogą być obarczone błędami wy-
nikającymi z istniejących uprzedzeń. Ponadto szacowanie produktywności
populacji 50+ nie uwzględnia zwykle transferu wiedzy od starszych do
młodszych pracowników, dzięki któremu rośnie wydajność mniej doświad-
czonej kadry, to zaś tworzy pewien rodzaj dźwigni kompetencji i wydajno-
ści. Pozostaje także problem badawczy odseparowania samego wieku jako
czynnika determinującego dany poziom osiągnięć zawodowych.

Tabela 2. Przegląd wybranych badań nad wiekiem i produktywnością przeprowa-
dzonych w latach 1996–2004
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Źródło: opracowanie własne na podstawie: Commission of the European Communities, Age-

ing and Employment: Identification of Good Practice to Increase Job Opportunities and Ma-

intain Older Workers in Employment, 2006, s. 76–79.

Kolejną trudność sprawia odizolowanie wpływu wieku na wydajność
od analizy konkretnej kohorty. Zazwyczaj poddaje się badaniu wydajność
obecnych starszych pracowników i porównuje z wydajnością dzisiejszych
młodych ludzi na rynku pracy. A przecież dzisiejsi 50–60-latkowie rozpo-
czynali kariery z zupełnie innym – najczęściej wyraźnie niższym – baga-
żem wiedzy, umiejętności i wykształcenia. Nie można także abstrahować
od intensywności przebytych szkoleń zawodowych, zdobywanego doświad-
czenia i treningu. Starsi pracownicy są najczęściej niedoreprezentowani
w szkoleniach i przemieszczeniach wewnętrznych, co wpływa na ich niż-
sze wyniki. Dzisiejsi 40–50-latkowie w latach swojej młodości nie mieli naj-
częściej możliwości uczestnictwa w podnoszeniu kwalifikacji w tym stop-
niu co ich obecni młodsi koledzy.

Ponadto w badaniach efektywności pracy osób starszych zestawia się
populację młodych, w której większość jest aktywna zawodowo, z grupą,
w której wskaźniki zatrudnienia są znacznie niższe. To rodzi ryzyko, że
w grupie wiekowej 50+ uwzględnia się ludzi najlepszych pod względem
potencjału na rynku pracy (a zatem tych, którzy nie skorzystali z możliwo-
ści bardzo wczesnego zakończenia kariery zawodowej), podczas gdy wśród
dwudziestolatków zdecydowaną większość, niezależnie od kompetencji
rynkowych.
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Wymienione problemy badawcze z pewnością przyczyniają się do
tego, że wyniki licznych badań przeprowadzanych na całym świecie na te-
mat powiązania wieku z wydajnością nie są jednoznaczne (por. tab. 2).

2. Mobilność i elastyczność zasobów pracy

Jak wykazano, badania naukowe nie dostarczały dotychczas jedno-
znacznych argumentów przemawiających za niższym potencjałem starszych
pracowników na rynku pracy. Można postawić tezę, że o rzeczywistej za-
leżności wieku i wydajności decydują indywidualne rozwiązania stosowane
w konkretnym przedsiębiorstwie w zakresie zarządzania wiekiem.

Zapewnianie mobilności i elastyczności zasobów pracy jest zasadni-
czym elementem całościowego podejścia do zarządzania wiekiem. Elastycz-
ność współczesnych strategii zarządzania wiekiem przejawia się przede
wszystkim w zindywidualizowanym podejściu do pracownika. Obejmuje
systematyczne kontrole stanu zdrowia personelu, szukanie optymalnych
zestawów zadań dostosowanych do możliwości konkretnej osoby, prowa-
dzenie wywiadów z pracownikami na temat ich kondycji i preferencji, in-
dywidualne plany szkoleniowe. Zakładając, że dysproporcje w zakresie zdol-
ności do pracy będą u pracowników rosły z wiekiem, nie buduje się jedne-
go modelu „starego pracownika”.

Podniesienie wskaźnika zatrudnienia starszych osób wymaga nie tyl-
ko tworzenia strategii podnoszących zdolność do pracy, ale także popra-
wiających alokację pracy na wewnętrznym rynku. Wspieranie takich prze-
mieszczeń może przynieść firmom5:
— ograniczenie bezpośrednich i pośrednich kosztów urlopów zdrowot-

nych i zastępstw,
— poprawę relacji z klientami, którzy w wyniku procesu powszechnego

starzenia się społeczeństwa coraz częściej są osobami w wieku 50+
preferującymi kontakt z przedstawicielem firmy równym wiekiem,

— lepsze dopasowanie siły roboczej pod względem doświadczenia za-
wodowego do wymagań stanowisk,

— lepsze wykorzystanie indywidualnych możliwości pracowników,
— transfer wiedzy w ramach organizacji,
— większą elastyczność dostosowywania się do zmieniających się wa-

runków otoczenia dzięki rozbudowaniu pakietów umiejętności posia-
danych przez pracowników,

— podniesienie motywacji starszych pracowników do pracy.

5 Ibidem, s. 132–134.
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3. Wspieranie zdolności do pracy osób starszych

W zarządzaniu wiekiem w organizacji kluczową sprawą jest wspiera-
nie zdolności do pracy osób starszych. Wprowadzony na początku ubiegłej
dekady w Finlandii wskaźnik zdolności do pracy (WAI, Work Ability Index)
uwzględnia między innymi takie zmienne, jak: obciążenie, samodzielność,
potrzeby fizyczne, entuzjazm, aktywność, wykształcenie, szkolenie zawodo-
we, dolegliwości. Stopniowo przy ocenie zdolności do pracy zaczęto się po-
sługiwać tym wskaźnikiem także w innych krajach Europy. Wyniki wska-
zują na malejącą wraz z wiekiem zdolność do pracy niezależnie od kraju6.

Rysunek 1. Obszary zdolności do pracy

6 M. Morschhäuser, R. Sochert, Healthy Work in an Ageing Europe. Strategies and Instru-
ments for Prolonging Working Life, BKK Bundesverband, Essen 2006, s. 36.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Commission of the European Communities,

Ageing and Employment: Identification of Good Practice to Increase Job Opportunities

and Maintain Older Workers in Employment, 2006, s. 86.
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Zdolność do pracy można analizować szerzej, niż jest to wyrażone
wskaźnikiem WAI, uwzględniając jej cztery poziomy: trzy najniższe dotyczą
zasobów ludzkich, czwarty – samej pracy7. Najniższy poziom obejmuje stan
zdrowia fizycznego i psychicznego, poziom drugi – kompetencje, trzeci –
wartości, postawy i motywację, a czwarty – warunki pracy (środowisko
pracy, treść i wymogi pracy, relacje międzyludzkie, organizację pracy, za-
rządzanie, przywództwo). Ze zdolnością do wykonywania pracy związane
najsilniej są poziomy pierwszy i czwarty (rys. 1).

Reakcje przedsiębiorstw na wzrost popytu na pracę i niedostateczną
jej podaż opierają się najczęściej na wspieraniu zasobów ludzkich. Podej-
ście oparte na pojęciu zdolności do pracy wskazuje dodatkowo na istotną
rolę warunków pracy, które trzeba dostosowywać do ludzi. Ogromne zna-
czenie dla podtrzymania zdolności do pracy – szczególnie osób starszych –
ma postawa i świadomość menedżerów, którzy odpowiadają za zestrojenie
obu czynników: zasobów ludzkich i szeroko pojętego środowiska pracy.

4. Korzyści wynikające z wprowadzania metod zarządzania wiekiem
po stronie popytowej

Z pewnością nie można przyjąć, że większe aktywizowanie zawodo-
we starszych pracowników przynosi bezwarunkowo korzyści z punktu wi-
dzenia pracodawcy. Trzeba raczej dokonać kategoryzacji stanowisk, funkcji,
ról, w których starsi pracownicy osiągają wyniki równie dobre lub lepsze
niż młodsi8. Wśród powodów, dla których pracodawcy wprowadzają syste-
my zarządzania wiekiem można wskazać konieczność przeprowadzenia re-
strukturyzacji, wymagania klientów odnośnie do pewnych standardów ob-
sługi, braki siły roboczej, potrzebę konkurowania wykwalifikowaną kadrą
oraz presję związków zawodowych. U starszych pracowników podkreśla się
przede wszystkim takie zalety, jak dokładność, rzetelność oraz lepsza oce-
na sytuacji wynikająca z doświadczenia. Najmniej korzystnymi ich cechami
są natomiast malejąca efektywność wykonywania prac fizycznych oraz ni-
skie zdolności adaptacji do nowych technologii.

Na wykazywane przez starszy personel umiejętności lepszego spro-
stania oczekiwaniom klientów wskazują na przykład badania litewskie. Pa-
cjenci szpitala w Prienai deklarowali, że preferują usługi starszych lekarzy,
gdyż mają do nich większe zaufanie. Z kolei goście portugalskiego hotelu

7 Commission of the European Communities, Ageing and Employment: Identification of Good
Practice to Increase Job Opportunities and Maintain Older Workers in Employment, 2006, s. 84–86.

8 Przykład sieci handlowej Tesco Polska i Italian Bank San Paolo IMI.
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Lisboa Plaza podkreślali kluczową rolę obecności starszego personelu dla
stworzenia domowej, przyjemnej atmosfery9.

Dla uzyskania poparcia kadry menedżerskiej dla implementacji pro-
gramu zarządzania wiekiem w firmie konieczne jest przyjęcie adekwatnej
do potrzeb strategii informacyjnej, obejmującej zarówno przełożonych, jak
i szeregowych pracowników. Przykładowy model takiej strategii przedsta-
wiono w tab. 3.

Tabela 3. Efekty wdrożenia strategii informacyjnej zarządzania wiekiem

Źródło: opracowanie własne na podstawie: C. Braedel, Information concept forthe top manage-

ment, [w:] A. Görn, M. Rentzsch (red.), Solutions for effective design of work life within

the demographical changes, IAS Stiftung, Berlin 2003, s. 11.

5. Analiza przypadków zarządzania wiekiem w wybranych krajach UE

5.1. Analiza dobrych praktyk
jako narzędzia rozwoju funkcji personalnej w przedsiębiorstwie

Na poziomie firmy dobre praktyki charakteryzują się następującymi
cechami10:
— wydłużają okres aktywności zawodowej,
— są efektywne w sensie relacji zysków do nakładów,
— mogą być transferowane nie tylko do innych przedsiębiorstw w da-

nym kraju, ale także do innych krajów członkowskich UE.
W Unii Europejskiej panuje zgoda co do tego, że analiza rozwiązań

wprowadzonych w poszczególnych krajach ma głębokie uzasadnienie. Upo-
wszechnianie dobrych praktyk jest jednym z fundamentów Otwartej Meto-

9 European Commission, Ageing and employment..., s. 80.
10 Ibidem, s. 9.
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dy Koordynacji – ma skłaniać do dobrowolnego przejmowania pewnych
sposobów realizowania polityki przez kraje członkowskie i dostosowywa-
nia ich do specyfiki lokalnych warunków. Dzięki tej metodzie uzyskuje się
także pewną wspólną płaszczyznę porozumienia, operując jednakowym
słownictwem, ustalając zunifikowane wskaźniki opisujące dane zjawiska,
budując powszechne bazy danych oraz umożliwiając porównania między-
narodowe i dyfuzję wiedzy. Dobre praktyki zawsze osadzone są w lokal-
nym kontekście. Dlatego do skutecznego przenoszenia wzorców nie wystar-
czy kopiowanie narzędzi i metod; niezbędne jest także przejmowanie kul-
tury pracy i sposobów współdziałania podmiotów.

W rozpoznawanie i upowszechnianie dobrych praktyk w zakresie za-
rządzania wiekiem powinny – i w niektórych krajach to robią – włączać
się instytucje rządowe (przykłady: fiński Narodowy Program Dotyczący Wie-
ku, czeski Narodowy Program Przygotowania do Starzenia się, niemiecki
Neue Qualität der Arbeit) lub pozarządowe (brytyjski Third Age Employment
Network). Ich działania dotyczą sfery rekrutacji i selekcji, warunków i orga-
nizacji pracy, kształtowania czasu pracy, systemu wynagradzania, budowa-
nia ścieżek kariery, szkoleń, dbałości o stan zdrowia personelu, relacji in-
terpersonalnych oraz elastycznego kończenia kariery zawodowej.

5.2. Zarządzanie wiekiem a pozyskiwanie pracowników

Jedną z głównych strategii rekrutacji w firmach Europy Zachodniej
jest pozyskiwanie młodej kadry bez doświadczenia, a następnie jej dosko-
nalenie. Podejście to sprawia, że bardzo często na tym etapie zarządzania
zasobami ludzkimi jest wywoływany problem dyskryminacji11. Troska
o przestrzeganie prawa w zakresie niedyskryminowania osób starszych waż-
na jest już na poziomie formułowania ogłoszeń rekrutacyjnych. Wprawdzie
zniknięcie z ofert pracy górnych limitów wieku nie oznacza, że pracodaw-
cy będą zatrudniać więcej osób starszych – ciągle utrzymują się uprzedze-
nia, ale w warstwie deklaratywnej ogłoszenia muszą mieć charakter otwar-
ty (np. prezentowanie w materiałach rekrutacyjnych fotografii przedstawia-
jących ludzi w różnym wieku, a nie tylko młodych).

Badania prowadzone wśród pracowników mających 45 i więcej lat
w Australii ujawniły następujące problemy związane z dyskryminacją ich
grupy wiekowej w procesie rekrutacji12:

11 Ibidem, s. 148–150.
12 The Victorian, South Australian and Western Australian Equal Opportunity Commissions

and the Australian Employers Convention, Age limits. Age-related discrimination in employment
affecting workers over 45, 2001, s. 12–16. http://www.latrobe.edu.au/aipc/publications.htm
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— wiek jest podstawową barierą w znalezieniu zatrudnienia; twierdzi
tak dwie trzecie badanych bezrobotnych mających ponad 55 lat,

— kandydaci nie znają swoich praw w zakresie procedur rekrutacji i se-
lekcji (np. brak konieczności zamieszczania informacji o wieku),

— starsze osoby nie zawsze umieją przedstawić swoje doświadczenie
zawodowe w pozytywnym świetle,

— przydatność do pracy jest oceniana na podstawie wyglądu w czasie
wywiadów selekcyjnych,

— odrzucając kandydatów ze względu na wiek pracodawcy nie podają
uzasadnienia, co uniemożliwia starszym ludziom zmianę umiejętno-
ści na pożądane przez pracodawców,

— stosowana jest dyskryminacja ukryta (np. pytania o wiek dzieci w cza-
sie rozmowy kwalifikacyjnej, nieadekwatne do danego stanowiska kry-
teria selekcji, zbędna biegłość w obsłudze komputera).
Przykładem dobrej strategii pozyskiwania personelu w ramach zarzą-

dzania wiekiem może być rozwiązanie zastosowane przez niemieckiego
potentata samochodowego BMW. Podczas procedur rekrutacyjnych w tej
firmie zauważono, że osoby starsze są niedoreprezentowane ze względu
na zbyt niskie kwalifikacje kandydatów. Dlatego koncern rozpoczął współ-
pracę z lokalnym urzędem pracy, organizując dla bezrobotnych szkolenia
z zakresu przygotowywania dokumentów aplikacyjnych i autoprezentacji.
Od nowych pracowników wymagano gotowości do uczestnictwa w szkole-
niach w innych miastach, w których firma miała swoje oddziały. Stanowiło
to pewną przeszkodę dla starszych osób, ale kolejne testy badające moty-
wację, zdolność do pracy w zespole i umiejętności komunikacyjne udowad-
niały ich przydatność na poziomie podobnym do osób młodszych.

Innym przykładem dobrej praktyki w tym zakresie jest postępowanie
pewnej brytyjskiej sieci handlowej. Chciała ona zwiększyć liczbę starszych
sprzedawców, ale napotkała trudności podażowe. Okazało się, że osoby star-
sze potrzebowały zachęty do aplikowania o posadę. Firma w procesie re-
krutacji wykorzystała ogłoszenia prasowe, informacje we własnych sklepach,
a także ulotki rozdawane w miejscach spotkań osób starszych. W komi-
sjach rekrutacyjnych zaangażowano m.in. doświadczone osoby w starszym
wieku. Centrala przygotowała dla poszczególnych sklepów analizę persone-
lu ze względu na wiek, płeć i rasę wraz z opisem struktury lokalnej spo-
łeczności według tych samych cech, co miało pomóc przybliżyć strukturę
sprzedawców do oczekiwań klientów. Poza stanowiskami sprzedawców oso-
by starsze zatrudniano również w charakterze szkoleniowców i kierowni-
ków działów.

„Płynięcie pod prąd” może przynosić firmie korzyści. Na co może li-
czyć pracodawca promujący zatrudnianie starszych osób w sytuacji gdy
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rynek generalnie dyskryminuje tę grupę siły roboczej? Jeśli firma nie jest
w stanie zaoferować wysokich wynagrodzeń, młodzi pracownicy często szu-
kają lepszej posady. Rosną koszty rotacji, a pieniądze wydane na ich szko-
lenie są stracone. Przeciwnie zachowują się osoby starsze: są one znacznie
mniej mobilne niż młodzi, a trudna dla nich sytuacja na rynku pracy znie-
chęca je do zmiany pracodawcy. Są zatem bardziej lojalne, a koszty ponie-
sione na ich kształcenie zwrócą się do czasu ich odejścia na emeryturę.

5.3. Miejsce pracy – warunki i organizacja pracy

W Unii Europejskiej wraz z wiekiem zmienia się struktura zatrudnie-
nia według formy13. Wśród mężczyzn w wieku 50 lat i więcej prawie 30%
prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą lub jest właścicielem fir-
my. W grupie wiekowej 30–49 lat w tej formie zatrudnionych jest 20%
mężczyzn, a wśród panów od 15 do 29 roku życia – poniżej 10%. Analo-
giczny rozkład widać wśród kobiet, przy niższym udziale samozatrudnio-
nych i właścicieli firm (ok. 16% dla grupy 50+)14. Telepracę z domu wyko-
nuje większy odsetek starszych (8,5%) niż najmłodszych (5,7% osób do
24 lat). Co ciekawe, wśród badanych pracowników także pracę z kompute-
rem zadeklarowało więcej osób w wieku 55+ niż najmłodszych spośród
badanych pracowników (odpowiednio 40% wobec 35%). Większość z nich
korzysta z internetu15. Relatywnie niewielu pracowników w wieku 55 i wię-
cej lat pracuje w Europie wykonując zadania proste i powtarzalne z dużą
częstotliwością. Ponad połowa starszych pracowników deklaruje, że ich pra-
ca jest stresująca ze względu na konieczność dotrzymywania napiętych
harmonogramów. Zaledwie 14% pracowników w wieku 55+ informuje,
że tempo ich pracy jest uzależnione od maszyn i narzędzi (m.in. praca
przy taśmie produkcyjnej); dla 68% tempo pracy narzucają klienci. Aż
76,4% badanych starszych pracowników twierdzi, że ma wpływ na tempo
własnej pracy.

Starsi pracownicy są grupą, która najczęściej ma przywilej wyboru
zadań, których się w pracy podejmuje. Taką możliwość deklaruje 71,5% ba-
danych w wieku 55 lat i więcej, a tylko 45,9% osób do 24 roku życia. Jesz-

13 Czwartą edycję badania warunków pracy w Europie przeprowadzono w 2005 r. Objęto
nimi pracujących z 31 krajów starego kontynentu, w tym wszystkie kraje obecnej UE oraz
Norwegię, Szwajcarię, Chorwację i Turcję.

14 European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, Fourth
European Working Conditions Survey, Office for Official Publications of the European Communi-
ties, Luxemburg 2007, s. 7.

15 Ibidem, s. 101–103.
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cze więcej starszych (74,3%) może wybierać sposób wykonywania pracy,
podczas gdy z podobnego przywileju korzysta ledwie połowa najmłodszych
pracowników. Przerwy w pracy na życzenie może mieć 56,0% najstarszych,
a tylko 32,5% najmłodszych pracowników. Wraz z wiekiem pracowników
maleje udział doświadczających rotacji zadań (od 49,9% wśród zatrudnio-
nych do 24 roku życia, do 35,4% pracowników 55+) oraz pracy zespołowej
(48,3% w grupie 55+, 58,7% wśród pracowników do 24 roku życia).

Starsi pracownicy rzadziej niż ich młodsi koledzy wykonują mono-
tonną pracę, ale z kolei nie tak często wymaga się od nich uczenia się no-
wych rzeczy. Z wiekiem rośnie szansa na to, że w pracy możliwe będzie
wykorzystywanie własnych pomysłów. Prawie jedna trzecia 55-latków i star-
szych deklaruje, że poradziłaby sobie z trudniejszymi zadaniami niż te, które
aktualnie wykonują.

Najstarsi pracownicy są grupą wiekową najmniej ze wszystkich nara-
żoną na negatywne czynniki fizykochemiczne, takie jak: wibracje, hałas,
wysokie lub niskie temperatury, zanieczyszczenie powietrza, substancje
chemiczne, promieniowanie oraz dym nikotynowy. Są natomiast równie
często jak młodsi narażeni na pracę w pozycji niewygodnej lub powodują-
cej ból, stojącą lub wymagającą chodzenia. Niewiele rzadziej niż osoby
mające od 25 do 54 lat starsi muszą dźwigać lub przesuwać ciężary. Jeśli
chodzi o dolegliwości zdrowotne spowodowane pracą, najstarsi pracowni-
cy skarżą się najczęściej na bóle pleców i mięśni. Ponad 77% pracowników
w wieku 55+ deklarowało, że mogłoby wykonywać tę samą pracę także
po skończeniu sześćdziesiątego roku życia16.

Z punktu widzenia zarządzania wiekiem istotne jest, że nie ma w Eu-
ropie wśród pracujących grupy bardziej usatysfakcjonowanej warunkami
pracy niż osoby po 54 roku życia. Ponadto tylko 9% z nich obawia się utra-
ty pracy w ciągu najbliższych sześciu miesięcy, w porównaniu do 19,4%
pracowników w wieku poniżej 25 lat.

W ramach reorganizacji pracy w celu dostosowania jej do potrzeb
starszych pracowników warto wskazać na autonomiczną organizację pracy
i tworzenie mieszanych grup wiekowych17. Rozróżnia się cztery rodzaje or-
ganizacji pracy: podporządkowaną, elastyczną, zautomatyzowaną oraz au-
tonomiczną. Ostatni typ coraz częściej spotykany jest w krajach, które dużą
wagę przywiązują do ageing policy, takich jak Szwecja, Dania, Holandia i Fin-
landia. W ramach zespołów autonomicznych możliwa jest zmiana charak-
teru obciążeń fizycznych i intelektualnych. W szczególności sprzyjają temu

16 Ibidem.
17 European Commission, Ageing and employment..., s. 144–145.
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grupy zadaniowe zróżnicowane wiekowo. Zaleca się obserwowanie, czy
w ramach zespołu nie następuje nazbyt pogłębiona specjalizacja, która może
zniwelować zalety okresowej zmiany ról; występuje tu pewna wymienność
między wydajnością a wzbogacaniem treści pracy. Można jednak stwier-
dzić, że o ile w krótkim okresie lepsze wyniki zespołu przynosi specjaliza-
cja, o tyle w dłuższym – rotacja obowiązków, która umożliwia zastępstwa,
podnoszenie kwalifikacji, urozmaicanie pracy oraz mniejsze obciążenie psy-
chiczne i fizyczne.

Budując zespoły zróżnicowane wiekowo należy dążyć, aby były one
w stanie uzyskać równie dobre rezultaty, jak te złożone z młodych pra-
cowników. Nie można bowiem dopuścić do powstawania konfliktów,
zwłaszcza jeśli system motywowania materialnego opiera się na wynikach
zespołowych. W tym celu trzeba tak dobierać skład zespołu, aby możliwa
była kompensacja niedostatków fizycznych doświadczeniem. Sprzyja temu
wzbogacanie przydzielonych zespołom zadań, nieograniczanie ich do prac
wykonawczych, ale włączanie także obowiązków planistycznych, projekto-
wych i kontrolnych.

Przeprojektowywanie stanowisk pracy w ramach zarządzania wiekiem
jest wyrazem troski o najlepsze wykorzystanie możliwości starszych pra-
cowników18. Należy nie tylko szukać zadań nadających się dla danej osoby,
ale i modyfikować charakter prac dotychczas przez nią wykonywanych.
Przeprojektowywanie stanowiska pracy nie powinno ograniczać się jedynie
do ograniczenia niezbędnego wysiłku fizycznego, warto zadbać również
o wykorzystanie specyficznych kompetencji osób starszych.

Poniżej przedstawiono kilka przykładów dobrych praktyk w zakresie
organizacji i warunków pracy, które udało się skutecznie wdrożyć dla lep-
szego wykorzystania potencjału starszego personelu.

Przykład 1. Wydział usług oczyszczania miasta w Groningen w Ho-
landii wprowadził urządzenia mechaniczne ograniczające konieczność
dźwigania, a także specjalne podziemne zsypy, skąd śmieci mogą być
ładowane na ciężarówki automatycznie. Te udogodnienia sprawiają, że
obsługa samochodów gromadzących odpady może rekrutować się z osób
starszych19.

Przykład 2. Elastyczność zatrudnienia konieczną do sprostania zmien-
nym oczekiwaniom rynkowym holenderska rodzinna firma wydawnicza BEK
uzyskuje dwutorowo: po pierwsze – korzysta z pracowników tymczasowych
oraz kontraktowych, po drugie – podnosi zdolności adaptacyjne stałego

18 Ibidem, s. 147.
19 Ibidem, s. 99–100.
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personelu, między innymi przez rozwijanie wielokompetencyjności pracow-
ników. Polega to na tym, że każda osoba w danym dziale jest systematycz-
nie przydzielana do innych obowiązków. Towarzyszy temu duża autono-
mia zespołów, które same dzielą obowiązki między poszczególne osoby.
Wielozadaniowość jest ważnym elementem zarządzania wiekiem. Przyczy-
nia się do obniżenia ryzyka nabycia chorób zawodowych związanych
z monotonią jednego rodzaju pracy. Pracownicy – po początkowym okre-
sie przyzwyczajania do takich zmian – wyrażali się o tym systemie w su-
perlatywach.

Przykład 3. Francuska firma branży samochodowej Oxford Automoti-
ve także stosuje wielozadaniowość jako część zarządzania wiekiem. Cały
sektor staje przed problemem starzejącej się siły roboczej: przeciętny wiek
pracownika tej branży we Francji to 46 lat. Praca jest mocno obciążająca
fizycznie. Rozwijanie i wykorzystywanie szerokiego wachlarza umiejętno-
ści pomaga rozwiązywać niektóre problemy starzejącej się załogi. Ułatwia
znalezienie zastępczego zajęcia pracownikowi, dla którego dotychczas wy-
konywana praca stała się zbyt ciężka. Oxford Automotive nie zapomina
także o szkoleniach, szczególnie potrzebnych wobec strategii wieloza-
daniowości.

Przykład 4. Największy włoski ubezpieczyciel, Istituto Nazionale Della
Previdenzia Soziale, co pięć lat realizuje program przetasowania obowiąz-
ków zawodowych przypisanych danej osobie. Pracownicy w czasie szkoleń
uczą się nowych procedur. Celem przetasowań jest zredukowanie męczącej
rutyny w pracy i podniesienie motywacji personelu.

Przykład 5. Deutsche Bank tworzył tandemy już wcześniej, ale często
wyłącznie z młodych pracowników. W efekcie zdobywali oni doświadcze-
nie niejednokrotnie metodą prób i błędów. Uniknięto tego tworząc pary
pracownicze heterogeniczne wiekowo. Dodatkowo są one wspierane do-
świadczonymi pracownikami działu personalnego oraz przez warsztaty.

Przykład 6. W portugalskiej sieci hotelowej zasadniczym elementem
zarządzania wiekiem jest modyfikowanie treści pracy w zależności od pre-
ferencji i możliwości pracownika oraz od potrzeb firmy. Manipulując odpo-
wiednio grafikiem można regulować obciążenie poszczególnych osób (doty-
czy to np. kelnerów).

Należy zwrócić jednakże uwagę, że dla niektórych starszych pracow-
ników wszelkie zmiany mogą być bardzo trudne i męczące. Powinni oni
zatem być do takich rotacji lub przesunięć przygotowywani przez cały okres
kariery zawodowej, jeszcze jako młodsi pracownicy. W ramach zarządzania
wiekiem należy więc uelastyczniać treść pracy wszystkich grup wiekowych
pracowników.
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5.4. Czas pracy

Organizacja czasu pracy jest jednym z kluczowych elementów zarzą-
dzania wiekiem20. W ciągu cyklu życia ulegają zmianie preferencje odno-
śnie do rocznej, tygodniowej i dziennej dystrybucji czasu pracy i czasu
wolnego. Niedostosowane do aktualnych potrzeb godziny pracy zniechęcają
wielu starszych pracowników do kontynuowania aktywności na rynku pra-
cy. Osoby starsze wskazują także, że częściej niezadowolone są z ilości i or-
ganizacji czasu pracy niż z treści zadań zawodowych. W Unii Europejskiej
starsze osoby częściej niż młodsze pracują w niepełnym wymiarze, choć
nie zawsze jest to ich dobrowolny wybór. Na preferowanie niższego obcią-
żenia pracą zawodową wpływają względy zdrowotne oraz społeczne zwią-
zane z opieką nad rodzicami i wnukami. Z drugiej strony, posady mene-
dżerskie, które wiążą się ze znacznym obciążeniem obowiązkami, także są
najczęściej obsadzane przez osoby czterdziesto- i pięćdziesięcioletnie.

Zatrudnienie w niepełnym wymiarze może nie cieszyć się popularno-
ścią wśród osób starszych, jeśli:
— system emerytalny wiąże wysokość świadczeń emerytalnych z pozio-

mem dochodów uzyskiwanych bezpośrednio przed zakończeniem ak-
tywności zawodowej,

— praca na część etatu jest dla firmy sposobem oszczędzania na kosz-
tach pracy przez ograniczanie wydatków na płace, szkolenia, ochronę
socjalną, warunki pracy i szanse awansu tych pracowników,

— zbyt wysoki jest stopień redukcji świadczenia emerytalnego osób, któ-
re już nabrały do niego uprawnień, a miałyby wrócić do częściowej
aktywności zawodowej.
Poza modyfikacją liczby godzin pracy dla osób starszych szczególne-

go znaczenia nabiera możliwość bardziej elastycznego aranżowania godzin
zatrudnienia. Może ograniczać się to do zniesienia trzyzmianowości lub nie-
przydzielania zmian nocnych starszym pracownikom, może także polegać
na wprowadzeniu krótkich, ale częstych przerw w pracy zamiast szybsze-
go kończenia dnia pracy.

W trzydziestu jeden krajach Europy objętych badaniem popularność
pracy w niepełnym wymiarze inaczej zmienia się z wiekiem wśród kobiet
i wśród mężczyzn. Na część etatu pracuje około 30% kobiet między 15 a 50
rokiem życia, a w grupie powyżej 50 lat ten wskaźnik jeszcze nieznacznie

20 Ibidem, s. 154–160.
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rośnie. W przypadku mężczyzn praca na część etatu największą popularno-
ścią cieszy się wśród najmłodszych i najstarszych, ale na dużo niższym
poziomie: 14% w grupie 15–29 lat oraz 10% w grupie 50+21.

Aż 84,7% pracowników powyżej 54 roku życia twierdzi, że ich obec-
ne godziny pracy dobrze pasują do zajęć rodzinnych i innych przejawów
pozazawodowej aktywności społecznej. To najwyższy odsetek wśród róż-
nych grup wiekowych, choć wśród młodszych pracowników nie jest wy-
raźnie niższy22.

Najstarsi pracownicy spędzają w pracy niewiele mniej czasu niż młod-
si: przeciętnie 37,8 godziny tygodniowo, wobec 39,4 godziny w grupie 40–
–54 lata. Codzienny czas rozpoczynania i kończenia pracy przez osoby star-
sze jest częściej bardziej elastyczny: ponad 45% zatrudnionych w wieku
55+ nie pracuje w stałych godzinach. Z kolei praca na zmiany to domena
młodzieży. W takiej formie świadczy pracę co piąty pracownik do 24 roku
życia, a co dziesiąty powyżej 54 lat.

Poniżej zaprezentowano kilka przykładów dobrych praktyk w zakre-
sie kształtowania czasu pracy, które udało się wdrożyć dla lepszego wyko-
rzystania potencjału starszego personelu.

Przykład 1. Zatrudnieni w hotelu Plaza w Lizbonie to w niemal poło-
wie osoby po 45 roku życia, co jest wynikiem odpowiadającym średniej
w hotelarstwie w całej Portugalii. Znaczna ich część pracuje u tego praco-
dawcy ponad dziesięć lat. Duży wpływ na taki stan rzeczy ma starsza wie-
kiem kadra kierownicza. Powszechne w tym hotelu jest dostosowywanie
obowiązków zawodowych do preferencji i możliwości danego pracownika.
W restauracji i barze w najbardziej obciążonych gośćmi godzinach pracuje
młoda obsługa, starsi kelnerzy otrzymują zmiany, w których nie ma aż tyle
pracy. Starsi gotowi są także do przejmowania w zastępstwie bardziej od-
powiedzialnych, specjalistycznych zadań. Nie ma różnic wiekowych w za-
kresie korzystania ze szkoleń, doświadczenie danej osoby oceniają jej współ-
pracownicy, nikt chcący pracować dłużej nie jest przymusowo wysyłany na
emeryturę, jeśli dobrze wykonuje swoje obowiązki23.

Przykład 2. Francuska firma pocztowa Blanche-Porte chcąc zatrzymać
starszych pracowników w aktywności zawodowej do osiągnięcia przez nich
powszechnego wieku emerytalnego wynegocjowała ze związkami zawodowy-
mi możliwość proponowania pięćdziesięciolatkom dalszego zatrudnienia w czę-

21 European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, Fourth
European Working..., s. 8.

22 Ibidem, s. 101–103.
23 European Commission, Ageing and employment..., s. 80–82.
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ściowym wymiarze czasu pracy. Ci pracownicy mogą wybrać krótsze godziny
pracy i niższą płacę, ale opłacać pełne składki na ubezpieczenia społeczne.

Przykład 3. Jeden z wydziałów urzędu miasta Helsinki rozwinął holi-
styczne podejście do zarządzania wiekiem swoich pracowników. W 2004 r.
wprowadził program obejmujący między innymi takie rozwiązania, jak:
— dostosowywanie czasu pracy do indywidualnych możliwości i preferencji,
— zmienianie wysokości wynagrodzenia w zależności od aranżacji za-

dań i czasu pracy,
— dodatkowy jeden tydzień urlopu wypoczynkowego w sezonie dla pra-

cowników w wieku 45+,
— urlop „wiekowy” w wymiarze nieprzekraczającym dwudziestu dni

w roku dla osób powyżej 55. roku życia,
— przygotowania do łagodnego odchodzenia z rynku pracy, obejmujące

elastyczny czas pracy i możliwość pracy po przejściu na emeryturę.
Przykład 4. Fiński zakład przemysłowy Assa-Abloy proponuje swoim

starszym pracownikom dodatkowe dni urlopu: sześć dni rocznie dla 58-lat-
ka i z każdym rokiem dwa dalsze dni urlopu ekstra do osiągnięcia 64 lat.

Przykład 5. W Wielkiej Brytanii sieć sklepów, w której dominują ko-
biety i pracujący na część etatu daje zatrudnionym szeroki wachlarz dodat-
kowych możliwości łączenia obowiązków zawodowych i rodzinnych. W ofer-
cie jest dzielenie stanowisk pracy wśród sprzedawców, programy przemien-
ności pracy zmianowej, okresowa możliwość ograniczenia wymiaru czasu
pracy, bezpłatne urlopy opiekuńcze i „dziadkowe”.

Jeśli chodzi o pracę zmianową, w przypadku pracowników produkcyj-
nych najlepszym rozwiązaniem jest odsunięcie starszych członków załogi
od pracy na nocną zmianę. Gdy nie jest to możliwe należy – jak wskazują
badania – odchodzić od systemu powolnej rotacji wstecznej na rzecz szyb-
kiej rotacji postępującej. Następstwo zmian: ranek – wieczór – noc wpływa
korzystniej na łagodzenie problemów ze snem, sprawność psychomoto-
ryczną i samopoczucie pracowników24.

5.5. Wynagrodzenie

Zgodnie z badaniami warunków pracy w Europie z 2005 roku 44%
starszych pracowników uważa, że są dobrze wynagradzani. Jest to wynik
niemal identyczny, jak w grupach młodszych (25–54 lata)25.

24 P. Knauth, M. Härmä, Working time, [w:] Solutions for effective design of work life within
the demographical changes, red. A. Görn, M. Rentzsch, IAS Stiftung, Berlin 2003, s. 17.

25 European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, Fourth
European Working..., s. 101–103.
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Analizując najnowsze wyniki badań płacowych według stażu pracy
w wybranych rozwiniętych krajach świata można zaobserwować, że po-
wszechną strategią jest premiowanie większego doświadczenia zawodowe-
go wyższym wynagrodzeniem. Przyrost płac w relacji do stażu pracy różni
się jednak w badanych krajach znacząco: jest bardzo duży w Europie Za-
chodniej, niższy w Polsce, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, a znikomy
w Europie Północnej i Australii (por. tab. 4). Można przypuszczać, że szcze-
gólnie w takich krajach jak Francja i Włochy oczekiwania płacowe starszych
osób w wielu wypadkach przewyższają ich wydajność pracy i w konsekwen-
cji ograniczają atrakcyjność zatrudnieniową na rynku pracy.

Dobry przykład dostosowywania wynagrodzenia do zarządzania za-
sobami ludzkimi zgodnego z zasadą wykorzystywania potencjału starszych
pracowników można znaleźć w niemieckim przedsiębiorstwie przemysłu
lotniczego i kosmicznego EADS. Firma ta zatrudnia w ponad połowie pra-
cowników 40-letnich i starszych. Są to w większości wysokiej klasy specja-
liści, jakich trudno szukać na zewnętrznym rynku pracy. Zasadniczym pro-
blemem, przed jakim stanęła firma jest zadbanie o transfer wiedzy od pra-
cowników starszych, którzy w ciągu kilkunastu lat będą kończyć karierę.
EADS wprowadziło – najpierw w jednym oddziale, potem w pozostałych
– zarządzanie wiedzą, identyfikując kluczowe kompetencje i ich centra w fir-
mie oraz wprowadzając wąską, ukierunkowaną rekrutację. Śledzi się także
rozwój karier kluczowych pracowników, przeprowadzając z nimi indywi-
dualne wywiady. Promuje się rotację stanowisk pracy, otwierającą przed
pracownikami w średnim wieku nowe ścieżki rozwoju. Poziom płac
pracowników wykonawczych w EADS determinują negocjacje zbiorowe
na szczeblu branży. Gwarantują one system senioralny wynagrodzeń
w tej grupie.

Pracownicy dostają także roczną premię uzależnioną od wyników
i wysokości otrzymywanego wynagrodzenia, co oznacza postęp wynagro-
dzeń (przynajmniej jednostkowych) z wiekiem także w ramach bodźców
efektywnościowych. Inaczej przedstawia się sytuacja menedżerów i specja-
listów. Porzucono zasadę automatycznego zwiększania płac wraz z wiekiem,
a wynagrodzenia ustala się indywidualnymi kontraktami. Roczne premie
– relatywnie wyższe niż u pracowników wykonawczych – także odwołują
się do wynagrodzenia zasadniczego26.

26 European Commission, Ageing and employment..., s. 72.
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Tabela 4. Rozkład mediany rocznych wynagrodzeń w wybranych rozwiniętych go-
spodarkach świata i w Polsce w 2008 r. według stażu pracy

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych firmy PayScale, www.payscale.com.

5.6. Ścieżki kariery i szkolenia starszych pracowników

Zarządzanie wiekiem powinno być sprzężone z zarządzaniem wiedzą
i szukaniem nowych funkcji dla doświadczonych pracowników. Role te
mogą wiązać się:
— z transferem wiedzy w tandemach z młodymi pracownikami oraz

w systemach mentoringu,
— zarządzaniem jakością, utrzymywaniem standardów,
— badaniami i rozwojem, innowacjami produktowymi i procesowymi,
— tworzeniem nowych działów, filii itp.,
— budowaniem relacji z najważniejszymi klientami,
— specjalnymi misjami dla seniorów.

Poniżej przedstawiono przykłady dobrych praktyk w zakresie progra-
mów budowania ścieżek karier wspomagających zarządzanie wiekiem.

Przykład 1. Holenderska firma drukarska BEK położyła nacisk na
wszechstronność umiejętności pracowników ze względu na specyfikę bar-
dzo szybko zmieniającego się rynku. Wprowadzono wynagradzanie oparte
na kompetencjach, odnoszące wysokość płacy do postępów w rozwoju klu-
czowych umiejętności. Wymusiło to oczywiście rozwój systemów ocen kom-
petencji oraz szkoleń. Elastyczność firmy BEK wyraża się także w organiza-
cji pracy – utworzono w niej zespoły autonomiczne. Takie podejście do pra-
cy i zarządzania zasobami ludzkimi przynosi pozytywne rezultaty nie tylko
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w postaci dobrych wyników finansowych, ale także zadowolenia pracowni-
ków i niskich wskaźników absencji.

Przykład 2. Miejskie przedsiębiorstwo oczyszczania miasta w Gronin-
gen (Holandia) wobec nacisku firm prywatnych, które oferowały swoje usłu-
gi w ramach outsourcingu, musiało postarać się o podniesienie jakości
i obniżenie kosztów. Ze względu na charakter pracy – w znacznej części
fizycznej – zdecydowano się zadbać szczególnie o zdrowie pracowników.
Aby odciążyć starszych zatrudnionych wprowadzono wzbogacanie pracy,
stworzono warunki do przemieszczeń na stanowiskach wewnątrz firmy,
w większym stopniu zmechanizowano pracę oraz nasilono programy szko-
leniowe. Wszechstronność i rozwój nowych umiejętności stały się kluczem
do podniesienia zdolności starszych pracowników do bycia zatrudnionym.
Ograniczono natomiast obowiązujący wcześniej system wynagrodzeń za
staż pracy27.

Przykład 3. Włoski bank SanPaolo IMI inwestuje intensywnie w mło-
dych pracowników, oferując im od początku kariery umowy beztermino-
we, ale otacza specjalnym zainteresowaniem także osoby starsze. Pracow-
nicy po 50 roku życia przesuwani są ze stresujących i trudniejszych stano-
wisk przy bezpośredniej obsłudze klienta na funkcje zapewniające pracę
w spokojniejszych warunkach. Dla starszych pracowników wyznacza się
rolę wiarygodnych konsultantów przy sprzedaży takich produktów, jak do-
datkowe systemy emerytalne, fundusze inwestycyjne, usługi private-ban-
king. Dzięki temu doświadczenie tych osób może być wykorzystane przy
obsłudze klientów28.

Przykład 4. Polskie przedsiębiorstwo Wojdyła Budownictwo do swo-
jej strategii wpisało utworzenie lojalnej i godnej zaufania załogi. W przeci-
wieństwie do większości polskich firm budowlanych Wojdyła Budownictwo
zatrudnia fachowców głównie na czas nieokreślony w pełnym wymiarze,
poza okresami wyjątkowego nasilenia zleceń. Dobre warunki pracy spowo-
dowały niską rotację, a ta z czasem doprowadziła do zestarzenia posiada-
nej siły roboczej. Firma dostosowuje się do tego delegując starszych pra-
cowników do zajęć wymagających większej precyzji, a mniejszego wysiłku
fizycznego.

Przykład 5. W Blanche-Porte, francuskiej firmie świadczącej usługi
pocztowe, starsi pracownicy, którzy wcześniej pracowali w dziale logistyki,
są przenoszeni do innych zajęć odbywających się w mniej stresujących
warunkach. Ich miejsce zajmują nowo zatrudnieni młodzi ludzie. Pozytyw-

27 Ibidem, s. 73.
28 Ibidem, s. 80–82.
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ne nastawienie pracowników do wewnętrznych przemieszczeń wspierają
programy szkoleniowe. W wyniku tych działań uzyskano poprawę stanu
zdrowia fizycznego i psychicznego personelu. Spadło zainteresowanie prze-
chodzeniem na wcześniejsze emerytury oraz pracą na część etatu.

Przykład 6. Holenderska firma usług cateringowych Sodexho zatrud-
nia głównie kobiety w niepełnym wymiarze czasu pracy. Praca jest fizycz-
nie wyczerpująca i stresująca. Aby obniżyć koszty wywołane urlopami cho-
robowymi i rentami firma zdecydowała się wyznaczyć grupę menedże-
rów mających za zadanie dotrzeć do przyczyn tych zwolnień i proponować
pracownikom zmianę warunków pracy, aby ich zatrzymać w zatrudnieniu.
Wprowadzono szkolenia obejmujące kwestie ergonomii pracy, odpowied-
niej postawy, właściwego korzystania z narzędzi i minimalizowania obcią-
żeń fizycznych.

Przykład 7. Bawarski producent samochodów BMW w nowej fabry-
ce w Lipsku stanął przed wyzwaniem utworzenia zrównoważonej wieko-
wo struktury załogi. Aby utrzymać zdolność do pracy zróżnicowanej wie-
kiem siły roboczej dołożono starań, aby ergonomicznie zaprojektować miej-
sca pracy, w szczególności dla pracowników produkcyjnych. Postawiono
na prewencję: zajęcia fizyczne rozwijające mięśnie pleców oraz ciągły mo-
nitoring stanu zdrowia pracowników. W zależności od rezultatów pracow-
nicy są alokowani do zadań adekwatnych do aktualnych możliwości. Fir-
ma prowadzi systematyczne wywiady z robotnikami, aby poznać ich opi-
nie i sugestie29.

Przykład 8. Francuski gigant sektora elektronicznego Thalés zatrud-
nia przede wszystkim wysoko wykwalifikowanych specjalistów. W ramach
rozwoju zawodowego pracowników utworzono centrum konsultacyjne,
z którego mogą korzystać wszyscy, niezależnie od wieku. Oferuje ono moż-
liwość rozpoczęcia równoległej drogi w roli konsultanta. Szczególnie do star-
szych pracowników jest natomiast skierowana platforma wspierająca mo-
bilność wewnętrzną (Thalés Forum Opportunité). Działania obejmują przede
wszystkim indywidualne doradztwo30.

Przykład 9. Francuski bank Credit Lyonnais, podobnie jak cały sektor,
musi stawić czoła starzejącym się zasobom siły roboczej przy coraz bar-
dziej konkurencyjnym rynku. Dlatego od 2002 r. rozpoczęto działania obej-
mujące zebrania dla pracowników w wieku 45–48 lat dotyczące możliwo-
ści rozwoju zawodowego w firmie, indywidualne plany działań oraz spe-
cjalne misje i zadania przydzielane starszym pracownikom. Zebrania mają

29 Ibidem, s. 98–99.
30 Ibidem, s. 140–143.
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bardzo precyzyjnie określony przebieg. W przygotowaniu się pracowników
do spotkania pomocne są specjalne broszury, które każdy otrzymuje wcze-
śniej. Druga ścieżka kariery może być planowana zarówno w Credit Lyon-
nais, jak i w innych podmiotach. Spotkanie trwające dwie do trzech godzin
prowadzi HR menedżer, który nie jest bezpośrednim przełożonym uczest-
ników. Pracownicy wybierają dziesięć ze zbioru przedstawionych czterdzie-
stu ośmiu umiejętności i pięć z trzydziestu zdolności. Na podstawie tego
wyboru tworzy się z pomocą programu komputerowego profil osobowy
pracownika. Doradca personalny opierając się na tych wynikach prezentuje
trzy potencjalne ścieżki dalszego rozwoju kariery. Z programu w ciągu
trzech lat skorzystała prawie połowa załogi, a ponad pięćset osób zdecydo-
wało się zmienić pracę w ramach firmy.

5.7. Zdrowie

Stan zdrowia osób starszych jest jednym z kluczowych czynników
decydujących o intensywności aktywności zawodowej i momencie jej za-
kończenia31. Ochrona zdrowia pracowników jest zatem szczególnie istotnym
elementem zarządzania wiekiem w organizacji. Poniżej zaprezentowano
przykłady specjalnych programów tego typu.

Przykład 1. Przedsiębiorstwo Joensuu w ramach zarządzania wiekiem
wprowadziło unikalny program AgeMaster. Jego celem było przedłużenie
karier zawodowych pracowników, zredukowanie ilości urlopów chorobo-
wych oraz transfer wiedzy do młodszych zatrudnionych. Głównymi elemen-
tami programu były: działania promujące dbałość o zdrowie i ogólne pod-
niesienie świadomości problemu, ustanowienie klubu AgeMaster dla 55-lat-
ków i starszych oraz przyznanie specjalnych urlopów. Program spotkał się
z bardzo pozytywnym przyjęciem i przyniósł oczekiwane rezultaty: wiek
odchodzenia na emeryturę podniósł się o trzy lata, spadła liczba urlopów
chorobowych, osiągnięto zmianę w nastawieniu do problemu starszych pra-
cowników. Firma zyskała ponadto dobrą reputację na rynku pracy32.

Przykład 2. Firma spożywcza Saarioinen wprowadziła zaawansowane
działania zmierzające do poprawy zdrowia pracowników i warunków pra-
cy. Specjalny program skierowano przede wszystkim do członków persone-
lu produkcyjnego mających ponad 54 lata i staż pracy w firmie dłuższy niż
pięć lat. Rdzeń programu stanowią: indywidualne plany rozwoju kariery,

31 Zob. A. Kalwij, F. Vermeulen, Labour Force Participation of the Elderly in Europe: The Im-
portance of Being Healthy, IZA, Discussion Papers nr 1887, 2005.

32 European Commission, Ageing and employment..., s. 97.



— 36 —

Rozdział I

zajęcia rehabilitacyjne i poprawiające sprawność fizyczną oraz szkolenia,
w tym coaching. Działania te przyniosły: stabilizację załogi, podniesienie wy-
ników przedsiębiorstwa, zrównoważenie struktury wiekowej personelu,
znaczną redukcję przejść na wcześniejsze emerytury, a także pozytywne
zmiany w nastawieniu załogi do możliwości najbardziej doświadczonych
pracowników i ograniczenie przejawów dyskryminacji.

Przykład 3. Niemiecka fabryka samochodów Daimler Chrysler ofero-
wała swoim pracownikom szeroki wachlarz działań poprawiających zdro-
wie, między innymi: seminaria na temat zdrowia, programy poprawy ergo-
nomii miejsc pracy i ćwiczenia fizyczne dostosowane do specyfiki danego
stanowiska. W 2002 r. dział medyczny koncernu wprowadził tzw. Kraftwerk
mobil – mobilne stanowisko do ćwiczeń fizycznych, które przez pięć dni
w tygodniu na dwóch zmianach przemieszczało się między różnymi stano-
wiskami pracy, umożliwiając członkom załogi wykonanie ćwiczeń wzmac-
niających najbardziej obciążone mięśnie pleców bezpośrednio przy maszy-
nach, na których pracowali. Pozwalało to zaoszczędzić czas i zminimalizo-
wać zakłócenia powodowane używaniem przez pracowników z takiego
urządzenia w wydzielonym pomieszczeniu lub w siłowni. Ćwiczenia wyko-
nywane są pod nadzorem lekarza i wykwalifikowanych fizjoterapeutów.
Przez trzy lata skorzystało z Kraftwerk ponad półtora tysiąca pracowników.
Zaobserwowano znaczne zmniejszenie chorób kręgosłupa, bólów pleców
i ogólną poprawę samopoczucia33.

5.8. Dyskryminacja i mobbing

Dyrektywa Rady UE 2000/78/WE z 27 listopada 2000 roku, ustanawia-
jąca warunki ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pra-
cy, nakazała wszystkim krajom członkowskim zdelegalizować do 2006 r.
dyskryminację ze względu na wiek w zatrudnieniu34. Dyrektywa ta zawiera
jednak liczne wyjątki, w których odmienne traktowanie przez prawo dane-
go kraju ze względu na wiek nie jest postrzegane jako dyskryminacja
(art. 6). Takie różnicowanie powinno być uzasadnione celami polityki zatrud-
nienia, rynku pracy i kształcenia zawodowego. Może ono polegać na:
— wprowadzeniu specjalnych warunków dostępu do zatrudnienia

i kształcenia zawodowego, zatrudnienia i pracy, włącznie z warunka-

33 M. Stroheker, Workplace health promotion at DaimlerChrysler Inc., [w:] Solutions for effecti-
ve..., s. 129–30.

34 Dyrektywa Rady UE 2000/78/WE z 27 XI 2000 r., ustanawiająca ogólne warunki ramo-
we równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy.
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mi zwalniania i wynagradzania, dla ludzi młodych, pracowników star-
szych i osób mających na utrzymaniu inne osoby, w celu wspierania
ich integracji zawodowej lub zapewnienia im ochrony;

— określeniu warunków – np. dolnej granicy wieku, doświadczenia za-
wodowego lub stażu pracy – wymaganych do zatrudnienia lub za-
pewnienia niektórych korzyści związanych z zatrudnieniem;

— określeniu górnej granicy wieku przy rekrutacji, z uwzględnieniem
wykształcenia wymaganego na danym stanowisku lub potrzeby ra-
cjonalnego okresu zatrudnienia przed przejściem na emeryturę.
Może także nie stanowić dyskryminacji ze względu na wiek ustalenie

różnych granic wieku nabywania uprawnień emerytalnych.
Prawo zabraniające dyskryminacji ze względu na wiek jest jednak

trudno egzekwowalne. Nawet w Finlandii, gdzie przestrzeganie praw czło-
wieka – w tym równości – jest na jednym z najwyższych poziomów na
świecie, podkreśla się występowanie w praktyce biznesowej zachowań dys-
kryminacyjnych35.

Prawo antydyskryminacyjne powinno być zatem uzupełniane innymi
działaniami, na przykład kampaniami rządowymi nawołującymi do równe-
go traktowania starszych osób na rynku pracy. Wymienić tu można posu-
nięcia parlamentu Holandii (kampania pt. Grey is OK.), również holenderski
Grijs Werkt, program niemieckich służb zatrudnienia (50+ They Can do it),
brytyjskich przedsiębiorców (Employers Forum on Age)36. Ich celem jest
przede wszystkim zaznajamianie pracodawców z potencjalnymi korzyścia-
mi zatrudniania starszych osób37.

Mobbing i molestowanie w Europie dotykają około 4% mężczyzn i po-
nad 5% kobiet w wieku 50 lat i więcej. Są to wyniki niższe niż w młod-
szych grupach wiekowych38. Dyskryminacja ze względu na wiek w naj-
mniejszym stopniu dotyczy osób 30–49-letnich. Doświadczają jej przede
wszystkim kobiety (6% w wieku 15–29 lat i 4% w wieku 50+), choć
w grupie najstarszej wiekowo poziom dyskryminacji mężczyzn jest bardzo
zbliżony do dotyczącego kobiet39. Dyskryminacja ze względu na wiek spo-
tyka w pracy więcej ludzi młodych, do 24 roku życia (5,4%), niż najstar-
szych (4,4%)40.

35 European Commission, Ageing and employment..., s. 62.
36 Employers Forum on Age, http://www.efa.org.uk
37 European Commission, Ageing and employment..., s. 63.
38 European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, Fourth

European Working..., s. 37.
39 Ibidem, s. 39.
40 Ibidem, s. 101–103.
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5.9. Kończenie kariery zawodowej

Państwo jako pracodawca stosuje praktyki zatrudnienia równie dobre
lub lepsze niż sektor prywatny. Odnosi się to w szczególności do zatrud-
niania pracowników niepełnosprawnych, szans szkoleniowych, urlopów
macierzyńskich i programów ułatwiających godzenie życia zawodowego
z prywatnym.

Jeśli chodzi jednak o zdolność sektora publicznego do tworzenia za-
chęt do wydłużania aktywności zawodowej, sytuacja najczęściej nie przed-
stawia się dobrze. To w tym sektorze proponuje się wcześniejsze emerytu-
ry (Holandia), stosuje niższy wiek uprawniający do przejścia na regularną
emeryturę (Portugalia) lub krótszy okres składkowy (Francja). Ponadto w wie-
lu krajach Europy państwo oferuje swoim urzędnikom i pracownikom spó-
łek skarbu państwa hojne emerytury. To zmniejsza różnicę dochodową po
zakończeniu kariery zawodowej, czyniąc stan bierności atrakcyjniejszym
materialnie. Można wskazać także przykłady krajów, gdzie urzędnicy pań-
stwowi są obligowani do kończenia kariery po osiągnięciu określonego wie-
ku (Wielka Brytania)41.

Przykład. Matsushita Electric Industrial Co. Ltd. (obecnie Panasonic
Corporation) jest przemysłowym gigantem zatrudniającym ponad 80 tys.
pracowników. W połowie lat dziewięćdziesiątych zaczęto w firmie rozwa-
żać działania, które mogłyby sprzyjać zatrzymaniu pracowników w aktyw-
ności zawodowej do 65 roku życia. Program obejmował trzy obszary: roz-
wój trwałych miejsc pracy, przeprojektowanie systemu płacowego oraz
zmiana sposobu myślenia. Działanie pierwsze oznaczało szukanie i tworze-
nie zadań, w których można by wykorzystywać wiedzę i doświadczenie
sześćdziesięciolatków. Ich zatrudnianie – jak stwierdzono – przynosi firmie
kluczowe aktywa. W zakresie płac Matsushita doszła do wniosku, że przy
systemie, w którym płace rosną wraz z wiekiem, pracownicy bezpośrednio
przed przejściem na emeryturę są opłacani powyżej ich wkładu. Dlatego
postanowiono, że starsi pracownicy będą przenoszeni na inne stanowiska,
gdzie poziom wynagrodzenia jest adekwatny do ich aktualnej produktyw-
ności. Obszar zmiany sposobu myślenia dotyczył przede wszystkim pracow-
ników. Zakładał, że muszą oni dbać o swoją atrakcyjność dla pracodawcy,
aby móc pracować w wieku 60+. Firma nie zostawia jednak pracowników
samych z tym problemem. Organizuje kursy szkoleniowe dla wszystkich
w wieku 45, 50 i 55 lat. Od 2001 r. wdrożono Program Następny Etap, któ-

41 European Commission, Ageing and employment..., s. 59.
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ry dotyczył kontynuacji pracy po przejściu na emeryturę. Spośród tysiąca
zatrudnionych, którzy w danym roku osiągnęli wiek emerytalny około jed-
na trzecia aplikowała o możliwość pozostania w Matsushita Electric. Udało
się to około dwustu chętnych. Można przypuszczać, że ze względu na po-
stępujące starzenie się personelu koncernu w kolejnych latach z tych opcji
skorzysta jeszcze więcej osób42.

Przykładów zarządzania różnorodnością, w tym zarządzania wiekiem,
na których polscy pracodawcy mogą się uczyć, jest w Europie i poza sta-
rym kontynentem coraz więcej. Nie ma jednego typu organizacji, w któ-
rych takie rozwiązania przynoszą korzyści. Sięgają po nie zarówno global-
ne korporacje, takie jak McDonald’s43 lub Coca Cola44, firmy działające na
rynku krajowym45, małe i średnie przedsiębiorstwa, jak i instytucje pań-
stwowe (policja46, urzędy, szpitale47). Można postawić tezę, że działania te
nie są jedynie przejściową modą, ale długookresową tendencją do świado-
mego kształtowania zasobów ludzkich w firmie, wymuszoną nie tylko
troską o wizerunek przedsiębiorstwa, ale zmianami demograficznymi i spo-
łecznymi. Wdrażanie rozwiązań, które propagują między innymi krajowe
i zagraniczne instytucje zajmujące się tym problemem, pozwoli organiza-
cjom biznesowym czerpać korzyści ekonomiczne, a gospodarce rozwijać
kapitał społeczny.

42 Raport z Ninth EU-Japan Symposium „Improving Employment Opportunities for Older
Workers”, Employment and policy development relating to older people in Japan, Brussels 2002,
s. 50–51. http://ec.europa.eu/employment_social/international_cooperation/docs/eu_japan_sym-
posium9/doc_iwata_en.pdf

43 http://www.efa.org.uk/goodpractice/downloads/McDonald%27s%20flexible%20wor-
king.pdf

44 http://www.efa.org.uk/goodpractice/downloads/Coca%20Cola%20Enterprises.pdf
45 http://www.efa.org.uk/goodpractice/downloads/British%20Gas.pdf
46 http://www.efa.org.uk/goodpractice/downloads/ West%20Midlands%20Police%20he-

alth%20&%20
wellbeing.pdf

47 http://zarzadzaniewiekiem.pl/podrecznik/6.html
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ROZDZIAŁ II

KSZTAŁCENIE USTAWICZNE
W PROCESIE AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

1. Wprowadzenie

Przemiany demograficzne i wysoki poziom migracji, czyli procesy,
z którymi mamy do czynienia na przełomie XX i XXI wieku sprawiają, że
jednym z głównych czynników warunkujących przewagę konkurencyjną
przedsiębiorstwa są kwalifikacje jego pracowników. Przy tym coraz bardziej
istotny staje się już nie tylko poziom kwalifikacji, z jakimi dana osoba star-
tuje w życiu zawodowym, ale również jej zaangażowanie w ciągły rozwój
umiejętności i aktywny udział w procesie kształcenia ustawicznego. Nie-
ustanne podwyższanie umiejętności pracowników przyczyniła się do zdo-
bycia i utrzymania przez przedsiębiorstwa przewagi konkurencyjnej. Z ko-
lei kształcenie ustawiczne powinno pracownikom umożliwiać doskonalenie
dotychczasowych umiejętności oraz zdobywanie i rozwijanie nowych.

Zjawisko starzenia się społeczeństw wymusiło najpierw w Europie
Zachodniej, a obecnie już na całym świecie konieczność dostosowywania
się do zmian demograficznych. W rezultacie powstają różnorodne rozwią-
zania lokalnych problemów, które mogą być wykorzystane na szerszą ska-
lę. Do tzw. dobrych praktyk na obszarze zarządzania zasobami ludzkimi,
w szczególności jeśli chodzi o grupę wiekową 45+, można zaliczyć m.in.:
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— w procesie rekrutacji – rozwiązania umożliwiające równy dostęp do
zatrudnienia oraz wykluczające wszelkie przejawy dyskryminacji za-
równo pośredniej, jak i bezpośredniej,

— w procesie szkoleń i zarządzania wiedzą w organizacji – rozwiązania
umożliwiające korzystanie ze szkoleń i kształcenia ustawicznego rów-
nież pracownikom z grupy 45+,

— rozwiązania zapewniające starszym pracownikom możliwości rozwo-
ju zawodowego oraz utrzymania i zwiększania poziomu umiejętności
zawodowych,

— rozwiązania zapewniające elastyczny czas pracy, umożliwiające dosto-
sowanie harmonogramu do wymagań osób starszych oraz dopasowa-
nie formy zatrudnienia i czasu pracy do zakresu zadań i sytuacji życio-
wej pracownika,

— promocję zdrowia i projektowanie stanowisk pracy zgodnie z zasada-
mi ergonomii,

— rozwiązania umożliwiające dopasowanie wymagań stanowisk i rodza-
ju pracy do możliwości pracownika,

— rozwiązania sprzyjające opieraniu wszelkich decyzji związanych
z przejściem na emeryturę na obiektywnych przesłankach,

— globalne podejście do „zarządzania wiekiem” w przedsiębiorstwie1.

2. Kształcenie ustawiczne w wybranych krajach wysoko rozwiniętych

Ustawiczne kształcenie zawodowe dorosłych to według definicji OECD
„edukacja i szkolenie osób dorosłych w wieku powyżej 25 lat, które ukoń-
czyły wstępny etap nauki szkolnej i pragną podjąć dalsze kształcenie”.2

Ze względu na potrzeby, jakie kształcenie ustawiczne ma zaspokajać,
można rozróżnić dwa rodzaje szkoleń: odpowiadające na potrzeby rynku
pracy oraz na potrzeby przedsiębiorstw.

Z kolei ze względu na sposób finansowania szkoleń można je podzielić
na finansowane: przez pracownika, ze środków publicznych (tu należy pod-
kreślić ogromną rolę środków płynących z Unii Europejskiej w procesie pod-
noszenia kwalifikacji polskich pracowników) oraz przez przedsiębiorstwo3.

Ustawiczne kształcenie zawodowe pozostaje w bliskim związku z kon-
cepcją „nauki przez całe życie” (lifelong learning). Nauka przez całe życie jest

1 Pracownicy 45+ w naszej firmie, red. B. Urbaniak, UNDP, Warszawa 2007, s. 29.
2 Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (Organization for Economic Co-opera-

tion and Development).
3 A. Kwiatkiewicz, Ustawiczne kształcenie zawodowe w krajach Unii Europejskiej, Oficyna

Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa 2006, s. 10.
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pojęciem nieco szerszym, ponieważ dotyczy kontynuacji nauki nie tylko zwią-
zanej z wykonywanym zawodem, ale również rozumianej jako rozwój jed-
nostki dokonujący się na wszelkie możliwe sposoby przez całe życie4.

Koncepcja nauki przez całe życie pojawiła się na początku lat siedem-
dziesiątych XX wieku. Po okresie zmniejszonego zainteresowania nią po-
wróciła w 1996 r. w raporcie UNESCO5 pt. „Learning: the treasure within”.
Zgodnie z definicją lifelong learning sformułowaną w tym raporcie proces
nauki przez całe życie został podzielony na następujące elementy:
— uczyć się, aby wiedzieć (learning to know),
— uczyć się, aby działać (learning to do),
— uczyć się, aby żyć w społeczeństwie (learning to live together),
— uczyć się, aby być (learning to be).

W 1996 roku OECD ustaliło własną definicję pojęcia lifelong learning;
w tym rozumieniu oznacza ono rozwój na poziomie indywidualnym i spo-
łecznym, który następuje we wszystkich możliwych kierunkach oraz we
wszystkich możliwych sytuacjach, zarówno formalnych, jak i nieformalnych,
i który gwarantowany jest przez równy dostęp do nauki dla wszystkich
zainteresowanych przez całe życie6.

Ze względu na zakres zmian, jakim nieustannie podlega rzeczywistość,
oraz ogrom przemian technologicznych nieodzowne jest ciągłe doskonale-
nie i rozwijanie umiejętności pracowników. Coraz prężniej rozwijająca się
sfera usług promuje osoby umiejące korzystać ze swoich zdolności intelek-
tualnych. Dodatkowo wraz z postępującym procesem starzenia się społe-
czeństwa przedsiębiorcy zaczynają stawać w obliczu niemożności zatrud-
nienia wystarczającej liczby młodych i wykształconych pracowników.
W związku z rozwojem nowoczesnych technologii jedynym dostępnym roz-
wiązaniem wydaje się doskonalenie dostępnych zasobów ludzkich (często
starszych wiekiem pracowników). Konieczne staje się przy tym nie tylko
poszerzanie wiadomości oraz doskonalenie i uaktualnianie już posiadanych
umiejętności, ale również pozyskiwanie nowej wiedzy i kwalifikacji.

Zmniejszająca się liczba dostępnych pracowników ma źródła m.in.
w emigracji zarobkowej, niżu demograficznym oraz dłuższym pozostawa-
niu w systemie edukacyjnym (kończenie drugiego kierunku, studia dokto-
ranckie, uczestnictwo w stażach i kursach itd.). W tych okolicznościach kon-
cepcja nauki przez całe życie staje się elementem niezbędnym w procesie

4 Ibidem, s. 37.
5 Organizacja Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury (United Na-

tions Educational, Scientific and Cultural Organisation).
6 Lifelong learning for all, Meeting of the Education Committee at ministerial level, OECD,

Paris, 16–17.01.1996.
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dostosowywania się do zmieniających się potrzeb rynku pracy. Szczególnie
cenione jest posiadanie zróżnicowanych, ale jednocześnie zaawansowanych
umiejętności.

Konieczne staje się również pogodzenie często rozbieżnych potrzeb
prezentowanych przez pracodawców i pracobiorców. Ich motywacja do pod-
noszenia kwalifikacji może się różnić, i to niejednokrotnie w sposób zna-
czący. Pracownicy zainteresowani są przede wszystkim wzbogacaniem
umiejętności już posiadanych, co w dużym stopniu może przyczynić się do
wzmocnienia ich pozycji na rynku pracy. Z kolei pracodawcom zależy głów-
nie na podnoszeniu przez pracowników tych kwalifikacji, które w bezpo-
średni sposób przełożą się na wzrost konkurencyjności firmy i zwiększą jej
rentowność.

Aktywność zawodowa osób w grupie wiekowej 45+ jest zróżnicowa-
na. Zazwyczaj mężczyźni pozostają dłużej czynni zawodowo od kobiet, cho-
ciaż ogólnie rzecz biorąc jedna tendencja jest wspólna – im bliżej do naby-
wania uprawnień emerytalnych, tym niższy poziom aktywności zawodo-
wej w krajach OECD. Na tym tle sytuacja zawodowa ludzi starszych w Pol-
sce nie jest jednoznaczna. O ile w grupie wiekowej 45–49 oraz w szerszym
ujęciu 45–54 lata poziom aktywności jest zbliżony do średniej aktywności
zawodowej w państwach OECD, o tyle już w grupie zawodowej 55–64 oraz
powyżej 65 roku życia aktywność zawodowa naszego społeczeństwa zna-
cząco odbiega od standardów państw wysoko rozwiniętych (tab. 1).

Widoczne w tabeli 1 dysproporcje w strukturze aktywności zawodo-
wej w krajach wysoko rozwiniętych wynikają z wielu czynników, takich
jak m.in.: struktura demograficzna, polityka społeczno-gospodarcza, uwarun-
kowania społeczne, kulturowe, ale także polityka edukacyjna, w tym
w szczególności stymulowanie rozwoju kwalifikacji zawodowych przez two-
rzone w strukturach publicznych i prywatnych systemy kształcenia usta-
wicznego7.

Tematyka kształcenia ustawicznego mieści się od dawna w kręgu za-
interesowania polityk państw wysoko rozwiniętych. Rozbudowa gospodar-
ki opartej na wiedzy oraz długofalowe utrzymanie wzrostu gospodarczego
nie są obecnie możliwe bez przeprowadzenia przez państwo komplekso-
wych działań wspierających inwestowanie w kapitał ludzki. Tylko system
ciągłego kształcenia i podnoszenia kwalifikacji społeczeństwa jest w stanie
sprostać oczekiwaniom podmiotów gospodarczych na wysoko wykwalifiko-
wanych pracowników.

7 H. P. Van Dalen, K. Henkens, J. Schippers, Dealing with other workers in Europe: a compa-
rative survey of employers’ attitudes and actions, Journal of European Social Policy, Vol. 19, 2009,
s. 47–60.
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Tabela 1. Aktywność zawodowa osób starszych w krajach OECD w 2008 roku (%)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OECD, http://stats.oecd.org.
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Wielokrotnie na zlecenie OECD sporządzano raporty dotyczące polity-
ki wspierania kształcenia dorosłych w krajach wysoko rozwiniętych. Oprócz
czynników związanych z utrzymaniem lub akceleracją dynamiki gospodar-
czej, poważny problem dostrzeżono również w narastającym społecznym
i ekonomicznym wykluczeniu osób z niskim poziomem wykształcenia. Eks-
pansja systemu kształcenia dorosłych, poprawa jakości edukacji i zapew-
nienie równych szans w dostępie do kształcenia ustawicznego jest więc
poważnym wyzwaniem dziś i w nadchodzących latach8.

W tej sytuacji cenne są doświadczenia, jakie w dziedzinie kształcenia
dorosłych uzyskano w krajach, gdzie potrzebę tę już dawno dostrzeżono.
Warto zatem przedstawić rozwiązania polityki kształcenia ustawicznego
w wybranych państwach wysoko rozwiniętych.

2.1. Australia

Proces starzenia się ludności został uznany przez rząd Australii za
kwestię niezmiernie istotną dla dalszego rozwoju społeczeństwa i gospo-
darki, mającą ogromny wpływ na poziom i jakość życia w przyszłości. Ne-
gatywne skutki starzenia się społeczeństwa może zmniejszyć wzrost pozio-
mu wykształcenia i produktywności siły roboczej – w tym zaś kontekście
szkolenia i kształcenie ustawiczne odgrywają znaczącą rolę. Australia do-
skonale wpisuje się w standardy dzisiejszej rzeczywistości, w której tylko
społeczeństwo oparte na wiedzy ma szansę zbudować stabilną i konkuren-
cyjną gospodarkę. Duża część Australijczyków uczestniczy w różnego ro-
dzaju szkoleniach i zajęciach dokształcających. Przewidywania oparte na
dotychczasowych badaniach mówią, że do roku 2043 znacząco spadnie licz-
ba osób starszych niewykwalifikowanych bądź też posiadających kwalifika-
cje na niskim poziomie, natomiast wzrośnie liczba osób starszych zarówno
mających dyplom uniwersytecki, jak i dokształcających się ustawicznie oraz
w ramach różnego rodzaju szkoleń. Co jest charakterystyczne – często opła-
ty za uczestniczenie w szkoleniach pokrywane są przez samych zaintereso-
wanych. Takie podejście zakłada, że to rynek nagrodzi jednostkę inwestu-
jącą w siebie oferując lepszą pracę lub wyższe zarobki. W procesie dokształ-
cania biorą zazwyczaj udział osoby wysoko wykwalifikowane, ponieważ
mają one silniejszą motywację i są bardziej świadome wymagań, jakie sta-
wia przed nimi dzisiejszy świat.

8 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Badanie OECD „Uczenie się dorosłych” – przegląd
tematyczny, http://www.mps.gov.pl (14.07.2008).
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W chwili obecnej rząd australijski skupia się głównie na działaniach
zmierzających do uczynienia z kształcenia ustawicznego procesu elastycz-
nego, szybko reagującego na zmieniające się potrzeby rynku pracy i efek-
tywnego. Nowe programy mają być skierowane zwłaszcza do osób mają-
cych niskie kwalifikacje lub nieposiadających ich wcale. Działania podejmo-
wane przez rząd obejmują m.in. takie obszary, jak:
— utrzymanie wysokiej jakości prowadzonych szkoleń;
— ułatwienie dostępu do środków mogących sfinansować uczestnictwo

w kształceniu ustawicznym;
— zapewnienie przejrzystości i przewidywalności procedur związanych

z kształceniem ustawicznym;
— zwiększenie efektywności prowadzonych szkoleń i poprawa poziomu

zatrudnienia osób biorących w nich udział;
— zwiększenie przydatności tematów i treści szkoleń, ze szczególnym

naciskiem na kształcenie osób mogących sobie dać radę w przyszłości
w społeczeństwie wykorzystującym najnowsze zdobycze techniki9.
Wprawdzie australijski system edukacji i kształcenia spełnia generalnie

wymagania i oczekiwania dzisiejszego świata, ale możliwe jest jeszcze lep-
sze jego dostosowanie, zwłaszcza w sytuacji gdy wzrosłoby jeszcze bardziej
zapotrzebowanie na doskonalenie umiejętności drogą uczestnictwa w różnych
formach dokształcania oraz zwiększyłby się dostęp do szkoleń. Dodatkowo,
w obliczu starzenia się społeczeństwa, konieczne staje się lepsze wykorzy-
stanie potencjału tkwiącego w pracownikach powyżej 45 roku życia oraz
przedłużanie ich aktywności zawodowej. Łączy się z tym potrzeba zwiększe-
nia poziomu finansowania procesu dokształcania ze strony państwa, co wpły-
nie korzystnie na dostępność szkoleń i kształcenia ustawicznego10.

2.2. Japonia

Cechą charakterystyczną procesu tworzenia i implementacji założeń
japońskiej polityki kształcenia ustawicznego jest scentralizowanie koordy-
nacji i współpracy pomiędzy poszczególnymi ministerstwami. Ta współpra-
ca była szczególnie widoczna w latach osiemdziesiątych XX wieku, kiedy
w Japonii realizowano reformę kształcenia na wszystkich szczeblach, po-
cząwszy od przedszkoli i nauczania początkowego, przez szkoły średnie,
po uniwersytety i różnorodne formy kształcenia ustawicznego.

9 T. Karmel, D. Woods, Lifelong learning and older Workers, National Centre for Vocational
Education Research, Adelaide 2004.

10 L. Watson, Lifelong learning in Australia, University of Canberra, 2003.
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Rozkwit kształcenia ustawicznego w Japonii wiąże się z powstaniem
w 1981 r. raportu poświęconego edukacji, w którym położono nacisk na
szybki rozwój tej dziedziny kształcenia. Dodatkowo na ów proces miały
wpływ następujące czynniki:
— zmiany zachodzące od początku lat osiemdziesiątych XX wieku, takie

jak: gwałtowny postęp naukowo-techniczny, rozwój mediów, zmiany
w strukturze przemysłu oraz postępująca globalizacja, które wymo-
gły na społeczeństwie nieustanne dążenie do podwyższania poziomu
swojego wykształcenia;

— starzenie się społeczeństwa, poprawa poziomu dochodów w gospo-
darstwach domowych oraz większa ilość wolnego czasu, jaką zaczęli
dysponować Japończycy.
W latach dziewięćdziesiątych XX wieku zmieniły się nieco przyczyny,

dla których Japończycy decydowali się podnosić swoje kompetencje i uczest-
niczyć w procesie kształcenia przez całe życie. Miały one związek z postę-
pującą globalizacją i tendencją do przenoszenia przedsiębiorstw do krajów
oferujących tańszą siłę roboczą. Dla Japończyków, tradycyjnie uważających,
że całe życie pracuje się jednej firmie, możliwość utraty pracy była wręcz
szokującym zjawiskiem.

W tych okolicznościach rząd japoński zdecydował o wprowadzeniu
specjalistycznych programów z zakresu kształcenia ustawicznego skierowa-
nych do ludzi dorosłych, ze szczególnym uwzględnieniem populacji po
40 roku życia. Przy tworzeniu i prowadzeniu szkoleń, kursów i studiów po-
dyplomowych współpracują ze sobą jednostki akademickie oraz przedsta-
wiciele biznesu. Tego typu dokształcanie ma na celu przede wszystkim
zwiększenie potencjału i konkurencyjności osób, które biorą w nich udział,
co ma umożliwić dalszy rozwój ich kariery zawodowej.

W ostatnich latach można również zauważyć wzrastające znaczenie
władz lokalnych i regionalnych w rozwoju i zwiększaniu dostępu do różnych
form kształcenia ustawicznego. W chwili obecnej nacisk położono zwłaszcza
na budowę w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego mechanizmu umoż-
liwiającego rozwinięcie koncepcji kształcenia przez całe życie, ze szczegól-
nym uwzględnieniem potrzeb społeczeństwa zdecentralizowanego.

Z kolei w ramach Strategii e-Japonia ogłoszonej na początku 2001 r.
do zwiększenia dostępności do różnorodnych form kształcenia ustawiczne-
go wykorzystano internet. Dzięki internetowi możliwe są m.in. nowe for-
my kształcenia na odległość11.

11 K. Yamada, Y. Tatsuta, H. Sasai, Y. Sawano, New trends and challenges of lifelong lear-
ning policies in Japan, National Institute for Educational Police Research, 2003.
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2.3. Norwegia

Edukacja dorosłych oraz kształcenie ustawiczne to podstawowe filary
norweskiej polityki oświatowej kierowanej do całej dorosłej populacji. Ce-
lem tej polityki jest z jednej strony wyjście naprzeciw oczekiwaniom aktu-
alnego rynku pracy, z drugiej zaś podnoszenie poziomu kwalifikacji i satys-
fakcji poszczególnych osób. Kształcenie osób dorosłych jest kluczowym czyn-
nikiem aktywizującym społeczeństwo w życiu gospodarczym. Inwestowa-
nie w kapitał ludzki to jedyna aktywna polityka państwa umożliwiająca
zdobycie przez pracowników kwalifikacji pożądanych na zmieniającym się
rynku pracy12.

Kształcenie osób dorosłych ma w Norwegii długą tradycję i pierwot-
nie znajdowało się w kręgu zainteresowań organizacji pozarządowych.
Wprowadzone reformy dotyczyły budowy bardziej wydajnego i lepiej sko-
ordynowanego systemu kształcenia. Obecnie w procesie kształcenia usta-
wicznego uczestniczy wiele instytucji, w tym przede wszystkim Minister-
stwo Edukacji i Badań. Rośnie również popularność nowoczesnych metod
kształcenia opartych na technologiach informacyjno-komunikacyjnych ICT
(Information and Communictaion Technologies). Warto podkreślić, że w sys-
temie kształcenia ustawicznego uczestniczy w Norwegii około 25% doro-
słych obywateli. Kluczem do sukcesu jest tu niewątpliwie wysoki poziom
wydatków budżetowych przeznaczonych na szeroko definiowaną edukację,
który sięga prawie 7% PKB, przy średniej dla krajów OCED wynoszącej nie-
spełna 5%.

3. Strategie w krajach Unii Europejskiej

Podstawę dla swojego przyszłego rozwoju Unia Europejska widzi
przede wszystkim w tworzeniu społeczeństwa opartego na wiedzy13. Przed-
stawiciele państw członkowskich UE zapowiedzieli na szczycie Rady Euro-
pejskiej w Lizbonie w marcu 2000 r. początek „wieku wiedzy” (the knowled-
ge age). W ciągu dziesięciu lat Unia Europejska ma stać się jedną z najbar-
dziej konkurencyjnych i dynamicznych gospodarek opartych na wiedzy,

12 Norway Background Report, OECD Thematic Review on Adult Learning, Norwegian Mini-
stry of Education, Oslo 2000.

13 Gospodarka oparta na wiedzy – taka, w której wiedza jest tworzona, przyswajana, prze-
kazywana i wykorzystywana bardziej efektywnie przez przedsiębiorstwa, organizacje, osoby
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zdolną do tworzenia większej liczby miejsc pracy. W związku z tym do
głównych celów realizowanych przez UE zaliczono poprawę sytuacji na ryn-
ku pracy, popieranie reform ekonomicznych oraz wspieranie budowy go-
spodarki opartej na wiedzy. Czynnikami sprzyjającymi osiągnięciu tych
celów ma być inwestowanie w kapitał ludzki oraz przeciwdziałanie wyklu-
czeniu społecznemu m.in. przez umożliwienie każdemu z obywateli naby-
cia umiejętności koniecznych do funkcjonowania w społeczeństwie infor-
matycznym. Za niezbędne do realizacji celów Strategii Lizbońskiej uznano
utworzenie nowych instrumentów fiskalnych oraz dokonanie istotnych
zmian w zakresie wydatków publicznych. Ważne znaczenie nadano rów-
nież wymianie informacji oraz propagowaniu tzw. dobrych praktyk w pań-
stwach członkowskich UE.

Bardziej szczegółowym dokumentem dotyczącym procesu uczenia się
przez całe życie było Memorandum on Lifelong Learning przygotowane przez
Komisję Europejską14. Memorandum miało być punktem wyjścia do debaty
zmierzającej do opracowania rozwiązań wprowadzających zwyczaj uczenia
się przez całe życie. W związku z tym nakreśliło sześć podstawowych za-
sad, które powinny charakteryzować lifelong learning. Są to:
— gwarancja osiągnięcia nowych, podstawowych umiejętności przez

wszystkich członków społeczeństwa,
— podniesienie poziomu inwestycji w zasoby ludzkie,
— rozwinięcie innowacyjnych i efektywnych technik uczenia się i nauczania,
— zmiana postrzegania i nadanie właściwej rangi procesowi uczenia się,
— poprawa szeroko pojętego systemu poradnictwa oraz zapewnienie jak

najszerszego dostępu do niego,
— zapewnienie możliwości korzystania z lifelong learning każdemu oby-

watelowi.
Wymienione zasady powinny znaleźć zastosowanie we wszystkich

kwestiach związanych z nauką. W Memorandum podkreślono, że do cało-
kształtu nauki należą następujące procesy:
— formalne (np. studia, kursy specjalistyczne);
— nieformalne (np. szkolenie w miejscu pracy);
— incydentalne (np. umiejętności nabywane instynktownie).

W krajach członkowskich UE koncepcja lifelong learning ma wspólne
podstawy i niekiedy wspólne elementy, ale jest ona dostosowywana do po-

fizyczne i społeczności, sprzyjając szybkiemu rozwojowi gospodarki i społeczeństwa. Zob. sze-
rzej St. Szultka, P. Tamowicz, Polskie Forum Strategii Lizbońskiej, http://www.pfsl.pl, Instytut
Badań nad Gospodarką Rynkową.

14 Memorandum on Lifelong Learning, European Commission, SEC(2000)1832, Brussels 2000.
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trzeb poszczególnych systemów edukacyjnych i szkoleniowych, a także do
tradycji i warunków panujących w danym państwie. Cechą stałą jest tu
z pewnością łączenie systemu edukacji młodzieży z nauką dorosłych. Pań-
stwo zaczyna być więc odpowiedzialne nie tylko za początkowy etap kształ-
cenia, ale również za proces edukacji prowadzonej przez całe życie.

3.1. Austria

W 2000 roku rząd austriacki chcąc upowszechnić lifelong learning
wprowadził zachętę podatkową umożliwiającą odliczenie przez pracodaw-
cę od podstawy opodatkowania łącznie 109% kosztów szkolenia. W 2002 r.
ulga ta wzrosła z 9% do 20% – od podstawy opodatkowania można więc
odliczyć 120% poniesionych kosztów doszkalania pracowników. Rozwiąza-
nie to posiada tę zaletę, że im wyższy koszt szkolenia (co zazwyczaj łączy
się z wyższym stopniem specjalizacji bądź też większą liczbą przeszkolo-
nych pracowników), tym bardziej obniża się podstawa opodatkowania. Do-
datkowo rozwiązanie austriackie cechuje się brakiem górnego limitu odli-
czeń, co zachęca do optymalnego wyboru szkoleń ze względu na rzeczywi-
ste potrzeby, bez konieczności kierowania się ich kosztem.

W Austrii istnieje również prawnie zagwarantowana możliwość udzie-
lenia pracownikowi płatnego urlopu szkoleniowego. Urlop ten jest finanso-
wany ze środków pochodzących z wpłat wnoszonych przez pracodawców
i pracowników.

3.2. Belgia

Do ułatwień sprzyjających rozwojowi procesu nauki przez całe życie
w Belgii zaliczyć można prawne zagwarantowanie urlopu szkoleniowego
dla pracowników zatrudnionych na pełnym etacie w sektorze prywatnym.
Są oni uprawnieni do uczestniczenia przez określoną liczbę godzin w akre-
dytowanych kursach i szkoleniach. Szkolony pracownik jest nadal opłacany
przez pracodawcę, któremu państwo refunduje poniesione koszty. Ostatnio
wydatki te zostały nieco ograniczone (wysokość refundacji jest uzależniona
od rodzaju kursu, w którym pracownik bierze udział, ustalona została też
maksymalna kwota, do wysokości której zwracane są wydatki). Ze względu
na zdarzające się nadużycia (składanie wniosków o refundację kosztów bez
faktycznego udziału pracownika w szkoleniu) niezbędne jest obecnie szcze-
gółowe udokumentowanie uczestnictwa w kursie15.

15 F. Geers, VET Management in Belgium, ILO, Geneva 1996.
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3.3. Dania

Do rozwiązań finansowych ułatwiających lifelong learning w Danii za-
liczyć można konieczność zatrudnienia pracownika „na zastępstwo” na czas
dłuższego szkolenia stałego pracownika, jako warunek dofinansowania szko-
lenia. Zagwarantowane są również prawnie urlopy szkoleniowe dla pracow-
ników. Są one płatne – środki na ich opłacenie pochodzą z wpłat dokony-
wanych przez pracowników.

Środki na doskonalenie pracowników w Danii pochodzą w dwóch
źródeł: z sektorowych funduszy szkoleniowych (wysokość wpłaty wynika
z pomnożenia liczby przepracowanych godzin przez stałą kwotę) tworzo-
nych na mocy układów zbiorowych lub z funduszu rynku pracy (stała obo-
wiązkowa wpłata wynikająca z liczby pracowników).

W Danii powstała sieć łącząca krajową agencję rynku pracy z przedsię-
biorstwami. W jej ramach współpracują ze sobą pracownicy, pracodawcy
i przedstawiciele firm szkoleniowych w celu zapewnienia najlepszych rozwią-
zań gwarantujących efektywne prowadzenie szkoleń zawodowych. Udział
tych stron gwarantuje optymalne wykorzystanie dostępnych instrumentów
oraz stałe doskonalenie i uaktualnianie dostępnej oferty szkoleniowej.

3.4. Szwecja

W Szwecji, podobnie jak w Danii, trzeba zatrudniać pracownika na za-
stępstwo, aby móc się ubiegać o dofinansowanie szkolenia stałego pracownika.

Istotnym instrumentem polityki państwa w zakresie promowania
kształcenia ustawicznego są również indywidualne konta szkoleniowe, któ-
re zostały wprowadzone w lipcu 2003 roku16. Wpłaty na takie konta doko-
nywane przez przedsiębiorstwa warunkują korzystanie z dopłat z budżetu
państwa do szkoleń, nie krótszych jednak niż pięć dni, co ma sprzyjać pro-
mowaniu szkoleń o długotrwałym charakterze. Dokonywanie wpłaty przez
pracodawcę na indywidualne konto pracownika upoważnia ponadto firmę
do 10-procentowej ulgi podatkowej odliczanej od podatku od wynagrodzeń.

3.5. Holandia

W 1998 roku w Holandii wprowadzono zachętę podatkową umożli-
wiającą odliczenie od podstawy opodatkowania nie tylko kosztów szkole-

16 W. Heidemann, Individual learning accounts: A tool for financing lifelong learning, referat
konferencji „Lifelong learning and Social Dialogue”, Malmö 23–25.04.2001.
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nia, ale również dodatkowych 20% wydatków poniesionych na doszkalanie
pracowników. Kolejne 20% (czyli w sumie już 140% poniesionych wydat-
ków) mogą odliczać małe i średnie przedsiębiorstwa oraz uczestnicy kur-
sów i szkoleń dla defaworyzowanych grup pracowników (m.in. dla pracow-
ników powyżej 40 roku życia)17.

Rozwiązanie holenderskie ma jednak jedną dość niekorzystną cechę
– odgórnie została ustalona maksymalna kwota możliwa do odliczenia od
podstawy opodatkowania, co niekiedy prowadzi do ograniczania liczby szko-
leń, ich zakresu bądź też liczby pracowników biorących w nich udział.

W Holandii istnieją również społeczne fundusze przemysłowe, a fi-
nansowanie z nich szkoleń jest efektem branżowych negocjacji zbiorowych.
Ponieważ środki pochodzące z tych funduszy tylko częściowo pokrywają
koszty kursów i szkoleń, zazwyczaj są one prowadzone tylko w podstawo-
wym zakresie. W określonych przypadkach Ministerstwo Spraw Społecznych
i Zatrudnienia ma prawo zmienić te dobrowolne składki na wpłaty obo-
wiązkowe. Wpłaty dokonywane przez pracodawców uzależnione są od cał-
kowitego kosztu wynagrodzeń (%).

3.6. Francja

Publikacje poświęcone ustawicznemu kształceniu zawodowemu we
Francji określają je jako przykład modelu sterowanego przez państwo18. Wy-
nika to z faktu, że głównym aktorem regulującym proces kształcenia usta-
wicznego jest państwo, przy wsparciu partnerów społecznych. Przyjęte roz-
wiązania prawne mają na celu promowanie określonych działań bądź też
grup przedsiębiorstw. Do zalet rozwiązań francuskich można zaliczyć wy-
soką harmonizację i koordynację sposobu podejmowania decyzji w długim
okresie, spójność i kompleksowość podejmowanych rozwiązań, przejrzystość
i wiarygodność uzyskiwanych kwalifikacji, równe szanse kształcenia usta-
wicznego dla wszystkich członków społeczeństwa i dostosowanie szkoleń
do potrzeb rynku pracy19. Nie brak w nich jednak również wad – można tu
wymienić: nieefektywność procesu prognozowania i planowania kwalifika-
cyjnego, niską elastyczność i różnorodność oferowanych programów szko-
leniowych oraz niedoskonałość planów i prognoz, wypaczającą obraz ryn-
ku pracy i jego potrzeb20.

17 C. Baaijens, Alternative Approaches to Financing lifelong learning. Country Report the Ne-
therlands, Max Goote Expert, Center and the Netherlands Economic Institute, 1998.

18 Patrz np. C. Greenhalgh, Adult Vocational Training and Government Policy in France and
in Britain, Oxford University Press, 1999.

19 A. Kwiatkiewicz, op. cit., s. 51.
20 Ibidem, s. 51.
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Do przyjętych we Francji rozwiązań mających ułatwić rozwój usta-
wicznego kształcenia zawodowego można zaliczyć:
— refundację kosztów szkolenia w małych przedsiębiorstwach,
— obowiązkowe odprowadzanie opłat (uzależnionych od wielkości przed-

siębiorstwa) na fundusz szkoleniowy (który jest zarządzany na pozio-
mie branżowym lub regionalnym przez partnerów społecznych),

— obligatoryjne konsultacje z radami zakładowymi w zakresie potrzeb
szkoleniowych i przyznawania urlopu szkoleniowego,

— obowiązkowe przeprowadzanie tzw. bilansu kompetencji w przedsię-
biorstwie21.
Regulacje francuskie umożliwiły ścisłe powiązanie ze sobą takich ele-

mentów, jak dobór pracowników, prowadzone szkolenia, ścieżki awansu
oraz wysokość otrzymywanego wynagrodzenia22.

Co więcej, francuscy pracownicy, oprócz udogodnienia w postaci
35-godzinnego tygodnia pracy mają prawo do uczestniczenia w kursach
i szkoleniach w godzinach pracy. Dopiero od 2000 r. nastąpiła nieznaczna
zmiana w tym zakresie – w chwili obecnej część szkoleń, zwłaszcza nie-
związanych bezpośrednio z wykonywanym zawodem, może się odbywać
w czasie wolnym pracownika.

Urlop szkoleniowy we Francji przysługuje pracownikom sektora pry-
watnego zatrudnionym na czas nieokreślony. Jest on finansowany z obo-
wiązkowych wpłat dokonywanych przez przedsiębiorstwa na cele szkole-
niowe. Wynagrodzenie szkoleniowe stanowi 80–90% wynagrodzenia pra-
cownika. Jeśli szkolenie trwa dłużej niż rok lub 1200 godzin, w drugim roku
szkolenia przysługuje 60% wynagrodzenia, jednak nie mniej niż w wysoko-
ści wynagrodzenia minimalnego. W przypadku mikroprzedsiębiorstw (za-
trudniających do dziesięciu osób) możliwe jest pokrycie całości kosztów
szkolenia pracownika przez państwo23.

3.7. Niemcy

Niemcy realizują model pośredni, tzn. w procesie organizacji kształce-
nia ustawicznego państwo ściśle współpracuje z partnerami społecznymi.
Model ten charakteryzuje się wysokim poziomem współpracy pomiędzy
zainteresowanym stronami na wszelkich możliwych płaszczyznach: krajo-

21 D. Bass, The French system, [w:] Alternative schemes of financing training, red. V. Gasskov,
ILO, Geneva 1994.

22 A. Kwiatkiewicz, op. cit., s. 52.
23 J. P. Willems, Vocational education and trainig in France, CEDEFOP, Berlin 1994.
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wej, lokalnej oraz zakładowej. Wyniki prowadzonych negocjacji oraz osią-
gnięte porozumienia są następnie zamieszczane w łatwo dostępnych doku-
mentach. System ten ma wiele zalet, m.in. pozwala na wypracowanie zróż-
nicowanego modelu szkoleń, zwiększa konkurencyjność na rynku szkoleń,
prowadzi do zwiększenia elastyczności systemu, ułatwia podejmowanie sko-
ordynowanych decyzji, umożliwia równy dostęp do organizowanych szko-
leń, sprzyja tworzeniu przejrzystego i wiarygodnego systemu uzyskiwania
kwalifikacji. Podstawową wadą tego systemu jest brak elastyczności postę-
powania oraz niemoc decyzyjna w przypadku trudności z osiągnięciem kon-
sensu, ponieważ wszelkie zmiany muszą być ustalane ponownie z każdym
z zainteresowanych partnerów. Cechą charakterystyczną niemieckiego sys-
temu kształcenia ustawicznego jest dość wczesne rozpoczęcie szkolenia za-
wodowego, już na poziomie systemu edukacyjnego, co pozwala na stosun-
kowo wczesne przygotowanie osób zaznajomionych nie tylko z teorią, ale
również z praktyką pracy na danym stanowisku. Dodatkowo system tych
praktyk wspierany jest przez odpowiednie ustawodawstwo oraz kontrolo-
wany przez przedstawicieli rządu i partnerów społecznych (organizacje pra-
codawców, związki zawodowe, przedstawicieli nauczycieli i trenerów).
Co więcej, istnienie porozumień sektorowych i solidarne ponoszenie kosz-
tów przeprowadzanych szkoleń przez przedsiębiorstwa sprawia, że zmniej-
sza się groźba „podkupowania” wyszkolonych pracowników24.

3.8. Wielka Brytania

Wielka Brytania należy do państw, w których dominującą rolę w usta-
wicznym kształceniu zawodowym odgrywa rynek. Organizatorzy brytyjskie-
go systemu szkoleń wychodzą bowiem z założenia, że to pracodawcy
i pracownicy mają najlepsze informacje dotyczące aktualnych potrzeb szko-
leniowych i najdokładniej potrafią określić związane z nimi wymagania.
Jak w każdym systemie, również tutaj nie brak wad i zalet. Do tych pierw-
szych zaliczyć można: zaspokajanie tylko doraźnych potrzeb szkoleniowych,
brak długofalowego planowania, brak równego dostępu do szkoleń, niską
jakość prowadzonych szkoleń, a co za tym idzie uzyskiwanych kwalifika-
cji, niedoinwestowanie szkoleń, zarówno ze strony pracodawców, jak i pra-
cowników. Do zalet systemu organizacji szkoleń przyjętego w Wielkiej Bry-
tanii należą: wypracowanie bardzo zróżnicowanego systemu szkoleń,
wzrost konkurencyjności na rynku szkoleń oraz wzrost elastyczności sys-
temu szkoleń.

24 A. Kwiatkiewicz, op. cit., s. 55.
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Obecnie minimalna odpowiedzialność za udział państwa w prowadze-
niu szkoleń spoczywa na regionach, firmy szkoleniowe zaś coraz częściej
ze sobą współpracują w zakresie organizacji i realizacji lifelong learning.
Chociaż inwestowanie w kształcenie ustawiczne w Wielkiej Brytanii spo-
czywa na samych zainteresowanych, tj. pracodawcach i pracobiorcach, to
coraz częściej w obszarze zainteresowań zaczynają się znajdować grupy
zawodowe narażone na utratę pracy w najbliższej przyszłości w związku
z planowanym reorganizacjami albo zmianami zachodzącymi na rynku pra-
cy. W tej sytuacji państwo coraz bardziej angażuje się w proces kształcenia
ustawicznego, m.in. ustanawiając system narodowych kwalifikacji zapew-
niających porównywalność oraz przejrzystość posiadanych kwalifikacji. Do-
datkowo system ten ma zapewnić budowanie systemów informacji o ist-
niejących możliwościach szkoleniowych.

Brak wyraźnego wpływu państwa na organizację procesu kształcenia
ustawicznego sprawia jednak, że wydatki rządowe na ten cel kształtują się
na niewysokim poziomie, co ma bezpośrednie przełożenie na niewielką licz-
bę osób uczestniczących w szkoleniach. Ponadto szkolenie zazwyczaj kon-
centruje się na umiejętnościach potrzebnych do realizacji ściśle określonych
zadań na danym stanowisku.

Zachęty finansowe umożliwiające większą partycypację w szkoleniach
pracownika dotyczą przede wszystkim małych firm, zatrudniających do pięć-
dziesięciu pracowników. Przedsiębiorstwa te mogą starać się o specjalną
pożyczkę rządową na szkolenia (training loan). Spłata tej pożyczki jest od-
roczona, natomiast odsetki są spłacane przez rząd25.

Kolejną zachętą do inwestowania we własnych pracowników jest na-
groda Investors in People. Jest ona przyznawana przedsiębiorstwom, które
w sposób szczególny zwracają uwagę na potrzeby szkoleniowe swoich pra-
cowników i starają się w jak najszerszym stopniu zapewnić realizację tych
potrzeb w kontekście rozwoju zarówno całej firmy, jak i pojedynczego pra-
cownika.

W Wielkiej Brytanii dużą wagę przywiązuje się do działań doradczych
i informacyjnych w zakresie lifelong learning. Powołano nawet specjalną jed-
nostkę (University of Industry) mającą na celu promowanie szkoleń zawodo-
wych i ułatwianie korzystania z nich. Jej głównym zadaniem jest wymiana
informacji o firmach i programach szkoleniowych.

W Wielkiej Brytanii podjęto również starania o tworzenie indywidu-
alnych kont szkoleniowych. Pierwsza edycja tego systemu odbyła się w okre-

25 A. Green, A. Wolf, T. Levey, Convergence and Divergence in European Education and Tra-
ining Systems, Institute of Education, London 1999.
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sie wrzesień 2000 – grudzień 2001 r. Państwo dopłacało sześciokrotność
kwoty wpłaconej przez pracownika. W efekcie dokonano ogromnej mobili-
zacji pracowników i zwiększono ich udział w szkoleniach. Z drugiej jednak
strony ogólnokrajowa mobilizacja spowodowała, że wielokrotnie szkolenia
organizowały niesolidne firmy, co niekorzystnie odbiło się na ocenie takie-
go systemu szkoleń. W chwili obecnej program tworzenia indywidualnych
kont szkoleniowych jest zawieszony.

3.9. Włochy

Północne Włochy są świetnym przykładem możliwości współpracy
różnych partnerów na rzecz rozwijania procesów szkoleniowych w firmach.
Zawiązana została tam federacja firm szkoleniowych, instytutów badaw-
czych, niezależnych konsultantów i przedsiębiorców. Ze względu na duże
podobieństwo i przynależność do tych samych branż firmy pochodzące z re-
gionu wzięły udział w analizie potrzeb szkoleniowych oraz w promowaniu
projektów szkoleniowych, wspólnie też organizowały szkolenia. Dzięki du-
żej skali przedsięwzięcia większa liczba pracowników i firm mogła wziąć
udział w szkoleniach. Jednocześnie przy tej okazji nawiązała się współpra-
ca pomiędzy wieloma przedsiębiorstwami.

4. Kształcenie ustawiczne osób starszych w Polsce

Do podstawowych stereotypów, z którymi muszą się uporać pracodaw-
cy zatrudniający osoby starsze, zaliczyć można m.in. następujące opinie:
— starzejąca się załoga jest zagrożeniem dla konkurencyjności firmy,

osłabia jej pozycję rynkową,
— starsi pracownicy mają przestarzałe kwalifikacje i są negatywnie na-

stawieni do ewentualnego dalszego przeszkolenia, niechętnie uczą się
nowych umiejętności,

— starsi pracownicy często chorują, mają nieodpowiednie do wymagań
współczesności nawyki pracy, są konserwatywni, nie radzą sobie
z technologami ICT, obawiają się wszelkich nowości,

— starsi pracownicy są zatrudniani w ostateczności, wtedy, gdy praco-
dawcy muszą ich zatrudnić, bo nie ma młodszych kandydatów do
pracy26.

26 Pracownicy po 45 roku życia wobec barier na rynku pracy, red. B. Urbaniak, Dom Wydaw-
niczy Elipsa, Warszawa 2007, s. 12.
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Należy zauważyć, że w niektórych przypadkach obawy te potwierdza
rzeczywistość i sami pracownicy w wieku 45+ wystawiają sobie nieko-
rzystną opinię. Częstokroć jednak takie stereotypowe podejście jest niespra-
wiedliwe i krzywdzące dla osób, które są starsze wiekiem, ale mają mnó-
stwo chęci i zapału do uczenia się i przyswajania nowych umiejętności.

Na polskim rynku pracy do największych przeszkód w odpowiednim
zagospodarowaniu umiejętności pracowników w wieku 45+ można zali-
czyć m.in.:
— niedostateczną znajomość języków obcych – zwłaszcza języka angiel-

skiego,
— niedostateczną znajomość technik komputerowych,
— negatywne podejście do poszerzania swoich umiejętności i zdobywa-

nia nowych,
— niewystarczające przygotowanie zawodowe,
— stosowanie przez polskich pracodawców strategii zatrudnienia, szko-

lenia i awansu dyskryminujących osoby po 45 roku życia.
Rynek pracy w Polsce jest dość niechętnie nastawiony do pracowników

w wieku 45+. Zauważyli to również autorzy projektu „Sojusz dla pracy”,
którzy wyznaczyli sobie za cel działanie na rzecz poprawy sytuacji zawodo-
wej osób mających 45 i więcej lat zagrożonych utratą pracy lub będących
w gorszym położeniu na rynku pracy ze względu na wiek27. Mimo że projekt
ograniczony był tylko dla województwa łódzkiego, założenia w nim przyjęte
mogą być podstawą do działań podejmowanych na terenie całej Polski.

Interesujące w projekcie były zwłaszcza założenia dotyczące identy-
fikacji barier w rozwoju karier zawodowych osób w starszym wieku, któ-
re rozszerzyć można na większość polskich pracowników. Zaliczono do
nich m.in.:

1) negatywne stereotypy dotyczące pracowników powyżej 45 roku życia,
2) gorsze przygotowanie zawodowe,
3) brak znajomości nowoczesnych technologii (w szczególności obsługi

komputera),
4) niechęć do szkoleń zarówno ze strony starszych pracowników, jak

i ich pracodawców,
5) bariery psychiczne związane z dalszym rozwojem zawodowym,
6) stosowanie przez pracodawców strategii zatrudnienia, szkolenia

i awansowania dających mniejsze szanse pracownikom powyżej
45 roku życia28.

27 http://www.sojuszdlapracy.pl/equal.php
28 Pracownicy po 45 roku życia..., s. 15.
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W trakcie realizacji projektu uznano, że najlepszym sposobem pomo-
cy starszym pracownikom w utrzymaniu się na rynku pracy jest jobco-
aching. Jest to metoda wykorzystująca indywidualne doradztwo zawodowe,
polega na współdziałaniu osoby zagrożonej utratą pracy lub bezrobotnej
z trenerem (indywidualnym doradcą zawodowym). Uzupełnieniem jobco-
achingu był udział w różnorodnych szkoleniach oraz działania mające na
celu zmianę nastawienia pracodawców i związków zawodowych do pra-
cowników powyżej 45 roku życia.

Jobcoaching jest obecnie stosowany w wielu krajach europejskich oraz
w Ameryce Północnej. Metody kształcenia oparte na jobcoachingu różnią
się w detalach w poszczególnych państwach, jednakże można określić pięć
elementów wspólnych, w szczególności:

1) podmiotowość – beneficjent procesu coachingu powinien być trakto-
wany podmiotowo, a nie przedmiotowo – należy indywidualnie do-
stosować rozwiązania i instrumenty kształcenia, dana osoba musi sa-
modzielnie nakreślić plan rozwoju ścieżki zawodowej oraz plan dzia-
łań umożliwiający osiągnięcie wyznaczonych celów;

2) indywidualizm – doradca zawodowy musi traktować każdą osobę in-
dywidualnie, a wzajemne kontakty muszą opierać się na dużym wza-
jemnym zaufaniu, a nawet sympatii;

3) ocena zasobów i deficytów wspieranej osoby 45+ – etap ten pozwa-
la na poznanie własnych możliwości i słabości, które są lub mogą być
przyczyną utraty pracy albo problemów w jej utrzymaniu;

4) wyznaczanie celu – analiza zasobów posiadanych przez beneficjenta
doradztwa zawodowego pozwala na określenie konkretnych celów,
które chcemy osiągnąć;

5) wzmocnienie pozycji osoby 45+ w miejscu pracy – indywidualny
doradca zawodowy towarzyszy wspieranej osobie aż do momentu
osiągnięcia wyznaczonych celów, a nawet do chwili usamodzielnienia
się jej na nowym stanowisku29.
Wprowadzenie i zastosowanie metody jobcoachingu przynosi wymier-

ne korzyści zarówno dla pracowników, jak i pracodawców.
Polscy pracodawcy często koncentrują się ewentualnych problemach

związanych z pracownikami należących do grupy wiekowej 45+, nie za-
uważając przy tym, że każda grupa wiekowa pracobiorców charakteryzuje
się pewnymi wadami i zaletami. Obecne zmiany społeczne i demograficzne
powinny jednak wymusić na pracodawcach minimalizowanie niedogodno-
ści charakterystycznych dla tej grupy wiekowej i zwrócenie uwagi na jej
zalety. Można zaliczyć do nich:

29 Pracownicy 45+ w naszej..., s. 26.
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1) stabilizację zawodową,
2) chęć utrzymania dotychczasowych osiągnięć,
3) niewielką skłonność do zmiany pracodawcy,
4) niewielką mobilność (cechę tę można uznać za zaletę – pracownik nie

zmieni miejsca zamieszkania i pracy – o ile nie jest to związane z wy-
konywaniem zawodu związanego z częstymi wyjazdami),

5) duże doświadczenie i wiedzę,
6) cechy charakterystyczne dla pracowników grupy 45+: wysoko rozwi-

nięte zdolności interpersonalne, czyli zdolność do komunikowania się,
rozwiązywania konfliktów, współdziałania z innymi ludźmi, duża od-
porność emocjonalna, systematyczność działania, dokładność, znajo-
mość branży i firmy30,

7) możliwość większego zaangażowania – rodzina nie zabiera już tyle
czasu, co wcześniej.
Zwiększenie wykorzystywania potencjału tkwiącego w pracownikach

z grupy wiekowej 45+ jest jednak zadaniem, którego realizacja nie zależy
tylko od pracobiorców. Istotną rolę w tym procesie mają do odegrania za-
równo pracodawcy, jak i partnerzy społeczni oraz rodzaj polityki państwa
prowadzonej na rynku pracy. Zmiany, które należy przeprowadzić wyni-
kają przede wszystkim z procesu transformacji ustrojowej oraz postępują-
cej rewolucji informatycznej. Trzeba zwłaszcza wziąć pod uwagę demo-
grafię (starzenie się społeczeństwa i związana z tym konieczność dłuższe-
go i lepszego wykorzystania potencjału tkwiącego w pracownikach z gru-
py 45+, ponieważ niżowe młodsze zasoby pracy ogranicza jeszcze migra-
cja i dłuższe pozostawanie w systemie edukacji, co powoduje znaczące bra-
ki rąk do pracy) oraz negatywne przyzwyczajenia wynikające z prowadzo-
nej od końca lat siedemdziesiątych XX wieku polityki łagodzenia sytuacji
na rynku pracy (m.in. przez stwarzanie warunków sprzyjających wcześniej-
szej dezaktywacji zawodowej, co w niedalekiej przyszłości może doprowa-
dzić do niewydolności systemu ubezpieczeń społecznych). Wydaje się jed-
nak, że działania prowadzone przez państwo (m.in. reforma systemu eme-
rytalnego mająca na celu powstrzymanie przedwczesnej bierności zawodo-
wej, zmiany zasad przyznawania rent z tytułu niezdolności do pracy) nie
mają szans powodzenia bez zmiany świadomości i nastawienia czynnika
ludzkiego – w tym przypadku pracowników starszych wiekowo oraz ich
pracodawców31. Konieczne jest również uświadomienie starszym wiekowo
pracowników, że planowane zmiany (czyli m.in. opóźnienie ustalonego

30 Ibidem, s. 21.
31 W trosce o pracę, Raport o Rozwoju Społecznym, UNDP, Warszawa 2004, s. 14.
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przez prawo wieku przechodzenia na emeryturę) mogą przynieść o wiele
więcej korzyści niż strat.

Jedną z metod oceny potencjału pracowników oraz ich słabych i moc-
nych stron jest analiza SWOT. Z przeprowadzonej dla potrzeb tego opraco-
wania analizy SWOT dla pracowników 45+ (schemat 1) wynika, że koniecz-
ne są działania, których efektem będzie zmiana w świadomości pracodaw-
ców i pracobiorców, zmiana polityki emerytalno-rentowej oraz wyszkolenie
starszych pracowników i wyposażenie ich w niezbędne kwalifikacje, przy
jednoczesnej poprawie ich stanu zdrowia.

W latach 1999–2004 w siedemnastu państwach przeprowadzono na
zlecenie OECD przegląd tematyczny polityki wspierania kształcenia doro-
słych (Thematic Review of Adult Learning – TRAL). Wyniki opracowanego ra-
portu są dla Polski druzgocące. Polska, na tle pozostałych krajów biorących
udział w badaniu, ma jeden z najniższych wskaźników uczestnictwa osób
dorosłych w kształceniu ustawicznym, na poziomie porównywalnym z Mek-
sykiem, Portugalią i Węgrami, tj. poniżej 2% według nowego, skorygowa-
nego wskaźnika32 przyjętego w badaniach porównawczych w metodologii
OECD (wykres 1)33.

Interesujące wnioski można również wyciągnąć porównując udział
osób dorosłych w kursach doszkalających oraz przeciętny czas trwania ta-
kich kursów. Okazuje się, że można dokonać podziału na kraje, w których
organizuje się szkolenia i kursy krótsze (średnio 13,8 godzin tygodniowo),
ale skierowane do szerszego kręgu odbiorców (20,9%) oraz kraje, w któ-
rych przeciętny czas szkoleń wynosi 15,9 godzin tygodniowo, ale krąg od-
biorców jest znacznie węższy (obejmuje zaledwie 4,6% dorosłych). Wyko-
rzystanie przez OECD nowego wskaźnika, uwzględniającego częstotliwość
i długość szkoleń, pokazuje, że niektóre kraje „inwestują” przede wszyst-
kim w intensywne, długotrwałe szkolenie mniejszej grupy osób, inne zaś
w relatywnie krótsze szkolenia, w których udział bierze więcej osób. Pol-
ska należy do pierwszego typu krajów; oznacza to również, że nierówności
w dostępie do szkoleń są u nas znaczne – całość różnorakich nakładów na
kształcenie ustawiczne jest konsumowana przez stosunkowo nieliczną gru-
pę osób (wykres 2)34.

32 Skorygowany wskaźnik uczestnictwa (APR) bierze pod uwagę nie tylko samo uczestnic-
two w dokształcaniu lub jego brak, ale również długość szkolenia. Standardowe wskaźniki
uczestnictwa (SPR) odnoszą się do odsetka osób uczestniczących w kształceniu ustawicznym
w danym okresie referencyjnym: 4 tygodni lub 12 miesięcy.

33 Promoting Adult Learning, OECD 2005, http://www.oecd.org z dnia 10.07.2008 r.
34 Ibidem, s. 2.
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Schemat 1. Analiza SWOT pracowników 45+

Źródło: opracowanie własne na podstawie Pracownicy 45+ w naszej firmie, red. B. Urbaniak,

UNDP, Warszawa 2007, s. 25.

Warto również podkreślić, że w krajach wysoko rozwiniętych usta-
wiczne kształcenie zawodowe oraz szkolenia związane z aktualnymi potrze-
bami rynku pracy to podstawowe formy kształcenia ustawicznego. Dla po-
równania, w Polsce czy na Węgrzech znaczący udział w kształceniu usta-
wicznym mają podstawowe szkolenia zawodowe. We wszystkich badanych
przez OECD krajach osoby nisko wykształcone rzadziej uczestniczą
w doszkalaniu niż osoby dobrze wykształcone. Przeciętnie tylko 1,6% nisko
wykształconych dorosłych zamieszkałych w trzynastu krajach Unii Europej-
skiej korzysta z tego typu form podnoszenia kwalifikacji. Do najczęściej
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wskazywanych barier uczestnictwa w doszkalaniu należą: „brak czasu”
i „zbyt zajęty w pracy”, następne w kolejności są bariery finansowe. Do-
stępność na polskim rynku szkoleń współfinansowanych ze środków unij-
nych może skutecznie wyeliminować ostatnią z wymienionych barier – ba-
rierę finansową. Dwie pierwsze wymagają koordynacji działań szkolenio-
wych wspólnie z pracodawcą.

Wykres 1. Standardowy i skorygowany wskaźnik uczestnictwa w kształceniu doro-
słych w krajach biorących udział w badaniu w 2002 r.

Legenda: 1 – USA, 2 – Kanada, 3 – Meksyk, 4 – Korea, 5 – Szwajcaria, 6 – Wielka Brytania,

7 – Niemcy, 8 – Holandia, 9 – Austria, 10 – Dania, 11 – Finlandia, 12 – Szwecja, 13 – Norwe-

gia, 14 – Hiszpania, 15 – Portugalia, 16 – Węgry, 17 – Polska.

Źródło: Promoting Adult Learning, OECD 2005, http://www.oecd.org z dnia 10.07.2008 r.

Polacy w wieku 25–64 lata przeciętnie dwukrotnie rzadziej uczestniczą
w jakiejkolwiek formie edukacji niż obywatele UE-15. Pięciokrotnie częściej
od nas dokształcają się mieszkańcy Wielkiej Brytanii, czterokrotnie częściej
mieszkańcy krajów skandynawskich i Holandii. Rzadziej niż Polacy w edu-
kacji ustawicznej uczestniczą tylko mieszkańcy krajów Europy Południowej.
Relatywnie małą rolę w rozwijaniu kwalifikacji pracowników w Polsce od-
grywają także zakłady pracy. W 2002 r. szkolenia dla pracowników prze-
prowadziło jedynie 41,4% przedsiębiorstw, przy czym dwukrotnie częściej
były to przedsiębiorstwa duże (zatrudniające co najmniej 250 pracowników)
niż małe (poniżej 50 pracowników). Z kolei w takich krajach, jak Wielka
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Brytania, Holandia czy kraje skandynawskie odsetek przedsiębiorstw inwe-
stujących w rozwój pracowników przekracza 80%. Znacznie większą rolę
niż w Polsce odgrywają tam w szkoleniu pracowników małe i średnie przed-
siębiorstwa35.

Wykres 2. Dostęp a intensywność kształcenia ustawicznego

Źródło: jak na wykresie 1.

Przedstawione rozwiązania istniejące w krajach Unii Europejskiej i in-
nych rozwiniętych krajach świata, a dotyczące aktywnego rozwoju zawo-
dowego pracowników, ze szczególnym uwzględnieniem osób powyżej
45 roku życia, powinny być brane pod uwagę przy tworzeniu podstaw po-
lityki rynku pracy w Polsce. W chwili obecnej trudno jest jednoznacznie
określić, które rozwiązania są najkorzystniejsze. Ta trudność wynika m.in.
z braku kompleksowych badań jednoznacznie oceniających związek pomię-
dzy prowadzoną polityką a efektywnością szkoleń. Brakuje także metodolo-
gii oceny uzyskanych efektów oraz zestawu wskaźników przydatnych
w procesie ewaluacji.

35 A. Matysiak, Kształcenie ustawiczne w Polsce, Polskie Forum Strategii Lizbońskiej, Niebie-
skie Księgi, nr 8, Gdańsk 2003.
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ROZDZIAŁ III

CHARAKTERYSTYKA PROJEKU BADANIA SONDAŻOWEGO
OSÓB STARSZYCH

1. Cele i metoda badania

W badaniach empirycznych pierwszy krok sprowadza się do dokład-
nego sformułowania celów, zarówno ogólnego, jak i szczegółowych (cząst-
kowych). Główny cel badania powinien zostać określony po dokładnym usta-
leniu potrzeb informacyjnych oraz sposobu realizacji tych potrzeb1. Cele
cząstkowe precyzują natomiast poszczególne zagadnienia badawcze, miesz-
czące się w głównym celu badawczym. Ich poznanie prowadzi do osiągnię-
cia celu głównego.

Celem projektu jest kompleksowa analiza możliwości i uwarunkowań
aktywizacji zawodowej osób w starszym wieku w kontekście tendencji roz-
wojowych zjawisk ludnościowych w województwie kujawsko-pomorskim do
2035 roku. W analizie regionalny rynek pracy utożsamiony jest z obszarem
województwa. Oparcie delimitacji regionalnego rynku pracy na podziale
administracyjnym jest zabiegiem praktycznym. Korzystano bowiem z da-
nych publikowanych przez Główny Urząd Statystyczny według woje-

1 M. Szreder, Metody i techniki sondażowych badań opinii, PWE, Warszawa 2004, s. 32.
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wództw, a wnioski i rekomendacje mają być przydatne dla publicznych
służb zatrudnienia, pracodawców, władz samorządowych, organizacji poza-
rządowych i instytucji rynku pracy działających w województwie. Na po-
ziomie regionalnym można wskazać na komplementarność celów badania
z zapisami Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego na lata
2007–2013.

Cel ogólny stanowił podstawę do określenia szczegółowych zadań
badania opinii, którymi były:
— rozpoznanie motywów oraz uwarunkowań podejmowania pracy przez

biernych zawodowo i bezrobotnych w starszym wieku,
— zbadanie determinant wpływających na kontynuowanie pracy przez

osoby starsze,
— poznanie czynników sprzyjających aktywności i bierności zawodowej

osób starszych,
— diagnoza barier zatrudniania osób starszych,
— określenie zapotrzebowania na szkolenia zawodowe dla osób starszych,
— poznanie oczekiwań w stosunku do środowiska pracy oraz aspiracji

zawodowych osób starszych, a także zróżnicowania predyspozycji do
wykonywania pracy,

— ustalenie wyzwań zarządzania wiekiem w przedsiębiorstwach wobec
osób starszych,

— uzyskanie wiedzy o preferowanych formach wsparcia ludzi starszych
przez instytucje rynku pracy.
Wprawdzie nie można przywrócić młodości, ale można spróbować

zarządzać wiekiem, aby starsi pracownicy mogli łatwiej odnaleźć swoje
miejsce w organizacji. Dlatego w badaniu istotną rolę odgrywały analizy
oczekiwań osób starszych, zarówno pracujących, jak i biernych zawodowo,
wobec wyposażenia stanowisk pracy oraz analizy możliwości przystosowa-
nia z jednej strony pracy, z drugiej zaś osób starszych za pomocą proce-
sów ruchliwości pionowej i poziomej. Zwrócono uwagę na potrzeby szko-
leniowe osób starszych, formy i metody szkoleń najbardziej odpowiadające
ich potrzebom, a także możliwości dostosowania systemu edukacji ustawicz-
nej do nowych wyzwań.

W analizach podjęto próbę identyfikacji przeszkód i szans zwiększe-
nia aktywności zawodowej osób w wieku 45+ oraz określenia instrumen-
tów umożliwiających instytucjom rynku pracy wpływanie na procesy akty-
wizacji zawodowej bezrobotnych i biernych zawodowo. Przedsięwzięcie
miało też rozpoznać przydatność elastycznych form zatrudnienia dla akty-
wizacji osób starszych.

W zaprojektowanym badaniu empirycznym wykorzystana będzie me-
toda pomiaru sondażowego, zakładająca ankietowanie reprezentatywnej
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części (próby) określonej wcześniej populacji. Wybrano tę metodę mając na
względzie jej następujące zalety:

1. Źródłem informacji są osoby starsze, które mogą udzielić wiarygod-
nych informacji. Badanie to ma walor sięgania do pierwotnych źródeł.
Nie ma niebezpieczeństwa wynikającego z przyjęcia niewłaściwych za-
łożeń.

2. W toku badania można uzyskać informacje pozwalające ocenić obec-
ne położenie i warunki pracy ludzi starszych, przyczyny bezrobocia
i bierności zawodowej.

3. Badanie daje możliwość poznania zamierzeń osób starszych dotyczą-
cych kontynuacji pracy i motywów podejmowania pracy przez bezro-
botnych i biernych zawodowo.

4. W badaniu opinii jest szansa ustalenia nie tylko istniejącego stanu
lub przewidywanych zmian, ale także ich przyczyn i uwarunkowań.

5. Opracowanie informacji przekazanych przez respondentów, których
cechy są znane, umożliwia dezagregację wyników w różnych prze-
krojach.
Założono, że badanie opinii respondentów zostanie przeprowadzone

na próbie kwotowej liczącej 1230 osób. Wybór kwotowy zapewnia repre-
zentatywność próby w odniesieniu do najważniejszych charakterystyk po-
pulacji, tzw. charakterystyk kontrolnych2. Badaniem objęte zostały kobiety
w wieku 45–59 lat i mężczyźni w przedziale wieku 45–64 lata. Kwoty jed-
nostek reprezentujące poszczególne subpopulacje określono według płci,
wieku, wykształcenia, typu gospodarki w powiecie i źródła utrzymania.
Można powiedzieć, że próba jest reprezentatywna ze względu na wskaza-
ne charakterystyki kontrolne.

O ile pierwsze trzy charakterystyki kontrolne nie budzą wątpliwości,
o tyle typ gospodarki i źródła utrzymania wymagają szerszego wyjaśnienia.

Do określenia typu gospodarki w danym powiecie wykorzystano wie-
lowymiarową analizę porównawczą powiatów. Metoda ta pozwala na po-
równywanie obiektów pod względem poziomu założonego zjawiska, opisa-
nego za pomocą co najmniej dwóch cech. W doborze powiatów do badania
uwzględniono wykonane przez M. Maksim grupowanie metodą Warda3.

2 Technika wyboru kwotowego, będąca nieprobabilistycznym odpowiednikiem losowania
warstwowego, jest tańszą od niego i prostszą w zastosowaniu techniką próbkowania, znajdu-
jącą coraz szersze zastosowania w badaniach ekonomicznych i społecznych. Szerzej na ten
temat por. M. Szreder, O roli informacji spoza próby w badaniach sondażowych, „Przegląd Socjo-
logiczny”, 2007, t. LVI, nr 1, s. 97–108.

3 M. Maksim, Ewaluacja szkoleń dla bezrobotnych w województwie kujawsko-pomorskim,
TNOiK, Toruń 2008, s. 173–181.
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Wybrane zostały cztery następujące typy gospodarek określone przez cha-
rakterystyki lokalnych rynków pracy:
— nowoczesne,
— rolnicze z rozwiniętą funkcją turystyczną (P1),
— rolniczo-przemysłowe (P2) i
— rolnicze (P3).

Powiaty o nowoczesnej gospodarce reprezentowały Bydgoszcz i To-
ruń – dwa największe miasta regionu, o niskiej stopie bezrobocia i niskim
udziale pracujących w rolnictwie. Przyjęto, że połowa respondentów obję-
tych badaniem będzie pochodziła z tych miast, a po dwieście osób z pozo-
stałych trzech obszarów.

Gospodarki rolnicze z rozwiniętą funkcją turystyczną charakteryzują
powiaty brodnicki, tucholski i żniński. Na tych lokalnych rynkach pracy
mamy wysokie stopy bezrobocia i duże znaczenie rolnictwa.

Rolniczo-przemysłowe struktury gospodarcze uwzględniono przez
udział w badaniu osób starszych z powiatów nakielskiego i świeckiego. Na
tych obszarach występuje niska stopa napływu i odpływu z bezrobocia oraz
umiarkowane znaczenie rolnictwa.

Ostatnią grupą respondentów były osoby zamieszkujące w powiatach
rolniczych, to jest golubsko-dobrzyńskim, lipnowskim, radziejowskim i ry-
pińskim, w których przy bardzo wysokiej stopie bezrobocia utrzymują się
bardzo niskie stopy napływu i odpływu z bezrobocia.

Szczegółową strukturę próby (schemat 1) według kryterium źródła
utrzymania określono w następujących proporcjach: pracujący (30%), zare-
jestrowani bezrobotni (25%) i posiadający niezarobkowe pozarolnicze źró-
dła utrzymania (45%). Do pracujących zaliczono osoby starsze zatrudnione
na podstawie stosunku pracy, właścicieli i pomagających członków rodzin,
agentów, pracujących na własny rachunek, wykonujących pracę nakładczą
itp. Osoby niepracujące utrzymywały się z emerytury, renty, zasiłków
i świadczeń przedemerytalnych lub były utrzymywane przez innych.

Badanie główne zostało poprzedzone pilotażem w Bydgoszczy i Toru-
niu na trzydziestoosobowej próbie, co umożliwiło weryfikację narzędzia
badawczego.

Uzyskane w badaniach empirycznych dane zostały opracowane przy
wykorzystaniu programów informatycznych oraz poddane analizom jako-
ściowym i ilościowym. Do tego celu użyto metody analizy statystyczno-eko-
nometrycznej. Wyniki badań empirycznych były przedmiotem dyskusji
na trzech seminariach dla publicznych służb zatrudnienia, instytucji rynku
pracy, pracodawców z regionu i przedstawicieli nauki.
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Schemat 1. Struktura próby według źródeł utrzymania

4 M. Szreder, Metody i techniki..., s. 149.

Źródło: opracowanie własne.

2. Konstrukcja kwestionariusza badania

Obok dobranej próby w badaniach statystycznych potrzebny jest instru-
ment pomiarowy, jakim jest kwestionariusz. Najczęściej stosuje się dwa ro-
dzaje kwestionariusza, to jest ankietowy i wywiadu. W przypadku kwestio-
nariusza ankiety pytania odczytuje respondent i udziela pisemnych odpowie-
dzi. Jeśli wybrano kwestionariusz wywiadu, to pytania zadaje i odpowiedzi
zapisuje ankieter. Ponieważ badanie dotyczyło osób starszych zdecydowano
się na drugie rozwiązanie. Wśród zalet tej formy pomiaru wymienia się4:
— możliwość wyjaśnienia w trakcie wywiadu wątpliwości i niejasności

między respondentem a ankieterem,
— możliwość rozbudowania kwestionariusza i wykorzystania większej

niż w przypadku innych technik badania liczby pytań,
— większą skuteczność w przekonywaniu ankietowanego do wzięcia

udziału w przedsięwzięciu.
Konstrukcja kwestionariusza podporządkowana była w pełni celom ba-

dania. Dążono do tego, aby odpowiedzi na pytania dostarczały potrzebnych
informacji i aby respondenci mogli wypowiedzieć się swobodnie i całkowicie.
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Pytania zawarte w kwestionariuszu miały charakter otwarty i zamknięty. Do
opracowania wyników przygotowany został system kodowania odpowiedzi.

Kwestionariusz wywiadu składał się z pięciu części: ogólnej dla
wszystkich respondentów, dla osób pracujących, bloku ogólnego dla nie-
pracujących, nieaktywnych zawodowo i zarejestrowanych bezrobotnych.

Na pytania zawarte w pierwszej części odpowiadali wszyscy badani.
Dotyczyły one biografii zawodowej ankietowanego, jego preferencji szkole-
niowych, czynników sprzyjających aktywności i bierności zawodowej oraz
cech i zachowań respondentów.

W drugiej części pracujący udzielali odpowiedzi na pytania dotyczące
zalet i wad swojego miejsca pracy, rozkładu czasu pracy, wynagrodzeń,
uprawnień do świadczeń emerytalno-rentowych, powodów decydujących
o kontynuowaniu pracy pomimo uzyskania świadczeń emerytalno-rento-
wych i zachowań wobec osób starszych w miejscu pracy.

Pytania o charakterze ogólnym dla wszystkich niepracujących umiesz-
czone były w trzeciej części. Respondenci informowali tutaj o swoim sto-
sunku do pracy zawodowej, preferencjach z nią związanych, oczekiwaniach
co do warunków płacowych i niezbędnych udogodnień dla osób starszych
w miejscu pracy.

Czwarty blok pytań skierowany był do osób nieaktywnych zawodowo.
Na ich podstawie zmierzano określić status tych osób na rynku pracy, pobiera-
ne przez nie świadczenia i warunki podjęcia przez nie pracy. Dociekano rów-
nież, czy ta grupa poszukuje pracy i jakie czynniki utrudniają jej uzyskanie.

Dział piąty dotyczył osób bezrobotnych. Udzielały one informacji
o przyczynach bezrobocia, zajęciach wykonywanych podczas pozostawania
bez pracy, sposobach poszukiwania pracy i warunkach jej podjęcia. Wska-
zywały również trudności w znalezieniu pracy i oceniały skuteczność dzia-
łań instytucji rynku pracy i podmiotów polityki społecznej.

3. Charakterystyka badanej populacji

Badana populacja osób starszych w województwie kujawsko-pomor-
skim liczyła 1231 osób. W badanej próbie było 616 mężczyzn i 615 kobiet,
a więc zgodnie z założeniem proporcje płci w grupie respondentów były
wyrównane (tab. 1). W badaniu uczestniczyły osoby w wieku 45–69 lat;
najczęściej sondowano opinie osób w wieku 55–59 lat (około 35% ogółu
badanych). Starsi byli badani mężczyźni, co wynika z ich starszego wieku
emerytalnego i częstszej w związku z tym aktywności zawodowej w póź-
niejszym wieku. Badaną grupę osób w wieku 65–69 lat stanowili prawie
wyłącznie mężczyźni.
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Tabela 1. Badani ludzie starsi w województwie kujawsko-pomorskim w 2008 r. we-
dług płci i wieku

Źródło: badania własne.

W badanej populacji dominowały osoby z wykształceniem podstawo-
wym (34,8%). Drugą liczną grupę stanowiły osoby z wykształceniem zasad-
niczym zawodowym (24,9%), a dalej ze średnim zawodowym (16,7%) i wyż-
szym magisterskim (10,3%). Niewielkie były odsetki badanych z wykształ-
ceniem policealnym i podstawowym nieukończonym (tab. 2), dlatego też
w niektórych dalszych analizach strukturę wykształcenia ograniczono do
czterech poziomów, dokonując stosownych agregacji. Struktura próby we-
dług wykształcenia była zbliżona do struktury całej populacji według tej
cechy. Poziom wykształcenia badanych mężczyzn i kobiet był zbliżony.

Tabela 2. Badane osoby starsze w województwie kujawsko-pomorskim w 2008 r.
według wykształcenia

Źródło: badania własne.
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Występowało natomiast zróżnicowanie poziomu wykształcenia w za-
leżności od wieku; w starszych grupach respondenci byli relatywnie lepiej
wykształceni. Miało to związek z sytuacją badanych na rynku pracy. W star-
szych grupach wiekowych było więcej pracujących, którzy charakteryzowa-
li się wyższym poziomem wykształcenia niż bierni zawodowo, a zwłaszcza
bezrobotni.

Badane osoby starsze mieszkały na terenie jedenastu jednostek ad-
ministracyjnych: w Bydgoszczy i Toruniu oraz w powiatach: brodnickim,
golubsko-dobrzyńskim, lipnowskim, nakielskim, radziejowskim, rypińskim,
świeckim, tucholskim i żnińskim. Wymienione powiaty reprezentowały róż-
ne typy gospodarki, stąd też dla celów analizy zróżnicowań przestrzen-
nych wyodrębniono cztery grupy jednostek: Bydgoszcz i Toruń reprezentu-
jące gospodarki nowoczesne, grupę powiatów rolniczych z rozwiniętą
funkcją turystyczną (P 1), do której zaliczono powiaty: brodnicki, tucholski
i żniński, grupę powiatów rolniczo-przemysłowych (P 2), w której uwzględ-
niono powiaty nakielski i świecki oraz grupę powiatów o gospodarce rol-
niczej (P 3) obejmującą powiaty golubsko-dobrzyński, lipnowski, radziejow-
ski i rypiński.

Zdecydowana większość badanych mieszkała w miastach (95%). Miesz-
kańcy wsi zamieszkiwali głównie w grupie powiatów rolniczych (P 3),
w której stanowili 22,4% badanych. Subpopulacja mieszkańców wsi była
bardziej sfeminizowana, nieco młodsza i relatywnie gorzej wykształcona niż
badani mieszkańcy miast.

Badaniami objęto zarówno ludność aktywną zawodowo, jak i bierną
zawodowo. W pierwszej grupie liczącej 676 osób (54,9%) było 368 osób
pracujących (29,9%) oraz 308 osób bezrobotnych (25,0%). Grupa biernych
zawodowo liczyła natomiast 555 osób (45,1%). Struktura podgrup wyodręb-
nionych według statusu na rynku pracy była zbliżona pod względem płci,
co wynikało z założonej struktury badanej próby. Osoby pracujące były nie-
co starsze niż bierne zawodowo, najmłodsze były natomiast badane osoby
bezrobotne (wykres 1).

Badaną zbiorowość charakteryzuje znaczne zróżnicowanie w zależ-
ności od wykształcenia. Najlepiej wykształcone okazały się osoby pracują-
ce. Odsetki osób z wykształceniem wyższym i średnim są w tej grupie
znacznie wyższe niż wśród osób biernych zawodowo, a szczególnie wśród
bezrobotnych. Najgorzej wykształcona okazała się grupa bezrobotnych. Wy-
nika to z większych trudności znalezienia pracy przez osoby nisko kwalifi-
kowane. Osoby o wyższych kwalifikacjach pobierające świadczenia eme-
rytalno-rentowe też łatwiej mogą znaleźć pracę, a ponadto cieszą się
lepszym stanem zdrowia umożliwiającym dłuższą aktywność zawodową
(wykres 2).



— 73 —

Charakterystyka projektu badania sondażowego...

Wykres 1. Badane osoby starsze według wieku i statusu na rynku pracy

Źródło: badania własne.

Wykres 2. Badane osoby starsze według wykształcenia i statusu na rynku pracy

Źródło: badania własne.

Pracujący najczęściej zatrudnieni byli w sekcjach: przetwórstwo prze-
mysłowe (około 18%), edukacja, handel hurtowy i detaliczny, a najczęściej
występującym zawodem były prace proste (około 20%). Ponad trzy czwarte
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pracujących wykonywało pracę najemną, a około 11% stanowili właściciele
i współwłaściciele. Prawie co trzeci pracujący (około 30%) pobierał świad-
czenie emerytalno-rentowe.

Wśród 555 osób biernych zawodowo prawie 82% stanowili emeryci
i renciści. Poza tym około 5% pobierało świadczenie lub zasiłek przedeme-
rytalny. Wśród pozostałych znajdowały się osoby będące na utrzymaniu ro-
dziców (1,6%), współmałżonka (8%) lub pracujące na czarno (2%). W bada-
nej próbie było więc łącznie 564 emerytów i rencistów, którzy stanowili
45,8% całej badanej w województwie kujawsko-pomorskim populacji osób
w starszym wieku.

4. Realizacja badania

Badanie empiryczne zostało wykonane przez Ośrodek Badania Opinii
Publicznej (OBOP) w Warszawie od października do grudnia 2008 roku. Wy-
wiady prowadzili przeszkoleni ankieterzy tej instytucji. Wyposażeni oni zo-
stali w instrukcje kwestionariuszowe, które okazały się bardzo przydatne.

W trakcie badań ankieterzy napotkali na wiele przeszkód, ludzie star-
si bowiem z zasady niezbyt chętnie biorą udział w sondażowych badaniach
opinii. Najwięcej trudności sprawiało pozyskanie respondentów do badania.
Podkreślić należy, że było wiele odmów. Szczególnie trudno było przekonać
do udziału w przedsięwzięciu osoby pobierające świadczenia emerytalno-
rentowe i zasiłki dla bezrobotnych, gdyż obawiały się one, że udzielenie
odpowiedzi może wiązać się z utratą przyznanego prawa. Gdyby badanie
to nie było wykonywane przez tak doświadczoną firmę jak OBOP, to ter-
min realizacji musiałby ulec przedłużeniu.

Najwięcej problemów wystąpiło w końcowym etapie procesu doboru
respondentów według wieku, wykształcenia i źródeł utrzymania. Bardzo trud-
no było pozyskać respondentów w wieku powyżej 65 lat o określonych cha-
rakterystykach kontrolnych i osoby bezrobotne. Większość powiatowych urzę-
dów pracy pomogła ankieterom w doborze osób bezrobotnych. Nie otrzyma-
li oni jednak wsparcia ze strony dwóch powiatowych urzędów pracy, cho-
ciaż badanie było prowadzone na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

Przeprowadzenie jednego wywiadu trwało około 60 minut. Ankiete-
rzy podkreślali, że kwestionariusz został dobrze przygotowany i pytania
były zrozumiałe dla respondentów. Prowadzący wywiady wykonywali swo-
je zadania sumiennie, o czym może świadczyć niewielki odsetek kwestio-
nariuszy odrzuconych przez koordynatora badań. Przeprowadzone po
badaniach opinii kontrole wśród respondentów nie wykazały nadużyć
i uchybień.
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ROZDZIAŁ IV

FORMY WYNAGRODZEŃ
I AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA OSÓB STARSZYCH

1. Wynagradzanie pracy osób starszych

Niniejszy rozdział w większości został poświęcony omówieniu wyni-
ków części badania przedstawionego w rozdziale II tego opracowania. Son-
dażem objęto między innymi 368 pracujących osób w wieku 50–69 lat, za-
mieszkałych w pięciu powiatach województwa kujawsko-pomorskiego. Tą
drogą uzyskano informacje na temat ich obecnej i preferowanej formy wy-
nagrodzeń, rodzaju i charakteru prowadzonej działalności zarobkowej, a tak-
że wymiaru i rozkładu czasu pracy.

1.1. Forma wynagrodzeń

Zdecydowana większość respondentów otrzymuje stabilne wynagro-
dzenie zależne od czasu pozostawania w dyspozycji pracodawcy (wykres 1).
W takiej formie wynagrodzenie za pracę ma kalkulowane 87,0% mężczyzn
i 84,8% kobiet objętych badaniem. Znacznie rzadziej stosuje się inne sposo-
by ustalania wysokości całego wynagrodzenia lub jego części.
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Wykres 1. Obecna forma wynagrodzeń (% respondentów)

Źródło: opracowanie własne.

Elastyczna forma zadaniowa dotyczy wynagrodzeń tylko 6,0% męż-
czyzn i 7,1% kobiet, premiowa – jedynie 6,5% mężczyzn i kobiet, a prowi-
zyjna – 4,3% mężczyzn i kobiet. Najrzadziej występuje akord; w tej formie
ustala się wynagrodzenie zaledwie 0,8% pracujących objętych badaniem.
Odpowiedzi „Inna” udzielały głównie osoby prowadzące własną działalność
gospodarczą.

Tabela 1. Struktura pracujących według miejsca zamieszkania i obecnej formy wy-
nagrodzenia (%)

P1 – powiaty rolnicze: rypiński, lipnowski, golubsko-dobrzyński, radziejowski; P2 – powiaty
rolniczo-przemysłowe: świecki, nakielski; P3 – powiaty rolnicze z rozwiniętą funkcją tury-
styczną: brodnicki, tucholski, żniński.
Źródło: opracowanie własne.
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Czasowa forma wynagrodzeń dominuje we wszystkich badanych mia-
stach i powiatach województwa kujawsko-pomorskiego (tab. 1). Szczegól-
nie często występuje w Bydgoszczy (91,8%), najrzadziej w Toruniu (80,3%)
i powiatach rolnicznych z rozwiniętą funkcją turystyczną (78,7%). Rzadka
jest forma akordowa, która w ogóle nie pojawia się wśród respondentów
mieszkających w powiatach rolniczych i „turystycznych”. W powiatach
brodnickim, tucholskim oraz żnińskim dość popularna jest forma prowizyj-
na, według której co dziewiąty respondent otrzymuje przynajmniej część
swojego wynagrodzenia. Znacznie rzadziej prowizję dostają starsi pracow-
nicy z największych miast województwa. Z kolei wynagrodzenie w trybie
zadaniowym otrzymują przede wszystkim torunianie (9,2%) oraz mieszkań-
cy powiatów „turystycznych” (8,2%). Premię dostają głównie pracujący
w Toruniu oraz powiatach rolniczych i „turystycznych”.

Z przeprowadzonych badań wynika, że pracujące osoby starsze
w zdecydowanej większości zadowolone są z obecnej formy wynagrodzeń.
Znaczniejsza rozbieżność między stanem aktualnym a preferencjami doty-
czyła jedynie chęci świadczenia pracy rozliczanej według zadań (por. wy-
kres 1 i wykres 2). Wiązać to można z postrzeganiem przez respondentów
tej formy jako bardziej elastycznej, dostosowanej do ich potrzeb pozaza-
wodowych.

Wykres 2. Preferowana forma wynagrodzeń (% pracujących)

Źródło: opracowanie własne.
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1.2. Zadowolenie respondentów
z otrzymywanego wynagrodzenia

Pracujące osoby starsze pytane o pozytywne cechy aktualnego zajęcia
rzadko wskazują na wysoki poziom zarobków (wykres 3). Dość wyraźnie
widać przy tym rozbieżność między płciami – zadowolona jest zaledwie co
dziewiąta kobieta i 18% mężczyzn.

Osoby starsze bardzo rzadko spodziewają się awansu i wzrostu wy-
nagrodzeń; takie perspektywy deklarują niemal wyłącznie mężczyźni.

Z kolei zapytani o źródła niezadowolenia z obecnie wykonywanej pra-
cy respondenci we wszystkich rejonach objętych badaniem na pierwszym
miejscu wymieniają zbyt niski poziom swoich zarobków. Twierdzi tak aż
44,6% ankietowanych kobiet i 37,5% mężczyzn.

Spośród pracujących 5,7% odczuwa, że w ich firmach starsi pracow-
nicy są dyskryminowani płacowo. Najczęściej narzekają na takie traktowa-
nie mieszkańcy Bydgoszczy – dyskryminację płacową widzi w swoim miej-
scu pracy co dziewiąty tam zatrudniony. Pokrzywdzeni finansowo ze wzglę-
du na wiek czują się także badani torunianie (5,3%), mieszkańcy powiatów
rolniczych (6,6%) oraz z powiatów rolniczo-przemysłowych (1,7%). Na dys-
kryminację płacową nie skarżą się natomiast mieszkańcy powiatów rolni-
czych z rozwiniętą funkcją turystyczną.

Wykres 3. Pozytywne aspekty aktualnie wykonywanej pracy

Źródło: opracowanie własne.
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2. Charakter aktywności zawodowej osób starszych

2.1. Forma prowadzenia działalności zarobkowej

Zdecydowana większość osób w badanej grupie jest pracownikami na-
jemnymi (77,9%) (wykres 4). Wśród nich nieznacznie przeważają kobiety
(51,4%). Właściciele lub współwłaściciele firm stanowili 11,4% pracujących,
w równej proporcji kobiet i mężczyzn. Po 3,3% kobiet i mężczyzn utrzymuje
się pomagając innym członkom rodziny, a 6,5% respondentów (z tego trzy
czwarte to mężczyźni) jest zatrudniona na podstawie umowy cywilnoprawnej.

Najmniej pracowników najemnych jest zatrudnionych w powiatach
rolniczych z rozwiniętą funkcją turystyczną (68,9%), najwięcej – w rolni-
czych i rolniczo-przemysłowych (około 80,0%) (tab. 2). Odwrotnie sytuacja
przedstawia się jeśli chodzi o prowadzenie własnej firmy. Najbardziej przed-
siębiorczy są mieszkańcy powiatów brodnickiego, tucholskiego i żnińskiego
(18,0%), najmniej zaś regionów związanych z rolnictwem (8,2%).

Wykres 4. Charakter działalności pracujących

Źródło: opracowanie własne.

W największych miastach województwa kujawsko-pomorskiego wła-
ścicielem lub współwłaścicielem firmy jest co dziewiąty ankietowany. Praca
wspomagająca rodzinny biznes jest najpopularniejsza w powiatach „tury-
stycznych”, gdzie utrzymuje się w ten sposób 6,6% pracujących; zupełnie
sporadycznie pojawia się w Bydgoszczy (0,9%). Umowy cywilnoprawne
występują u części pracujących w całym województwie – od 5,0% w po-
wiatach rolniczo-przemysłowych do 8,2% w rolniczych.
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Tabela 2. Struktura pracujących według miejsca zamieszkania i charakteru działal-
ności (5)

Oznaczenia P1, P2 i P3 jak w tab. 1.
Źródło: opracowanie własne.

2.2. Branże i zawody pracujących osób starszych

Strukturę firm, w których byli zatrudnieni respondenci według sekcji
Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 przedstawiono na wykresie 5.

Wykres 5. Struktura pracujących według przynależności zakładu pracy do sekcji
PKD (%)

Źródło: opracowanie własne.

W ramach najliczniej reprezentowanej sekcji C (przetwórstwo prze-
mysłowe) najwięcej osób pracowało przy produkcji artykułów spożywczych
i mebli, produkcji odzieży, a także wyrobów z pozostałych mineralnych
surowców niemetalicznych, metalowych wyrobów gotowych oraz pozosta-
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łej produkcji wyrobów. Najczęściej pracujący w przedsiębiorstwach należą-
cych do tej sekcji byli mieszkańcami Bydgoszczy i powiatów rolniczo-prze-
mysłowych, rzadko – Torunia. Edukacja jest dominującą sekcją, do której
należy co trzeci pracodawca torunian biorących udział w badaniu. Co piąty
respondent powiatów rolniczych z rozwinietą funkcją turystyczną jest za-
trudniony w handlu, co dziewiąty – w budownictwie.

Szczegółową strukturę przestrzenną pracujących według głównych
sekcji Polskiej Klasyfikacji Działalności przedstawiono w tab. 3.

Tabela 3. Struktura respondentów według miejsca zamieszkania i sekcji PKD zakła-
du pracy

Oznaczenia P1, P2 i P3 jak w tab. 1.
Źródło: opracowanie własne.

Największą grupę pracujących stanowiły osoby zatrudnione przy pra-
cach prostych – 22,3% ogółu respondentów (wykres 6). Wśród nich prze-
ważali pracownicy przy pracach prostych w handlu i usługach. Szczególnie
znaczącą grupą byli oni pośród mieszkańców powiatów rolniczo-przemy-
słowych (28,3%) i Bydgoszczy (23,6%).

Druga w kolejności była grupa specjalistów (15,5% ogółu), liczna
zwłaszcza wśród mieszkańców Torunia (26,3%) i powiatów rolniczych
(21,3%). W jej ramach gros stanowili nauczyciele i wychowawcy, a także
pozostali specjaliści oraz informatycy i inżynierowie.

Pośród przedstawicieli wielkiej grupy piątej Klasyfikacji Zawodów
i Specjalności (pracownicy usług osobistych i sprzedawcy) dominowali sprze-
dawcy oraz pracownicy ochrony. Tę grupę zawodów reprezentują szczegól-
nie mieszkańcy powiatów rolniczych z rozwiniętą funkcją turystyczną.
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Technicy i inny średni personel stanowili znaczącą część badanych
z Torunia (18,4%), a robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy wywodzili się
w równej mierze (14–16%) ze wszystkich pozostałych rejonów objętych
sondażem.

Znikomy udział pracujących w rolnictwie wśród respondentów miesz-
kających w powiatach rolniczych i rolniczo-przemysłowych wynikał w du-
żej mierze z założeń doboru uczestników badania, wykluczających osoby
ubezpieczone w KRUS.

Wykres 6. Struktura pracujących w poszczególnych typach powiatów według za-
wodów

Grupy wielkie Klasyfikacji Zawodów i Specjalności wg Załącznika do Rozporządzenia ministra
gospodarki i pracy z 8 XII 2004 r. zmienionego Rozporządzeniem ministra pracy i polityki
społecznej z 1 VI 2007 r. (Dz.U. nr 106, poz. 728). Oznaczenia P1, P2 i P3 jak w tab. 1.
Źródło: opracowanie własne.

2.3. Rodzaj zajmowanych stanowisk

Wśród respondentów 28,0% w swojej pracy zajmuje stanowisko kie-
rownicze; połowę z tej grupy stanowią kobiety. Niemal co drugi z kierow-
ników (46,6%) legitymuje się wykształceniem wyższym, 37,8% – średnim,
a 15,5% – zasadniczym zawodowym lub podstawowym. Strukturę wiekową
osób zajmujących stanowiska kierownicze zaprezentowano na wykresie 7.
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Wśród menedżerów proporcjonalnie więcej jest osób w wieku 55–59
lat (43,7%) niż w całej badanej populacji pracujących (40,8%). Nieco inaczej
jest w grupie starszej – osoby w wieku 60–64 lata w całej populacji pracu-
jących stanowiły 32,9%, a pośród kierowników tylko 26,2%. Wśród mene-
dżerów można także zauważyć niewielką nadreprezentację osób w wieku
od 50 do 54 lat (20,4%) w porównaniu do wszystkich badanych pracują-
cych (17,1%).

Wykres 7. Struktura wiekowa pracujących na stanowiskach kierowniczych

Źródło: opracowanie własne.

3. Charakter pracy wykonywanej przez osoby starsze

3.1. Wymiar czasu pracy

Wśród respondentów deklarujących pracę zarobkową 6,3% jest zatrud-
nionych w wymiarze poniżej 20 godzin. Kolejne 7,9% respondentów pracu-
je na pół etatu. Łącznie do 20 godzin tygodniowo pracuje co trzecia kobie-
ta i co piąty mężczyzna. Od 21 do 39 godzin tygodniowo pracuje 13,0%
pytanych. W badanej populacji zatrudnione w niepełnym wymiarze czasu
pracy są głównie kobiety. Czterdziestogodzinne tygodniowe obciążenie
pracą zgłosiło 45,4% pracujących. Od 41 do 59 godzin tygodniowo pracuje
20,1% badanych, a 7,3% (z tego aż połowa to kobiety) pracuje w wymiarze
60 godzin lub więcej (wykres 8).
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Niewielu pracujących skarży się na nadmierne obciążenie pracą. Zbyt
długie godziny pracy są jedną z głównych wad w opinii 9,2% kobiet i 10,3%
mężczyzn, w tym: 6,4% bydgoszczan, 11,8% torunian, 9,8% mieszkańców
powiatów rolniczych, 8,3% mieszkańców powiatów rolniczo-przemysłowych
oraz 14,8% mieszkających w powiatach „turystycznych”. Znikoma część re-
spondentów wyraziła chęć pracy w większym wymiarze niż obecny (1,1%).

Wykres 8. Struktura respondentów według tygodniowego wymiaru czasu pracy i płci

Źródło: opracowanie własne.

Najdłużej pracują osoby starsze z powiatów rolniczych z rozwiniętą
funkcją turystyczną: brodnickiego, tucholskiego oraz żnińskiego. Połowa re-
spondentów z tych powiatów pracuje ponad 40 godzin tygodniowo. Rów-
nie długo pracuje 31,6% osób z Torunia, 16,4% z Bydgoszczy oraz ponad
23% z powiatów rolniczych i rolniczo-przemysłowych.

3.2. Dodatkowa aktywność zarobkowa

Zdecydowana większość badanych (por. wykres 9) pracuje tylko w głów-
nym miejscu pracy (77,2%, w tym połowa mężczyzn). Prace dorywcze podej-
muje z różną częstotliwością 4,3% pracujących. Pozostałe 16,6% pracujących
respondentów deklaruje zatrudnienie w dwóch stałych miejscach pracy. Zna-
lazły się też dwie osoby pracujące na stałe w trzech lub więcej instytucjach.
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Czterech respondentów odmówiło odpowiedzi na to pytanie, co może suge-
rować podejmowanie przez nich pracy nierejestrowanej.

Wykres 9. Podejmowanie dodatkowego płatnego zajęcia przez pracujących

Źródło: opracowanie własne.

3.3. Obecny i preferowany rozkład czasu pracy

Ogólnopolskie badania prowadzone przez Główny Urząd Statystyczny
potwierdzają tezę, że dla znacznej części osób w wieku od 50 do 69 lat
sposób kształtowania czasu pracy jest ważnym czynnikiem oddziałującym
na decyzje o pozostawaniu w zatrudnieniu1. Co czwarty mężczyzna i 24,2%
kobiet orzekło, że możliwość elastycznej organizacji czasu pracy mogłaby
wpłynąć na ich postanowienie o przedłużeniu okresu pracy zawodowej.
Mniejsze odsetki respondentów wskazały na lepsze warunki BHP (16,7%
mężczyzn i 12,9% kobiet), większą dostępność usług opiekuńczych (odpo-
wiednio 14,1% i 14,4%) oraz większe możliwości podnoszenia kwalifikacji
(12,1% i 10,8%). Elastyczna organizacja czasu pracy jest szczególnie doce-
niana przez pracujących w miastach – 28,6% tam mieszkających deklaro-
wało chęć dłuższej aktywności zawodowej w sytuacji dostępu takich form.
Co ciekawe, im młodsi respondenci, tym częściej podkreślali wagę tego
czynnika – uczyniło to 33,1% ogółu osób w wieku 50–54 lata, 25,0% – li-
czących 55–59 lat, 19,3% – mających 60–64 lata i tylko 15,4% wśród osób
w wieku 65–69 lat. Pomimo spadku rangi dostępności elastycznych form
kształtowania czasu pracy, w każdej grupie wiekowej pozostaje ona naj-
istotniejszym bodźcem do przedłużenia aktywności zawodowej.

1 GUS, Przejście na emeryturę, Warszawa 2007, s. 78–85.
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Wyraźnie widać także korelację znaczenia elastycznych form zatrud-
nienia dla wydłużenia okresu pracy z poziomem wykształcenia. Bardziej
dostosowana do potrzeb organizacja czasu pracy mogłaby opóźnić dezakty-
wizację zawodową zwłaszcza osób z wyższym wykształceniem (ponad
40%), w mniejszym stopniu policealnym i średnim zawodowym (29,2%),
a najsłabiej wpłynęłaby na moment przejścia na emeryturę osób z wykształ-
ceniem zasadniczym zawodowym (21,5%) i podstawowym (13,6%).

Odnośnie do roli elastycznej organizacji czasu pracy dla wydłużenia
aktywności zawodowej według grup zawodów badania GUS wskazały, że
jest to czynnik szczególnie ważny dla specjalistów, techników i średniego
personelu, kierowników, urzędników i pracowników biurowych. W mini-
malnym stopniu wpływa zaś na decyzje rolników, ogrodników, rybaków
i leśników. Jeśli chodzi o przekrój branżowy, taka organizacja czasu pracy
byłaby skuteczna dla wydłużenia aktywności pracujących w pośrednictwie
finansowym, edukacji, obsłudze nieruchomości i firm, administracji publicz-
nej i ochronie zdrowia.

Także analizowane w niniejszym rozdziale badania prowadzone w ramach
projektu pt. „Ludzie starsi na rynku pracy w województwie kujawsko-pomor-
skim” odzwierciedlają preferowanie przez osoby starsze pracy według regular-
nego rozkładu czasu pracy oraz chęć jego samodzielnego kształtowania.

Codziennie w stałych godzinach rozpoczyna i kończy pracę 55,4%
mężczyzn i 64,1% kobiet. To rozwiązanie dominujące we wszystkich bada-
nych rejonach, jednak szczególnie częste wśród respondentów zamieszka-
łych w powiatach rolniczo-przemysłowych (68,3%) i w Bydgoszczy (63,6%).
Możliwość elastycznego kształtowania czasu pracy co do godzin rozpoczy-
nania i kończenia dnia pracy ma 18,8% pracujących. Różne godziny rozpo-
czynania i kończenia pracy według grafiku narzuconego przez pracodawcę
występują szczególnie często w powiatach rolniczych z rozwiniętą funkcją
turystyczną (pracuje tak co czwarty respondent z tej grupy powiatów).
W nienormowanym czasie pracy jest zatrudnionych 7,1% ogółu.

Natomiast analiza preferencji osób starszych wskazuje, że większość
(62,8%) respondentów – w podobnym stopniu mężczyźni i kobiety – chcia-
łaby rozpoczynać i kończyć pracę w stałych godzinach. Co trzeci pracujący
pragnie móc wpływać na grafik swoich zajęć – tu najbardziej pożądaną
formą jest możliwość samodzielnego kształtowania zarówno codziennego
wymiaru pracy, jak i godzin jej rozpoczynania i kończenia; preferencję taką
zgłosiło 14,4% respondentów. Co zaskakujące, aż 10,1% badanych podaje
jako optymalny rozkład czasu pracy, w którym jest stała liczba godzin pra-
cy, ale różne pory rozpoczynania i kończenia pracy są narzucone przez pra-
codawcę (praca zmianowa). Co jedenasty pracujący uczestnik badań doce-
niłby nienormowany wymiar czasu pracy.
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ROZDZIAŁ V

WARUNKI PRACY OSÓB STARSZYCH

Wraz z wiekiem pracowników zmieniają się ich wymagania w sto-
sunku do warunków pracy. Związane jest to z ich stanem zdrowia, zarów-
no fizycznego, jak i psychicznego. Ze względu na zmiany zachodzące w or-
ganizmie człowieka pod wpływem procesów starzenia, konieczne jest takie
dostosowanie stanowisk pracy, aby ułatwić starszym pracownikom funk-
cjonowanie w przedsiębiorstwie. Należy zidentyfikować czynniki, które ob-
niżają komfort pracy oraz określić rzeczywiste możliwości wykonywania
obowiązków zawodowych przez osoby starsze. Jeśli pracodawca realizuje
politykę odpowiedzialnego biznesu, to uwzględnia w swojej strategii inte-
resy społeczeństwa i środowiska. Działa on w dwóch kierunkach, a miano-
wicie na zewnątrz organizacji, ale także do wewnątrz, troszcząc się o od-
powiednie warunki funkcjonowania pracowników.

1. Fizyczne warunki pracy

Pracujący uczestnicy badania (368 osób) poproszeni o wskazanie pod-
stawowych wad swojej obecnej pracy wymieniali między innymi duże ob-
ciążenie fizyczne. Aż 20,9% pracujących respondentów uznało, że ich praca
jest za ciężka i męcząca (wykres 1). Była to druga co do ważności wada
wymieniana przez badanych. Na pierwszym miejscu znalazły się zbyt ni-
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skie zarobki. Dla starszych pracowników męcząca fizycznie praca jest du-
żym obciążeniem. Wraz z wiekiem w wyniku zmniejszenia siły mięśni oraz
wydolności układów krążenia i oddechowego możliwości organizmu stop-
niowo obniżają się, przez co istnieje ryzyko nadmiernego zmęczenia oraz
wypadków przy pracy.

Wykres 1. Wady pracy w opinii pracujących według płci (w %)

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań empirycznych.

Szkodliwość dla zdrowia lub nawet niebezpieczne warunki pracy wy-
mieniło 12 mężczyzn i 5 kobiet, czyli łącznie 4,6% pracujących responden-
tów. Na szczegółowe pytanie dotyczące szkodliwych czynników, na jakie
są narażeni w pracy najczęściej odpowiadali, że jest to nadmierny hałas.
Takiej informacji udzieliło 13,9% badanych (por. wykres 2). Hałas w miej-
scu pracy znacznie bardziej męczy osoby starsze, zwłaszcza jeśli wykony-
wane przez nie czynności wymagają koncentracji. Kolejny czynnik to za-
nieczyszczenia powietrza i brud, na które zwróciło uwagę 12,2% starszych
pracowników. Trzeci w kolejności okazał się kontakt z substancjami żrący-
mi i trującymi, na które narażonych było 7,3% pracujących osób w star-
szym wieku. Ponadto 3,5% ankietowanych osób pracujących wskazało na
inne szkodliwe czynniki, niewymienione w kwestionariuszu, a 1,4% na kon-
takt z materiałami radioaktywnymi. Sytuacja ta jest wynikiem specyficznych
zawodów wykonywanych przez respondentów.

Respondenci zapytani o przystosowanie do ich potrzeb pomieszczeń,
w których wykonują pracę, najczęściej odpowiadali, że spełniają one ich
wymagania lub że nie pracują w budynkach (łącznie 86,7% pracujących).
Pozostałe osoby wskazały głównie na nieodpowiednią temperaturę lub za
ciasne pomieszczenia – odpowiednio 8,1% i 5,2% pytanych pracowników.
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Pogorszenie mechanizmów termoregulacyjnych u osób starszych powoduje
większą wrażliwość na wysokie i niskie temperatury. Natomiast ogranicze-
nia sprawności fizycznej mogą być bardziej odczuwalne w ciasnych i nie-
wygodnych pomieszczeniach. Obciążająca pozycja pracy może powodować
trwałe zmiany między innymi w układzie ruchowym pracowników. Zaled-
wie 2,2% pracujących wskazało, że pomieszczenia są za ciemne, a 0,8%
powiedziało, że znacznym utrudnieniem jest brak windy (wykres 3).

Wykres 2. Szkodliwe czynniki w miejscu pracy osób starszych według płci (%)

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań empirycznych.

Liczne badania potwierdziły, że wiek jest mniej istotny w przypadku
tolerowania gorącego środowiska niż cechy takie jak wydajność fizyczna,
powierzchnia lub masa ciała oraz zawartość tkanki tłuszczowej1. Oznacza
to, że osoba starsza o wysokiej wydolności fizycznej może lepiej znosić pra-
cę w gorącym otoczeniu niż młodsza o przeciętnej wydolności. Na toleran-
cję gorącego środowiska wpływają indywidualne czynniki kształtujące bio-
logiczny wiek człowieka, który może się różnić od wieku wynikającego
z metryki z powodu trybu życia, przebytych chorób, ale także nieodpowied-
nich warunków pracy. Podczas badań pracy w gorącym środowisku stwier-
dzono, że starsi mężczyźni mają mniejszą zdolność do regulowania we-
wnętrznej temperatury organizmu. Powoduje to osłabienie umiejętności
aklimatyzacji. Dodatkowo osoby starsze odczuwają mniejsze pragnienie,

1 Gorące środowisko to takie, w którym temperatura przekracza 25°C przy wilgotności
powietrza 10–80%.
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w wyniku czego może nastąpić odwodnienie organizmu mające groźne kon-
sekwencje dla zdrowia2.

Zaleca się, by w warunkach podwyższonej temperatury pracowały
przede wszystkim osoby zdrowe. Nie powinny być to także osoby otyłe.
Kierując pracownika na stanowisko, na którym będzie narażony na wyższe
temperatury, należy zapewnić mu możliwość aklimatyzacji, czyli stopnio-
wego przystosowania się do tych warunków. Wskazane jest także, by oso-
by te były poddawane regularnej kontroli stanu zdrowia oraz wydolności
fizycznej3.

Kodeks pracy4 w artykule 232 nakłada na pracodawcę obowiązek
zapewnienia pracownikom odpowiednich posiłków i napojów, jeśli pra-
cują oni w szczególnie uciążliwych warunkach. Natomiast Rozporządze-
nie Rady Ministrów z 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posił-
ków i napojów5 szczegółowo określa zasady zapewnienia pracownikom
odpowiednich napojów, zimnych lub gorących, w zależności od panują-
cych warunków.

Jeśli chodzi o pracę w warunkach obniżonej temperatury zaobserwo-
wano, że osoby starsze są bardziej wrażliwe na zimno w wyniku obniżo-
nej reakcji naczynioskórczowej. W konsekwencji następuje większa utrata
ciepła i obniżenie temperatury ciała6.

Spośród badanych osób pracujących, które podczas wykonywania swo-
ich obowiązków korzystają z maszyn i urządzeń, zdecydowana większość
(prawie 95%) deklarowała brak problemów z ich obsługą. Jednak 8 osób
(w tym 7 kobiet) uważało, że maszyny i urządzenia, przy których pracują
są ciężkie i nieporęczne. Jako niebezpieczne dla zdrowia określiło je 7 osób
(w tym 5 mężczyzn). Na zbyt wysoki stopień skomplikowania urządzeń
uskarżały się jedynie 3 kobiety.

Kolejnym analizowanym czynnikiem był dojazd do pracy (tab. 1). Pra-
wie tyle samo kobiet i mężczyzn wskazało, że dojazd jest zbyt długi lub
kosztowny – odpowiedziało tak łącznie 5,2% pracujących. Tylko 4,6% bada-
nych osób pracuje w domu, natomiast 1,6% wyjeżdża do pracy na dłuższe
okresy i nie wraca codziennie do miejsca zamieszkania. Ponad połowie prze-

2 A. Marszałek, G. Bartkowiak, W. Kamińska, A. Stefko, Pracownicy starsi w warunkach
gorącego środowiska, CIOP-BIP, Warszawa 2007, s. 10–14.

3 Ibidem, s. 18.
4 Ustawa z 26 VI 1974 r. Kodeks Pracy, Dz.U. 1998, nr 21, poz. 94.
5 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posił-

ków i napojów, Dz.U. 1996, nr 60, poz. 279.
6 J. Bugajska, T. Makowiec-Dąbrowska, M. Konarska, Zapobieganie wcześniejszej niezdolno-

ści do pracy – założenia merytoryczne, CIOP-BIP, Warszawa 2008, s. 18.
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badanych pracowników (62,5%) dotarcie do pracy zajmuje nie więcej niż
20 minut. Od 20 minut do pół godziny na dojazd przeznacza 18,5% pracu-
jących respondentów, natomiast od pół godziny do godziny już tylko 12%.
Trzy osoby poświęcały nawet więcej niż godzinę na dojazd po miejsca pra-
cy. Wśród osób, które spędzały w drodze do pracy 30–60 minut, największą
grupę, bo aż 70% stanowili mieszkańcy Bydgoszczy.

Wykres 3. Wady miejsca pracy w opinii pracujących według płci (%)

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań empirycznych.

Tabela 1. Czas dojazdów do pracy respondentów (%)

Źródło: opracowanie własne.

Znacznie więcej osób (26,4% badanych pracowników) uznało czas do-
jazdu do pracy za jedną z podstawowych zalet obecnej pracy. Dla 51 męż-
czyzn i 46 kobiet czynnik ten stanowił o atrakcyjności miejsca zatrudnienia.
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2. Atmosfera w pracy

Wśród badanych pracujących osób starszych jedynie dwóch mężczyzn
wymieniło złą atmosferę jako wadę obecnego miejsca pracy. Na miłe sto-
sunki i miłą atmosferę wskazało natomiast 26,6% badanych. Prawie 20%
uznało ten czynnik za jedną z trzech najważniejszych zalet ich pracy. Wła-
ściwe psychospołeczne warunki pracy wymagają zapewnienia osobom star-
szym odpowiedniego, przyjaznego środowiska. Pozostali pracownicy, świa-
domi korzyści z obecności osób starszych w organizacji, powinni przeja-
wiać prawidłowe postawy wobec nich. W przedsiębiorstwie należy propa-
gować zachowania mające na celu wspieranie pozytywnych relacji między
poszczególnymi grupami wiekowymi. Troska pracodawcy o dobrą atmosfe-
rę w miejscu pracy powinna przejawiać się między innymi w zwróceniu
uwagi na wartość doświadczenia, jakim dysponują osoby starsze. Efektyw-
ne wykorzystanie tego potencjału podnosi kreatywność pracowników, eli-
minuje negatywne odczucia osób starszych zapewniając im poczucie god-
ności i satysfakcję z pracy7.

Respondenci poproszeni o wskazanie zachowań, jakie obserwują
w swoim miejscu pracy w stosunku do starszych pracowników twierdzili,
że są one traktowane równorzędnie z pozostałymi (wykres 4). Odpowie-
działo tak 79,6% pytanych. Natomiast 7,1% uważa, że starsi są lepiej trak-
towani od młodych. Pozostałe osoby wskazywały w różnym stopniu na
pewne przejawy dyskryminacji, a nawet mobbing. Według wyników bada-
nia w badanej grupie kobiety częściej padały ofiarą dyskryminacji w miej-
scu pracy.

Dyskryminacja może przebiegać w sposób jawny, na przykład gdy
osoby starsze są pomijane przy awansach, podwyżkach czy szkoleniach.
Jednak może się przejawiać bardziej subtelnie, chociażby przez stopniowe
zmniejszanie zakresu obowiązków lub zniechęcanie do dalszej aktywności.
Dyskryminacja ze względu na wiek jest określana jako ageism, czyli nie-
przyjazne lub wręcz wrogie zachowania wobec osób należących do okre-
ślonej grupy wiekowej8.

7 J. Kamińska, T. Tokarski, D. Roman-Liu, Adaptacja stanowisk pracy do możliwości siło-
wych i sprawnościowych pracowników starszych, CIOP-BIP, Warszawa 2007, s. 24.

8 M. Widerszal-Bazyl, Stres pracowników starszych i jego ograniczanie, CIOP-PIB, Warszawa
2007, s. 16.
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Wykres 4. Zachowania wobec osób starszych w opinii badanych według płci (%)

9 Ibidem, s. 22.

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań empirycznych.

W celu obniżenia poziomu stresu u starszych pracowników należy
zapewnić im większą swobodę w organizacji pracy, ze względu na zmiany
ich indywidualnych możliwości. Powinni mieć wpływ na metody i tempo
pracy, kolejność wykonywanych zadań, a także przerwy na odpoczynek9.
Nie bez znaczenia jest także stan zdrowia pracownika. Zmniejszaniu od-
czuwania stresu sprzyja także propagowany w organizacji zdrowy i aktyw-
ny tryb życia.
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ROZDZIAŁ VI

POPYTOWE BARIERY ZATRUDNIANIA OSÓB STARSZYCH

1. Wprowadzenie

W latach dziewięćdziesiątych, w okresie pokoleniowej zmiany w go-
spodarce, w świadomości społecznej skojarzono obraz prężnie rozwijającego
się przedsiębiorstwa z młodą i rzutką załogą. Powstała i upowszechniła się
opinia, mająca zresztą realne podstawy, że pracodawcy nie chcą zatrudniać
osób starszych. Utrwalił się stereotyp pracownika starszego jako osoby o ni-
skich kompetencjach, niechętnej podnoszeniu kwalifikacji zawodowych, ma-
jącej złe nawyki, a także problemy zdrowotne. Swoista dyskryminacja osób
starszych na rynku pracy, zarówno zatrudnionych, jak i bezrobotnych, której
przejawy potęgowały ich niskie poczucie wartości i „subiektywne zmęcze-
nie” wywołane historycznymi przejściami tej generacji, spowodowała uciecz-
kę w niepełnosprawność, na wcześniejsze emerytury i korzystanie z innych
form dezaktywizacji zawodowej dających skromny, ale stały dochód – byle
tylko odsunąć od siebie widmo długotrwałego bezrobocia. Sprzyjały takim
zachowaniom obowiązujące rozwiązania prawne, praktyka orzecznictwa
w zakresie niepełnosprawności i działania służb zatrudnienia1.

1 M. Boni, Generacja 50+: problemy, wyzwania, szanse, [w:] Rynek pracy a osoby bezrobotne
50+. Bariery i szanse, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Warszawa 2007, s. 8–10.
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2. Ogólna charakterystyka opinii respondentów
na temat niechęci pracodawców do zatrudniania osób starszych

Badania aktywności ludzi starszych w województwie kujawsko-pomor-
skim nie obejmowały pracodawców. Respondentów – mających od 45 do
69 lat – zapytano jednak, dlaczego ich zdaniem pracodawcy nie chcą za-
trudniać kandydatów w tym wieku. Zarówno aktywni, jak i bierni zawodo-
wo zetknęli się z różnymi zachowaniami na rynku pracy i ich opinie mogą
miarodajnie i obiektywnie, jak się wydaje, naświetlić istniejący stan rzeczy.
Ponadto w badanej próbie znaleźli się właściciele i współwłaściciele (stano-
wili 3,4% respondentów) oraz kierownicy różnego szczebla (8,4%), których
opinie bezpośrednio wyrażały poglądy pracodawców.

Uczestnikom badania przedstawiono listę zawierającą dwadzieścia trzy
powody, dla których pracodawcy nie chcą zatrudniać osób starszych i po-
proszono o wskazanie wszystkich ważnych ich zdaniem przyczyn (wy-
kres 1). Średnio wskazywano 3,7 powody. Co piątemu badanemu (19,2%)
trudno było wymienić jakąkolwiek przyczynę. Rozrzut uzyskanych odpowie-
dzi był dość znaczny, zaledwie kilka powodów wymieniano częściej.

Wśród wymienianych najczęściej znalazły się powody ujęte w nastę-
pujących sformułowaniach: „nie radzą sobie z technologiami komputerowy-
mi” (36,9%), „ze względu na wiek nie są w stanie wykonywać każdej pra-
cy” (35,3%) oraz „większa zachorowalność i absencja chorobowa starszych
pracowników” (32,3%). Nieco rzadziej podawano: „nieopłacalność inwesty-
cji w starszych pracowników” (28,5%) oraz „gorsze przygotowanie zawo-
dowe i przestarzałe kwalifikacje” (24%). Ponad 15% wskazań uzyskały jesz-
cze hasła: „obawiają się wszelkich nowości” (18,8%), „posiadają długi okres
ochronny przed emeryturą i nie można ich zwolnić” (18,2%), „negatywne
nastawienie do dalszego przeszkolenia, niechęć do uczenia się nowych
umiejętności” (17,7%), „niska jakość ich pracy” (17,1%). Pozostałe powody
były podawane już z mniejszą częstością

Przy tak dużym rozrzucie odpowiedzi zdecydowano się usystematy-
zować podawane powody, w rezultacie uzyskano pięć grup bardziej jedno-
rodnych czynników:

I. Przyczyny związane z jakością i efektywnością pracy: niska jakość pra-
cy (1), większa zachorowalność i absencja chorobowa (5), niemożność
wykonywania każdej pracy ze względu na wiek (11), powolna praca
(13), niedokładna praca (14), stanowienie potencjalnego zagrożenia dla
innych (16), mała efektywność (21).

II. Czynniki związane z kwalifikacjami i adaptacyjnością: gorsze przygo-
towanie zawodowe i przestarzałe kwalifikacje (2), niereformowalność
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i niemożność przystosowania się do zmieniających się warunków (3),
negatywne nastawienie do dalszego szkolenia i niechęć do nabywa-
nia nowych umiejętności (6), potrzeba większej ilości szkoleń (17), nie-
radzenie sobie z technologiami komputerowymi (7), obawianie się
wszelkich nowości (8), posiadanie złych nawyków zawodowych (18),
nieelastyczność i brak aktywności (22).

Wykres 1. Powody niechęci pracodawców do zatrudniania osób starszych w opinii
badanych

Źródło: badania własne.
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III. Powody ekonomiczne (kosztowe): nieopłacalność inwestycji w pracow-
ników omawianej kategorii (4), wygórowane wymagania co do wa-
runków pracy i płacy (9), konieczność wypłat gratyfikacji związanych
z długim stażem i kończeniem pracy (odprawy, nagrody jubileuszo-
we) (20).

IV. Czynniki formalne: możliwość korzystania ze świadczeń społecznych
(np. wcześniejsza emerytura, renta) i brak konieczności zarobkowa-
nia (12), długi okres ochronny przed emeryturą i niemożność zwol-
nień (23).

V. Cechy osobiste pracowników: problemy psychiczne (wycofanie, brak
wiary we własne siły, bezradność) (10), brak dbałości o własny wy-
gląd (15), lenistwo, uzależnienia i nałogi (19).
Podział ten, jak każdy, jest w pewnym stopniu arbitralny, wyodręb-

nione powody oddziałują bowiem na siebie wzajemnie i nie dają się od
siebie w praktyce oddzielić.

Najczęściej wymieniane powody niechęci pracodawców do zatrudnia-
nia starszych pracowników należą więc generalnie do dwóch grup czynni-
ków: związanych z jakością i efektywnością pracy oraz z kwalifikacjami
i przejawianą otwartością na zmiany. Pozostałe odgrywają mniejszą rolę.

Na liście najważniejszych powodów leżących po stronie popytu pierw-
sze miejsce zajęła nieopłacalność inwestycji w starszych pracowników
(12,9%), a tuż za nią lokowały się czynniki związane z efektywnością pracy
i kwalifikacjami pracowników: większa zachorowalność i absencja (12,7%),
niemożność wykonywania każdej pracy (11,8%), gorsze przygotowanie za-
wodowe (11,5%) oraz niska jakość pracy (10,7%). Na drugiej pozycji w hie-
rarchii ważności wymieniono również czynniki należące do tych dwóch
grup: nieradzenie sobie z technologiami komputerowymi (17,7%) oraz
– ponownie – niemożność wykonywania każdej pracy (12,3%) i większą
zachorowalność i absencję chorobową (10,5%). Jako trzecie w hierarchii waż-
ności powtórzyły się: niemożność wykonywania każdej pracy (12,4%) i nie-
radzenie sobie z technologiami komputerowymi (11,6%).

Mężczyźni większą wagę przykładali do nieopłacalności inwestowa-
nia w starszych pracowników oraz do długiego przedemerytalnego okresu
ochronnego i te powody wymieniali najczęściej. Kobiety natomiast podkre-
ślały znaczenie czynników związanych z kwalifikacjami i efektywnością pra-
cy, a szczególnie nieradzenie sobie z technologiami komputerowymi
i większą zachorowalność i absencję chorobową. Opinie badanych nie wy-
kazywały zróżnicowania w zależności od ich wieku.

Niezależnie od poziomu wykształcenia badani wymieniali z podobną
częstością te same powody niezatrudniania osób starszych, jednak osoby
relatywnie gorzej wykształcone wskazywały częściej czynniki wiążące się
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z niską jakością i niskimi kwalifikacjami osób starszych, a osoby o wyższym
poziomie wykształcenia częściej odwoływały się do nieopłacalności inwe-
stycji w starszego pracownika, konieczności wypłat gratyfikacji związanych
z długim stażem pracy i kończeniem pracy oraz długiego okresu ochronne-
go przed emeryturą.

3. Zróżnicowanie opinii
w zależności od pozycji zajmowanej na rynku pracy

Nieco inaczej powody niechęci pracodawców do zatrudniania osób
starszych oceniają osoby pracujące, bezrobotne i bierne zawodowo. Kolej-
ność wymienianych powodów jest generalnie podobna, jednak ich natęże-
nie jest odmienne. Najczęściej wymienia się czynniki związane z kwalifika-
cjami i adaptacyjnością osób starszych oraz jakością i efektywnością pracy
(wykres 2).

Pracujący największą wagę przykładają do nieradzenia sobie z techno-
logiami komputerowymi (34,5%), niemożności wykonywania przez osoby star-
sze każdej pracy (34,0%), większej zachorowalności i absencji chorobowej
(29,9%), nieopłacalności inwestycji w starszych pracowników (28,5%), gorsze-
go przygotowania zawodowego starszych pracowników (22,6%) oraz obawy
przed wszelkimi nowościami (20,7%). Jeżeli chodzi o hierarchię ważności, na
pierwszym miejscu lokują jednak większą zachorowalność i absencję oraz
niemożność wykonywania każdej pracy, na drugim – nieradzenie sobie z tech-
nologiami komputerowymi i niemożność wykonywania każdej pracy, nato-
miast na trzecim również te dwa czynniki, ale w odwrotnej kolejności.

Bezrobotni z kolei najczęściej dostrzegają niemożność wykonywania
każdej pracy (39,3%), natomiast nieradzenie sobie z technologiami kompu-
terowymi jest drugą najczęściej wskazywaną przez nich przyczyną (37,7%).
Najczęściej wymieniane przyczyny trzecia, czwarta i piąta pokrywają się
z odpowiednimi przyczynami wskazywanymi przez pracujących. Na pozycji
szóstej bezrobotni umiejscawiają negatywne nastawienie do dalszego szko-
lenia i niechęć do nabywania nowych umiejętności. Inna jest też niż u pra-
cujących hierarchia przyczyn najważniejszych. Jako najważniejsze bezrobot-
ni najczęściej wymieniali niską jakość pracy i gorsze przygotowanie zawo-
dowe, przestarzałe kwalifikacje. Na drugiej pozycji w hierarchii ważności
lokowana była najczęściej niemożność wykonania każdej pracy i nieznajo-
mość technologii komputerowych, na trzeciej te same czynniki, ale w od-
wrotnej kolejności.

Bierni zawodowo, podobnie jak pracujący, najczęściej wskazywali na
nieradzenie sobie przez osoby starsze z technologiami komputerowymi



Wykres 2. Opinie na temat niechęci pracodawców do zatrudniania osób starszych
według statusu na rynku pracy

Źródło: badania własne.
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(38,0%), ale drugą najczęściej wymienianą przez nich przyczyną była więk-
sza zachorowalność i absencja chorobowa (35,0%). Dopiero trzecią naj-
częstszą przyczyną była niemożność wykonywania każdej pracy. Czwarta
i piąta najczęstsza przyczyna pokrywała się z kolejnością przyjmowaną
przez pracujących i bezrobotnych, ale na następnej pozycji pojawił się dłu-
gi okres ochronny przed emeryturą i niemożność zwolnienia z pracy. Naj-
ważniejszymi przyczynami niechęci do zatrudniania osób starszych były
w opinii respondentów biernych zawodowo większa zachorowalność i ab-
sencja chorobowa oraz nieopłacalność inwestycji w pracowników w za-
awansowanym wieku. Jako drugie w hierarchii najważniejszych przyczyn
najczęściej wymieniano nieznajomość technologii komputerowych i niemoż-
ność wykonywania każdej pracy, a na trzecim miejscu niemożność wyko-
nywania każdej pracy oraz długi przedemerytalny okres ochronny.

Widać wyraźnie, że badani oceniali wagę powodów niechęci praco-
dawców do zatrudniania osób starszych przez pryzmat swoich doświad-
czeń zdobytych na rynku pracy. Stąd też pracujący wskazali znajomość
technik komputerowych i zdolność do wykonywania każdej pracy, a także
wśród najważniejszych – zachorowalność i absencję, bezrobotni z kolei
– niemożność wykonywania każdej pracy oraz niską jakość pracy, gorsze
przygotowanie zawodowe i przestarzałe kwalifikacje. Bierni zawodowo na-
tomiast najczęściej wymieniali brak znajomości technik komputerowych,
która mogłaby zapewnić im zdobycie odpowiadającej im pracy, większą
zachorowalność i absencję chorobową oraz długi okres ochronny przed
emeryturą.

4. Opinie właścicieli i kierowników

Liczba właścicieli i współwłaścicieli w badanej próbie nie była duża,
a ponadto połowa z nich nie kierowała ludźmi; prawdopodobnie byli to
właściciele małych firm, niekorzystających z siły najemnej, dlatego też ich
opinie o powodach niechęci do zatrudniania osób starszych można trak-
tować jedynie jako sygnalne. Mimo to wydaje się, że zasługują na przy-
toczenie.

Właściciele najczęściej wymieniali jako powód niezatrudniania osób
starszych ograniczenia ich zdolności do wykonywania każdej pracy. Na dru-
gim miejscu wśród najczęściej wymienianych przyczyn lokowali większą
zachorowalność i absencję chorobową osób starszych, a dalej niską jakość
ich pracy i ich małą efektywność. Wśród najczęściej wymienianych przez
nich przyczyn nie znalazły się nieznajomość technologii komputerowych
i nieopłacalność inwestycji w starszego pracownika, które uwzględniali po-
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zostali pracujący. Trzeba jednak dodać, że żaden właściciel nie wymienił
takich przyczyn, jak posiadanie przez osoby starsze problemów psychicz-
nych i brak dbałości o własny wygląd. Jako najważniejsze przyczyny wła-
ściciele najczęściej wskazywali niemożność wykonywania przez osoby star-
sze każdej pracy, niską jakość pracy oraz większą zachorowalność i absen-
cję chorobową. Na drugim miejscu w ich hierarchii ważności figurował naj-
częściej lęk przed wszelkimi nowościami, a na trzecim mała efektywność
osób starszych.

Znacznie więcej było w badanej próbie kierowników różnego szcze-
bla. Stanowili oni około 28% respondentów pracujących. Ich opinie można
więc uznać za bardziej zbliżone do poglądów pracodawców (wykres 3).

Najczęstszym powodem niechęci do zatrudniania osób starszych była,
według kierowników, niemożność, ze względu na wiek, wykonywania każ-
dej pracy (35,9%). Kolejne miejsca z 34% wskazań zajmowały nieopłacal-
ność inwestycji w starszych pracowników oraz większa ich zachorowalność
i absencja chorobowa. Często wymieniano też nieradzenie sobie z techno-
logiami komputerowymi (31,1%), a już znacznie rzadziej obawę osób star-
szych przed nowościami (22,3%). Częstość i kolejność wymienianych powo-
dów różniła kierowników od pozostałych osób pracujących, na których li-
stach dominował brak znajomości technik komputerowych (35,8%), na dru-
gim miejscu znajdowała się niemożność angażowania osób starszych do
wykonywania każdej pracy (33,2%), a dalej – ze znacznie mniejszą niż
wśród kierowników częstością – większa zachorowalność i absencja choro-
bowa (28,3%) oraz nieopłacalność inwestowania w starszych pracowników
(26,4%). Kierownicy niemal o połowę rzadziej wymieniali też wysoko loko-
wane przez pozostałych pracujących gorsze przygotowanie zawodowe
i przestarzałe kwalifikacje osób starszych. Żaden kierownik nie wskazał na-
tomiast na takie cechy osobiste osób starszych, jak brak dbałości o wygląd
oraz lenistwo i posiadanie uzależnień i nałogów, a także na to, że osoby te
pracują niedokładnie. Oceny kierowników podważają więc niektóre stereo-
typy odnoszące się do pracy ludzi starszych i posiadanych przez nich kwa-
lifikacji. Jest to coraz lepiej wykształcona i dysponująca coraz większymi
nowoczesnymi kompetencjami siła robocza, mająca przy tym olbrzymie do-
świadczenie zawodowe.

Występuje duża rozbieżność w częstości wskazań niektórych powo-
dów niechęci pracodawców do zatrudniania osób starszych pomiędzy kie-
rownikami a właścicielami. Kierownicy bardzo często wymieniali i lokowali
wysoko powody pomijane przez właścicieli, np. nieopłacalność inwestowa-
nia w osoby starsze albo nieznajomość technik komputerowych. Wynikało
to jednak, jak się wydaje, z właściwości badanej próby właścicieli, o czym
była mowa wyżej.



Wykres 3. Powody niechęci pracodawców do zatrudniania osób starszych w opinii
kierowników

Źródło: badania własne.
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Jako najważniejszy powód niezatrudniania osób starszych kierownicy
najczęściej podawali przypisywaną im większą zachorowalność i absencję
(16,5%), która generuje koszty dla przedsiębiorstwa i dezorganizuje proce-
sy pracy, oraz nieopłacalność inwestowania w starszego pracownika
(12,1%). Drugim w hierarchii ważności najczęściej wymienianym powodem
było nieradzenie sobie z technikami komputerowymi i niemożność kiero-
wania osób starszych do wykonywania każdej pracy. Na trzeciej pozycji
najczęściej lokowano niemożność wykonywania każdej pracy oraz małą
efektywność osób starszych. Najważniejsze powody podawane przez kie-
rowników różniły się więc również od wymienianych przez właścicieli.

5. Podsumowanie

W badaniu powodów niechęci pracodawców do zatrudniania osób
starszych uzyskano znaczny rozrzut odpowiedzi. Zaklasyfikowanie wymie-
nionych powodów do pięciu bardziej jednorodnych grup nie doprowa-
dziło jednak do jednoznacznych rozstrzygnięć, ponieważ nie dają się one
od siebie oddzielić, występują między nimi różnorakie zależności zwrot-
ne. Respondenci kierując się swoimi doświadczeniami wyniesionymi z ryn-
ku pracy wskazywali najczęściej powody związane z efektywnością i ja-
kością pracy starszych pracowników, ich kwalifikacjami i adaptacyjnością
oraz względami ekonomicznymi, a mianowicie: nieradzenie sobie z tech-
nologiami komputerowymi, niemożność wykonywania ze względu na
wiek każdej pracy, większą zachorowalność i absencję chorobową, nie-
opłacalność inwestycji w starszych pracowników oraz gorsze przygotowa-
nie zawodowe i przestarzałe kwalifikacje. Inne powody wymieniano już
znacznie rzadziej.

Wyrażane opinie wykazują niewielkie zróżnicowanie w zależności od
płci i wykształcenia badanych osób starszych, ale nie są skorelowane z ich
wiekiem. Charakterystyczne jest natomiast oddziaływanie statusu badanych
na rynku pracy: każda grupa respondentów zwraca uwagę na nieco inne
powody, które mają bardziej bezpośredni związek z jej sytuacją. Pracujący
wskazują znajomość technik komputerowych i zdolność do wykonywania
każdej pracy, a także wśród najważniejszych – zachorowalność i absencję;
bezrobotni – niemożność wykonywania każdej pracy oraz niską jakość pra-
cy, gorsze przygotowanie zawodowe i przestarzałe kwalifikacje; bierni za-
wodowo – brak znajomości technik komputerowych, większą zachorowal-
ność i absencję chorobową oraz długi okres ochronny przed emeryturą.

Jako najważniejszy czynnik niezatrudniania osób starszych wskazano:
nieopłacalność inwestycji w starszych pracowników, jako drugi w hierar-
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chii ważności: nieradzenie sobie z technologiami komputerowymi, a na trze-
cim miejscu: niemożność wykonywania ze względu na wiek każdej pracy.

W badanej próbie w grupie pracujących wyodrębniono właścicieli
i współwłaścicieli oraz osoby kierujące ludźmi na różnych szczeblach zarzą-
dzania. Ze względu na niewielką liczebność i specyfikę grupy właścicieli ich
opinii nie można traktować jako miarodajnych dla pracodawców. Walor taki
zyskały natomiast opinie wyrażane przez kierowników, którzy stanowili
więcej niż czwartą część pracujących. Częstość i uzyskana kolejność wska-
zań kierowników odbiegała od wskazań ogółu badanych osób starszych.
Kierownicy najczęściej wskazywali kolejno na: niemożność, ze względu na
wiek, wykonywania każdej pracy, nieopłacalność inwestycji w starszych
pracowników, większą ich zachorowalność i absencję chorobową oraz nie-
radzenie sobie z technologiami komputerowymi. Kierownicy nie dostrzegli
przyczyn niechęci do zatrudniania osób starszych w ich cechach osobistych.
Najważniejszym powodem niezatrudniania osób starszych była według kie-
rowników większa ich zachorowalność i związana z tym absencja. Drugim
w hierarchii ważności powodem było nieradzenie sobie z technikami kom-
puterowymi, a na trzeciej pozycji najczęściej umiejscawiano niemożność
wykonywania każdej pracy.

Wyniki sondażu pokazują, że zanika stereotyp nisko wykwalifikowa-
nego, zaniedbanego, leniwego i kultywującego złe nawyki i nałogi starsze-
go pracownika. Niemniej jednak efektywne wykorzystanie starszych pracow-
ników wymaga ponoszenia nakładów, które ze względu na wiek tych osób
mogą się nie zwrócić. Dlatego polityka zwiększania aktywności zawodowej
ludzi starszych wymaga materialnego wspierania pracodawców przez służ-
by zatrudnienia. Permanentne procesy doskonalenia zawodowego powinny
rozpoczynać się już w stosunkowo młodym wieku, około 45 roku życia.
Należy również zwrócić uwagę na problemy zdrowotne pracowników, i to
również w stosunkowo młodszym wieku, wdrażając szeroko zakrojone pro-
gramy profilaktyki zdrowotnej i rehabilitacji oraz propagując i stymulując,
również materialnie, zdrowy styl życia.
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ROZDZIAŁ VII

KSZTAŁCENIE USTAWICZNE STARSZYCH PRACOWNIKÓW

1. Diagnoza potrzeb szkoleniowych osób starszych w organizacjach

Dezaktywizacja zawodowa stanowi w krajach Unii Europejskiej,
a w Polsce w szczególności, istotny problem społeczny i gospodarczy. Na-
kładając się na obecny model rodziny (2+1) i zachodzące zmiany demogra-
ficzne – w tym zwłaszcza starzenie się społeczeństwa i finansowanie ro-
snących świadczeń społecznych przez coraz mniejszą grupę zawodowo
czynnych podatników – zjawisko to stanowi coraz większy hamulec dla dal-
szego rozwoju gospodarczego państw członkowskich UE. Corocznie
w Polsce około 100 tys. osób przechodzi na emerytury, a w 2008 roku z tej
możliwości skorzystało aż 250 tys. osób. Zdaniem U. Sztanderskiej z Uni-
wersytetu Warszawskiego jest to efekt zmieniających się przepisów, które
miały na celu ograniczenie liczby osób uprawnionych do przejścia na wcze-
śniejszą emeryturę1.

Jak podkreśla J. Liwiński, w krajach „starej” UE liczącej piętnaście
państw obserwujemy wzrost wskaźnika aktywności zawodowej, natomiast
w Polsce utrzymuje się w tym zakresie trend spadkowy. Jednym z głów-

1 250 tysięcy Polaków przeszło na emeryturę w 2008 roku, Gazeta Wyborcza, 5 I 2009.
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nych powodów tej sytuacji jest dużo silniejsza w naszym kraju dezaktywi-
zacja zawodowa osób w wieku okołoemerytalnym. Ubytek kobiet z rynku
pracy nasila się już od osiągnięcia przez nie 54 roku życia, ubytek męż-
czyzn zaś – od 59 roku życia, co wskazuje, że dezaktywizacja ta jest zwią-
zana przede wszystkim z wcześniejszym przechodzeniem na emeryturę.
Przy czym można przypuszczać, że dezaktywizacja zawodowa nie wynika
jedynie ze struktury popytu na pracę (np. tendencji pracodawców do re-
dukcji zatrudniania osób we wczesnym wieku emerytalnym), ale również
z chęci pracowników do przechodzenia na wcześniejszą emeryturę, gdyż jest
to dla nich po prostu bardziej opłacalne2.

Kapitał ludzki osób w wieku okołoemerytalnym jest wprawdzie for-
mowany przez wyjściowe, szkolne wykształcenie, ale ze względu na czas,
jaki minął od ukończenia edukacji, wiedza wyniesiona ze szkoły jest już
w dużym stopniu zdezaktualizowana lub zapomniana, zwłaszcza jeśli nie
korzystano z niej później intensywnie. Dużo większe znaczenie ma dla tej
populacji kształcenie dodatkowe, realizowane w nieodległym czasie i dopa-
sowane do aktualnych potrzeb zawodowych. Wielką rolę odgrywa też do-
świadczenie wyniesione z pracy. To wszystko jednak nie zmienia faktu, że
wyjściowy poziom wykształcenia szkolnego i jego kierunek mają ogromny
wpływ na aktywność zawodową i zdobyte doświadczenie, ułatwiają jego
twórcze wykorzystanie, stanowią też „podkład” pod umiejętności ogólne
oraz zawodowe, w tym uzyskiwane z różnych źródeł: mediów, szkoleń,
samokształcenia, zawodowych doświadczeń innych ludzi3.

Zmiany zachodzące na globalnym rynku pracy otworzyły ogromne
możliwości rozwoju rynku usług szkoleniowych. Szkolenia zaliczane są do
najbardziej efektywnych form aktywnej interwencji państwa na rynku pra-
cy. Bezrobocie długookresowe, stanowiące jeden z najtrudniejszych proble-
mów społecznych, wiąże się z reguły z niskim poziomem wykształcenia
i kwalifikacji. Przeprowadzone dotychczas analizy wykazują też, że poziom
wykształcenia jest dodatnio skorelowany z poziomem mobilności prze-
strzennej, która staje się konieczna w dostosowywaniu się do szybkich
zmian na rynku pracy i której brak przyczynia się między innymi do wyso-
kiego bezrobocia strukturalnego. Zmiany w strukturze popytu na pracow-
ników powoduje upowszechnianie się nowych technologii: maleje udział
robotników, którzy kwalifikacje zawodowe zdobywali głównie w trakcie
pracy, rośnie natomiast zatrudnienie tzw. pracowników wiedzy (knowledge

2 Dezaktywizacja osób w wieku okołoemerytalnym. Raport z badań, Departament Analiz Eko-
nomicznych i Prognoz, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2008, s. 5.

3 Ibidem, s. 85.
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workers), których pracę zawodową poprzedza długi okres nauki w formal-
nych systemach szkolnych, charakter zadań zaś wymaga uzupełniania wie-
dzy przez całe życie. W związku z tym częstokroć mówi się, że rynek „pra-
cy” jest zastępowany przez rynek „wiedzy”. Konieczność podnoszenia
i zmiany kwalifikacji – nierzadko kilkakrotnej – jest też pochodną stale ro-
snącej średniej długości życia, a w konsekwencji także średniego okresu
aktywności zawodowej. Obecnie w krajach wysoko rozwiniętych wynosi on
przeciętnie około pięćdziesięciu lat. Okres ten jest zbyt długi na to, aby
przy obecnym tempie zmian otoczenia wystarczył nabyty u progu życia za-
wodowego rodzaj wykształcenia i kwalifikacji. Jest to kolejny czynnik de-
terminujący obecne zmiany – o ile w przeszłości faza nauki poprzedzała
fazę pracy, o tyle w przyszłości nauka i praca będą coraz bardziej ze sobą
powiązane i współzależne4.

W tej sytuacji odpowiednio zdiagnozowane potrzeby szkoleniowe
mogą przyczynić się do zoptymalizowania procesu kształcenia ustawiczne-
go pracowników w wieku 45+. Przeprowadzone badania ankietowe miały
na celu m.in. poznanie potrzeb szkoleniowych starszych pracowników za-
mieszkałych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego – ich wielko-
ści, rodzaju, tematyki i innych parametrów charakteryzujących popyt tej
populacji na szkolenia zawodowe. Zawarte w kwestionariuszu badania py-
tania dotyczące potrzeb szkoleniowych zostały podzielone na dwie grupy.

W pierwszej uwzględniono czynniki pozwalające na ocenę dotychcza-
sowego doświadczenia tych pracowników w zakresie szkoleń i ich znajo-
mości aktualnej tematyki szkoleniowej. Pytano tu m.in.:
— o częstotliwość udziału w szkoleniach, kursach i innych formach pod-

noszenia kwalifikacji zawodowych,
— okres, jaki upłynął od ostatniego szkolenia,
— parametry szkoleń, w których brali udział respondenci (czas trwania,

tematyka, podmiot prowadzący itp.),
— ocenę szkoleń.

Druga grupa pytań miała umożliwić ocenę potrzeb, preferencji i para-
metrów szkoleń najbardziej odpowiednich dla pracowników w wieku 45+.
Pytano zatem o m.in.:
— o poziom potrzeb szkoleniowych,
— tematykę szkoleń,
— liczebność grup szkoleniowych,
— okres i termin prowadzenia szkoleń,

4 M. Sulmicka, Perspektywy rynku edukacji, e-mentor, nr 1 (3), 2004, http://www.e-men-
tor.edu.pl 27 I 2009.
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— wiek osób biorących udział w szkoleniu i osób prowadzących szko-
lenie,

— formę przeprowadzanych szkoleń,
— potencjalne bariery uniemożliwiające uczestnictwo w szkoleniach.

Udzielone przez respondentów odpowiedzi poddano analizie w celu
określenia potencjału, jakim dysponują pracownicy, oraz ustalenia ich po-
trzeb szkoleniowych pod kątem utrzymania aktywności zawodowej.

1.1. Analiza potencjału osób starszych

Jeśli chodzi o „stan wyjściowy” badanej populacji starszych wiekiem
pracowników w województwie kujawsko-pomorskim, zaznaczają się w niej
istotne dysproporcje w strukturze wykształcenia w zależności od grupy
wiekowej. O ile w grupie osób mających 45–49 lat zaledwie 4,6% ma wy-
kształcenie wyższe magisterskie i również 4,6% wykształcenie wyższe li-
cencjackie, o tyle wśród najstarszych badanych, liczących 65–69 lat, wy-
kształceniem wyższym magisterskim legitymuje się prawie 22% ankietowa-
nych, a licencjackim 15,6%. Różnice te można zinterpretować w ten spo-
sób, że przedsiębiorstwa przedłużają zatrudnienie najlepszym pracownikom
posiadającym uprawnienia emerytalne, a więc z reguły najlepiej wykształ-
conym. Co ciekawe, w grupie wiekowej 50–64 lata udział pracowników le-
gitymujących się wyższym wykształceniem zbliżony jest do odnotowanego
wśród najmłodszych badanych, mających 45–49 lat (tab. 1). Warto podkre-
ślić, że nie występują istotne różnice w strukturze wykształcenia kobiet
i mężczyzn (tab. 2). Generalnie osoby starsze aktywne zawodowo są lepiej
wykształcone od swoich rówieśników, którzy są bezrobotni lub bierni za-
wodowo (wykres 1).

Kolejnym badanym parametrem charakteryzującym kompetencje pra-
cowników były dodatkowe umiejętności, których posiadanie może mieć za-
sadniczy wpływ na utrzymanie lub zmianę zatrudnienia na dzisiejszym ryn-
ku pracy. Należy w tym miejscu jeszcze raz podkreślić, że w przypadku
starszych pracowników mamy do czynienia z długim odstępem czasowym
od zakończenia przez nich procesu kształcenia. Obecnie umiejętności takie
jak obsługa komputera, prowadzenie korespondencji przez internet, komu-
nikowanie się w języku obcym należą do podstawowych wymogów sta-
wianych przez pracodawców (wykres 2).

Jak się okazało, wykazanym wyżej dysproporcjom w wykształceniu
badanych towarzyszy zróżnicowanie posiadanych przez nich umiejętności.
Różnice te są szczególnie wyraźne przy analizie według płci. Prawem jazdy
legitymują się przede wszystkim mężczyźni. Znajomość obsługi komputera
zgłasza średnio kilkanaście procent ankietowanych, przy czym kobiety wy-



Tabela 1. Struktura wykształcenia pracowników w województwie kujawsko-pomor-
skim w podziale na grupy wiekowe (%)

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań.

Tabela 2. Struktura wykształcenia pracowników w województwie kujawsko-pomor-
skim według płci (%)

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań.

Wykres 1. Struktura wykształcenia osób starszych w województwie kujawsko-po-
morskim według statusu zawodowego (%)

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań.
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padają nieznacznie korzystniej na tym tle od mężczyzn. Gorzej jest ze zna-
jomością języka obcego, gdyż zaledwie co dziesiąta osoba deklaruje posłu-
giwanie się nim w stopniu umożliwiającym komunikowanie się. Natomiast
prawie 16% kobiet i niespełna 7% mężczyzn nie posiada żadnej z analizo-
wanych umiejętności (obsługa komputera, posiadanie prawa jazdy, komu-
nikatywna znajomość języka obcego). Stawia to pod znakiem zapytania
możliwość utrzymania pracy przez najgorzej wykształconych pracowników,
którzy jednocześnie nie dysponują wymienionymi podstawowymi umiejęt-
nościami. W tej grupie pracowników mieszczą się przede wszystkim osoby
pracujące fizycznie i wykonujące najprostsze czynności.

Wykres 2. Struktura dodatkowych umiejętności posiadanych przez starszych pra-
cowników w województwie kujawsko-pomorskim (%)

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań.

Porównanie uzyskanych informacji dotyczących wykształcenia oraz
umiejętności uwidacznia następujące relacje:
— posiadanie prawa jazdy jest charakterystyczne dla osób z wykształce-

niem zawodowym, zarówno zasadniczym, jak i średnim (około 30%);
— dużo lepiej z komputerem radzą sobie osoby z wyższym wykształce-

niem (około 20–24%),
— osoby najniżej wykształcone mają również niewiele dodatkowych

umiejętności, a ponad połowa z tej grupy nie ma ich wcale (dla po-
równania: zaledwie 0,5% osób z wyższym wykształceniem zgłosiło
brak wymienionych umiejętności);

— wraz ze wzrostem wieku ankietowanych osób maleje wśród nich zna-
jomość obsługi komputera, rośnie natomiast odsetek osób dysponują-



— 113 —

Kształcenie ustawiczne starszych pracowników

cych prawem jazdy; wraz z wiekiem maleje również odsetek osób nie-
posiadających trzech badanych umiejętności.
Aby ocenić jakość posiadanych aktualnie przez badanych kwalifikacji,

zapytano ich o aktywność w zakresie dokształcania. Należy podkreślić, że
kompetencje mierzone strukturą wykształcenia nie wystarczą do prawidło-
wego zdiagnozowania jakości potencjału kapitału ludzkiego.

Otrzymane wyniki informują, że wśród pracujących ponad 65% (dla
porównania: wśród nieaktywnych zawodowo ponad 90%, wśród bezrobot-
nych ponad 80%) nie brało udziału w żadnych szkoleniach w ciągu ostat-
nich pięciu lat. Korzystniej prezentują się pracujące osoby z wyższym wy-
kształceniem, które ze względu na charakter zadań (najczęściej jest to zaję-
cie umysłowe) częściej podnoszą swoje kwalifikacje w trakcie szkoleń (po-
nad 70% w ciągu pięciu lat). Natomiast osoby pracujące fizycznie i posiada-
jące najniższe kwalifikacje bardzo rzadko uczestniczą w szkoleniach (o bra-
ku szkoleń poinformowało około 80% ankietowanych). Wraz z wiekiem pra-
cowników maleje ich udział w procesie podnoszenia kwalifikacji, co świad-
czy z jednej strony o niekorzystnej dla pracobiorców polityce pracodaw-
ców, którzy przestają inwestować w najstarszych zatrudninych (tabela 3),
a z drugiej strony o niskich, nieaktualnych kompetencjach zawodowych
pracowników w wieku 45+.

Tabela 3. Udział w szkoleniach pracowników według grup wiekowych (%)

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań.

W grupie wiekowej 65–69 lat, a więc wśród pracowników, którzy
nabyli już prawa emerytalne, ponad 85% ankietowanych ostatni raz brało
udział w szkoleniu ponad rok temu, z czego połowa ponad trzy lata temu.
W grupie wiekowej 50–54 lata sytuacja przedstawia się następująco: 52%
ankietowanych ostatni raz szkoliło się ponad rok temu, natomiast 12%
ostatni raz uczestniczyło w kursie lub warsztatach ponad trzy lata temu.
Istnieje również zróżnicowanie w częstotliwości udziału w szkoleniach
wśród kobiet i mężczyzn. Kobiety są częściej uwzględniane przez praco-
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dawców w polityce szkoleniowej (tab. 4). Po części wynika to z wyższej
aktywności kobiet i ich większej – w porównaniu do mężczyzn – chęci do
podnoszenia umiejętności.

Tabela 4. Struktura udziału w szkoleniach starszych pracowników w województwie
kujawsko-pomorskim według płci (%)

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań.

Ważnym elementem diagnozy potrzeb szkoleniowych jest charaktery-
styka obejmująca takie elementy, jak: długość szkoleń, miejsce przeprowa-
dzania szkoleń, czas przeprowadzania szkoleń, a także informacje dotyczą-
ce osób prowadzących szkolenia i sposobu, w jaki były one oceniane.

Jeśli chodzi o czas, to zdecydowanie najwięcej jest szkoleń dłuższych
– trwających powyżej trzech dni, niezależnie od struktury wiekowej lub
płci respondentów. Wyjątkiem są szkolenia prowadzone w grupie wieko-
wej 55–64 lata, gdzie dominują szkolenia jednodniowe (wykres 3).

Wykres 3. Charakterystyka szkoleń starszych pracowników według długości trwa-
nia i grup wiekowych (%)

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań.
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Doświadczenia szkoleniowe badanych pracujących kobiet wskazują, że
rozkład szkoleń jednodniowych, 2–3-dniowych i dłuższych – kilkudniowych,
w których brały udział, jest prawie równomierny. W grupie pracujących
mężczyzn obraz uczestnictwa w szkoleniach jest bardziej zróżnicowany –
ponad połowa ankietowanych mężczyzn brała udział w szkoleniach trwają-
cych dłużej niż trzy dni (wykres 4).

Wykres 4. Charakterystyka szkoleń starszych pracowników według płci i długości
trwania (%)

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań.

Ponad połowa ankietowanych odbywała szkolenia w czasie godzin
pracy, co czwarty respondent w dni robocze po pracy, co piąty zaś
– w weekendy. Podobne relacje występują we wszystkich grupach wieko-
wych (tab. 5).

Tabela 5. Charakterystyka szkoleń pracowników według terminu i grup wiekowych (%)

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań

Istotne różnice w terminach prowadzonych szkoleń wskazuje analiza
uwzględniająca miejsca zamieszkania ankietowanych. Osoby mieszkające na
wsi znacznie częściej (ponad 60%) uczestniczą w szkoleniach w trakcie go-
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dzin pracy niż osoby mieszkające w miastach (około 46%). Z kolei miesz-
kańcy miast częściej korzystają z oferty szkoleniowej po pracy (32%)
i w weekendy (21%). Czas i koszty dojazdu na szkolenia są zatem czynni-
kami, które powodują, że mieszkańcy wsi łączą dojazd do pracy z uczest-
nictwem w szkoleniu, natomiast mieszkańcy miast mogą bardziej swobod-
nie dysponować wolnym czasem i poświęcić na dokształcanie popołudnie
lub weekend. Można też zauważyć, że zdecydowanie dominują szkolenia
organizowane poza miejscem pracy (61% mężczyzn i 65% kobiet) oraz pro-
wadzone przez osoby i firmy zewnętrzne (wykresy 5 i 6).

Wykres 5. Charakterystyka szkoleń pracowników 45+ według miejsca i osoby pro-
wadzącej szkolenie (%)

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań.

Wykres 6. Charakterystyka szkoleń pracowników 45+ według grupy wiekowej
i osoby prowadzącej szkolenie (%)

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań respondentów.

Szkolenia, w których brali udział starsi pracownicy, zazwyczaj speł-
niają ich oczekiwania, gdyż ponad 90% (zarówno kobiet, jak i mężczyzn)
wyraża zadowolenie z nich. Tylko dla co dwudziestego udział w procesie
dokształcania nie spełnił oczekiwań. Co ciekawe, mieszkańcy wsi zdecydo-
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wanie lepiej oceniają szkolenia niż mieszkańcy miast. Na wsi prawie 100%
respondentów wysoko oceniło udział w szkoleniach. Pracownicy preferują
również szkolenia prowadzone przez osoby spoza firmy, w której pracują,
gdyż tego typu szkolenia oceniają wyżej niż szkolenia prowadzone przez
swoich kolegów.

Ważną informacją, z punktu widzenia potrzeb szkoleniowych, jest
wskazanie, kto inicjował uczestnictwo w procesie podnoszenia kwalifikacji.
Okazało się, że w zdecydowanej większości przypadków to pracodawcy kie-
rują swoich pracowników na szkolenia. Jeśli chodzi o własną inicjatywę,
występują tu nieznaczne różnice pomiędzy mieszkańcami wsi, którzy czy-
nią to tylko w niespełna 17% przypadków, a mieszkańcami miast, dla któ-
rych wskaźnik ten wynosi ponad 26%. Pracodawca jest głównym inicjato-
rem szkoleń odbywających się w siedzibie firmy (ponad 89% przypadków).
Natomiast gdy szkolenia odbywają się poza miejscem pracy, dużo wyższą
inicjatywą wykazują się pracownicy (blisko 40%). Pracodawcy chętnie kie-
rują pracowników na szkolenia prowadzone przez pracowników swej fir-
my w ramach tzw. szkoleń wewnętrznych (prawie 92%). Pracownicy chęt-
niej zgłaszają chęć odbycia szkolenia prowadzonego przez eksperta ze-
wnętrznego (prawie 34%). Ponadto wyraźnie widać malejące wraz z wie-
kiem chęci pracowników do udziału w szkoleniach, z wyjątkiem pracowni-
ków, którzy nabyli uprawnienia emerytalne, ale nadal są aktywni zawodo-
wo (patrz tab. 6).

Tabela 6. Inicjatywa uczestnictwa w szkoleniu w rozbiciu na grupy wiekowe

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań.

1.2. Analiza oczekiwań w obszarze organizacji
procesu kształcenia ustawicznego osób starszych

W obecnych czasach aktywność zawodowa powinna w naturalny
sposób łączyć się z ustawicznym kształceniem. Jak wygląda sytuacja pod
tym względem w badanej populacji? Otóż tylko co dziesiąty starszy pra-
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cownik deklaruje bardzo duże lub duże potrzeby szkoleniowe, co ozna-
cza, że skłonny jest partycypować w kosztach swojego uczestnictwa
w procesie podnoszenia kwalifikacji. Ponad 12% respondentów zgłasza
średni poziom zainteresowania szkoleniami, z czego wynika, że chętnie
uczestniczą w szkoleniach zorganizowanych przez pracodawcę. Niespełna
14% ankietowanych określiło swoje potrzeby szkoleniowe jako niewielkie.
Natomiast prawie 64% ankietowanych pracowników stwierdziło, że nie
ma żadnych potrzeb szkoleniowych. Przedstawione wyniki wskazują, że
pracownicy w grupie wiekowej 45+, charakteryzujący się zróżnicowanym
potencjałem i poziomem wykształcenia, wyraźnie widzą konieczność pod-
noszenia i uaktualniania swoich kwalifikacji zawodowych. Jednakże odse-
tek pracowników zainteresowanych szkoleniami jest wciąż niewielki w po-
równaniu do grupy, która zadeklarowała brak potrzeb szkoleniowych. Taka
sytuacja stanowi istotne wyzwanie dla pracodawców i firm szkoleniowych,
których zadaniem jest zapewnienie odpowiednich narzędzi kształcenia
osób starszych.

Założenia modelowej organizacji procesu kształcenia ustawicznego dla
omawianej grupy osób opierają się na takich parametrach, jak: pora prze-
prowadzania szkoleń, rodzaj, forma i tematyka szkoleń, preferencje co do
osób biorących udział w szkoleniach oraz osób prowadzących szkolenia, li-
czebność grup, a także identyfikacja potencjalnych barier uniemożliwiają-
cych udział w procesie podnoszenia kwalifikacji.

Jeśli chodzi o porę prowadzenia szkoleń, istnieje pełen konsens mię-
dzy kobietami a mężczyznami: dla ponad 64% ankietowanych optymalną
porą jest tu czas pracy. Na dni powszednie poza godzinami pracy wskazało
13,7%. Stosunkowo niewielkim zainteresowaniem cieszą się propozycje
szkoleń jednodniowych w dni wolne (11,1%) lub weekendowe (7,7%). Pre-
ferowanie uczestnictwa w szkoleniach w czasie godzin pracy wynika z przy-
czyn praktycznych – szkolenie nie koliduje wtedy z innymi obowiązkami
i zajęciami pracowników, takimi jak np. opieka nad członkami rodziny (dzie-
ci, wnuki, rodzice). Ewentualne obowiązki rodzinne albo realizacja zaintere-
sowań mogą zniechęcać do szkoleń w weekendy (wykres 7).

Warto zwrócić uwagę, że wśród respondentów wykazujących naj-
większą potrzebę uczestnictwa w szkoleniach te osoby, które samodzielnie
podjęły inicjatywę, jako preferowaną porę szkolenia (obok godzin pracy)
wymieniają również weekendy (patrz wykres 8).

Respondenci pracujący oraz legitymujący się najwyższym wykształce-
niem najchętniej korzystaliby z intensywnych szkoleń jedno- lub dwudnio-
wych, a następnie ze szkoleń okresowych w dni powszednie przez kilka ty-
godni. Można to uzasadnić dużym zainteresowaniem oraz ograniczeniem cza-
sowym osób, które posiadając wysokie kompetencje oczekują wiedzy specja-
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listycznej. Prawdopodobnie czas pracy jest dla nich niezwykle cenny i są one
skłonne szkolić się bardzo intensywnie, aby go nie tracić (patrz tab. 7–8).

Wykres 7. Preferowana pora przeprowadzania szkoleń według płci

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań.

Wykres 8. Preferencje co do pory szkolenia w korelacji z potrzebami szkoleniowymi

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań.

Tabela 7. Preferencje co do okresu trwania szkoleń z uwzględnieniem płci (%)

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań.
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Tabela 8. Preferencje co do okresu trwania szkoleń z uwzględnieniem poziomu
wykształcenia (%)

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań.

Warto również podkreślić, że osoby zainteresowane szkoleniami
intensywnymi nastawione są na podnoszenie posiadanych już umiejętno-
ści zawodowych, natomiast oczekując dodatkowej wiedzy preferują szko-
lenia realizowane okresowo (w weekendy) w dłuższym horyzoncie czaso-
wym, np. w formie studiów podyplomowych czy kursów zawodowych
(patrz tab. 9).

Tabela 9. Korelacja czasu realizacji szkoleń i ich tematyki (%)

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań.

Przeprowadzone badania wykazały istotne różnice między kobietami
a mężczyznami jeśli chodzi o preferowaną tematykę szkoleń. Kobiety wy-
bierały podnoszenie i zdobywanie kwalifikacji z zakresu księgowości, sprze-
daży, marketingu oraz kursy komputerowe. Mężczyźni wskazywali przede
wszystkim na szkolenia w zawodach budowlanych i pokrewne, takie jak
np. prawo jazdy, a także szkolenia językowe. Można w tej grupie zidentyfi-
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kować przedstawicieli takich zawodów, jak kierowcy i budowlańcy, którzy
są szczególnie zainteresowani pracą poza krajem (wykres 9).

Wykres 9. Preferowana tematyka szkoleń wśród pracujących kobiet i mężczyzn (%)

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań.

Tabela 10. Główne bariery szkoleniowe

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań

Wsparcie psychologiczne i indywidualne rozmowy z doradcą zawodo-
wym okazały się szczególnie ważne dla kobiet, co należy uwzględniać
w planowaniu tematyki szkoleń i kursów dokształcających.
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Podmioty uczestniczące w kreowaniu rynku szkoleń powinny również
zwrócić uwagę na preferencje co do składu liczebnego grup szkoleniowych.
Szkoleni respondenci najlepiej czują się w grupach od sześcio- do dziesię-
cioosobowych. Taką liczebność grup wskazują zarówno kobiety, jak i męż-
czyźni, bez względu na przynależność do grup wiekowych.

Do głównych czynników mających negatywny wpływ na decyzje pra-
cowników o podjęciu szkolenia, zmniejszających ich potrzeby i aktywność
na rynku edukacyjnym, należą m.in.: brak przełożenia efektów podnoszenia
kwalifikacji na pozycję zawodową w firmie lub wysokość wynagrodzenia,
bariery finansowe, niedostosowana do potrzeb oferta szkoleń (tab. 10).

2. Możliwości kształcenia ustawicznego starszych pracowników

Rynek pracy oraz rynek usług szkoleniowych jest determinowany
zróżnicowaniem grup, do których jest adresowany. Możemy tutaj mówić
o takich parametrach różnicujących potrzeby tych rynków i ich możliwości
adaptacyjne, jak m.in.: przedziały wiekowe, poziom wykształcenia, status
zawodowy, miejsce zamieszkania, sytuacja rodzinna. W tym kontekście star-
si pracownicy są w firmie specyficzną grupą. Starsi pracownicy to z reguły
najbardziej doświadczone osoby w firmie, nieszukające innego miejsca pra-
cy, a więc lojalne wobec swojego pracodawcy. Pracownicy ci mogą być,
o ile posiadają odpowiednie kwalifikacje i wykształcenie, swojego rodzaju
mentorami młodej kadry. Jednakże w tej grupie wiekowej widać już efekty
wypalenia zawodowego i dlatego niezmiernie istotny jest dobór odpowied-
nich sposobów szkolenia i motywowania tych pracowników. Odpowiedzi
udzielone przez respondentów w trakcie przeprowadzonego badania są
podstawą analizy możliwości wykorzystania kształcenia ustawicznego star-
szych pracowników w procesie ich aktywizacji.

W tym miejscu należy podkreślić, że podstawowym elementem,
wspólnym dla wszystkich grup wiekowych i wykształceniowych, jest po-
trzeba zmiany mentalności. Negatywne podejście do ustawicznego samo-
kształcenia oraz niechęć do zmiany miejsca zamieszkania spowodowanej
zmianą miejsca pracy wynikają z dotychczasowego braku doświadczeń
w tym zakresie. Do tej pory silne więzi rodzinne oraz często praktykowane
zatrudnienie w jednym zakładzie od początku do końca kariery zawodowej
stwarzały małe szanse na zaakceptowanie zasady kształcenia przez całe
życie i mobilności w poszukiwaniu nowej/lepszej pracy. Podejmowanie tego
typu aktywności ograniczało również niewystarczające zaplecze socjalne
– niedostateczna liczba żłobków i przedszkoli powoduje, że konieczne jest
wsparcie dziadków i pozostanie w miejscu dotychczasowego zamieszkania.
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Z kolei brak instytucji zajmujących się małymi dziećmi popołudniami
i w weekendy sprawia, że ich rodzice mogą uczestniczyć w kształceniu usta-
wicznym i w szkoleniach tylko w godzinach pracy (pracodawcy zaś muszą
wybierać pomiędzy oddelegowaniem pracownika na szkolenie a wykony-
waniem przez niego bieżącej pracy), bądź też zmuszeni są do pozostawie-
nia potomstwa pod opieką dziadków lub innych członków rodziny i znajo-
mych. Ta sytuacja co prawda w mniejszym stopniu dotyka pracowników
starszych, ale z drugiej strony to oni są dziadkami, od których oczekuje się
wsparcia przy wychowywaniu wnuków, bądź też są oni zmuszeni do spra-
wowania opieki nad starszymi rodzicami.

Analizując możliwości i potrzeby kształcenia ustawicznego starszych
pracowników należy wziąć pod uwagę strukturę ich wieku oraz płeć – ko-
biety zgłaszają znacznie większe potrzeby w zakresie podnoszenia kwalifi-
kacji i mają większy potencjał szkoleniowy. Działy personalne odpowiedzial-
ne za podnoszenie kwalifikacji pracowników powinny też uwzględnić w po-
lityce kadrowej i szkoleniowej wspomniane ograniczenia mentalnościowe
– brak świadomości co do konieczności podnoszenia kwalifikacji przez cały
okres aktywności zawodowej oraz brak chęci do uczestniczenia w szkole-
niach. Dlatego ważne na tym etapie jest użycie odpowiednich narzędzi, ta-
kich jak doradztwo indywidualne i wsparcie psychologiczne. Dopiero po
określeniu profilu zawodowego i potencjału danej osoby powinna ona
uczestniczyć w szkoleniach – rozwijających jej dotychczasowe umiejętności
bądź też umożliwiających osiągnięcie nowych. Bez względu jednak na do-
tychczasowe doświadczenia i ewentualne plany dotyczące przekwalifikowa-
nia konieczne jest wyposażenie każdej osoby w umiejętności podstawowe,
takie jak obsługa komputera i korzystanie z zasobów internetowych. Nale-
ży podkreślić, że brak nawyku uczestniczenia w szkoleniach dotyczy zwłasz-
cza osób pracujących fizycznie i posiadających najniższe kwalifikacje i wy-
kształcenie. Dla tej grupy pracowników niewskazane są szkolenia intensyw-
ne, oni sami zaś preferują szkolenia okresowe. Z kolei oferta skierowana do
pracowników starszych legitymujących się wykształceniem średnim i wyż-
szym oraz posiadających różne umiejętności powinna koncentrować się na
szkoleniach specjalizacyjnych kompatybilnych z ich umiejętnościami opano-
wanymi na poziomie podstawowym bądź też na szkoleniach zapewniają-
cych pozyskanie nowych umiejętności i ich późniejsze rozwijanie. Warto
pamiętać, że osoby pracujące zgłaszają chęć podnoszenia swoich umiejęt-
ności na szkoleniach krótkich i intensywnych, natomiast pozyskiwanie no-
wych umiejętności powinno się według nich odbywać okresowo i w dłuż-
szym horyzoncie czasowym.

Możliwości kształcenia starszych pracowników determinowane są
również przez stosunkowo rzadkie ich uczestnictwo w procesie podnosze-
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nia kwalifikacji i związany z tym znikomy poziom aktualnej wiedzy specja-
listycznej. Zjawisko niedostatecznej partycypacji osób starszych w procesie
podnoszenia kwalifikacji pogłębiają pracodawcy, którzy niechętnie inwestują
w ich szkolenie wychodząc z założenia, że nie są to pracownicy „perspek-
tywiczni”. Kolejną cechą wspólną badanej grupy jest wspomniana większa
skłonność kobiet do doskonalenia umiejętności.

Polityka szkoleniowa musi w procesie kształcenia ustawicznego
uwzględnić również zaangażowanie ze strony pracodawcy. Wprawdzie szko-
lenia i zajęcia np. na studiach podyplomowych mogą się odbywać w czasie
wolnym od pracy, ale należy pamiętać, że pracownicy wolą poszerzać swo-
je umiejętności i zdobywać nowe wykształcenie przede wszystkim w go-
dzinach pracy, wykorzystując w ten sposób czas, w którym i tak przeby-
wają poza domem. Jest to zwłaszcza istotne dla osób dojeżdżających do
zakładu pracy. Dlatego ważną rolę mogą odegrać ułatwienia dla pracodaw-
ców, którzy dzięki temu umożliwiliby pracownikom uczestnictwo w kształ-
ceniu ustawicznym w godzinach pracy; nie bez znaczenia byłoby też zwięk-
szenie ich świadomości co do konieczności inwestowania czasu i pieniędzy
w pracobiorców. Zmiana nastawienia pracodawców mogłaby mieć szcze-
gólne znaczenie dla pracowników starszych. Są to przecież zazwyczaj oso-
by związane z firmą od dłuższego czasu, posiadające ogromne doświadcze-
nie, których utrzymanie na rynku pracy może przynieść ogromne korzyści
zarówno dla pracodawcy, jak i gospodarki jako całości (obniżenie liczby osób
wykluczonych społecznie ze względu na wiek, zmniejszenie obciążenia fi-
nansowego państwa, brak konieczności wyszkolenia nowych pracowników
– firma korzysta z bogatego doświadczenia dotychczasowych kadr). Starszy
wiek potencjalnego pracownika nie powinien być również przeszkodą
w procesie rekrutacji do pracy nowych osób. Ze względu na swój wiek są
to osoby częstokroć o wiele bardziej lojalne niż młodsi pracownicy. Doce-
niając szansę, jaką otrzymały, są bardziej zaangażowane w wykonywaną
pracę, a ponadto mogą służyć doświadczeniem zdobytym u poprzedniego
pracodawcy.

3. Rekomendacje dla polityki personalnej

Początek XXI wieku to niewątpliwie nie tylko początek kolejnego ty-
siąclecia, ale również czas wielu zmian i przeobrażeń, jakie zachodzą w spo-
łeczeństwie, gospodarce i otaczającym nas świecie. Dynamiczny rozwój
technologii cyfrowych i komunikacyjnych oddziałuje na wszystkie obszary
działalności gospodarczej, kulturowej i edukacyjnej. Ponadto szybkość prze-
pływu informacji wpływa na globalizację wielu procesów gospodarczych.
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W rezultacie intensywnie wdrażane nowoczesne technologie informatyczne
stopniowo przenikają do naszego codziennego życia i brak umiejętności ich
wykorzystania powoduje zepchnięcie na margines rynku pracy.

Często pojawiające się obecnie pojęcia takie jak „społeczeństwo infor-
macyjne” oraz „gospodarka oparta na wiedzy”, szeroko definiowane i opi-
sywane w literaturze, ujmują zjawiska charakterystyczne dla przełomu
XX i XXI wieku i doskonale odzwierciedlają zachodzące zmiany.

„Społeczeństwo informacyjne” – terminem tym określa się społeczeń-
stwo, w którym towarem staje się informacja traktowana jako szczególne
dobro niematerialne, równoważne lub cenniejsze nawet od dóbr material-
nych. Termin ten uwarunkowany jest rozwojem usług związanych z 3P
(przechowywanie, przesyłanie, przetwarzanie informacji). Został on wpro-
wadzony w 1963 roku przez Japończyka T. Umesao (oryg. johoka shakai)
w artykule o teorii ewolucji społeczeństwa opartego na technologiach in-
formatycznych, a spopularyzowany przez K. Koyama w 1968 roku w roz-
prawie pt. Wprowadzenie do teorii informacji (Introduction to Information The-
ory). W Japonii powstał również pierwszy „Plan utworzenia społeczeństwa
informacyjnego, jako cel narodowy na rok 2000”. Była to realna strategia
zakładająca informatyzację Japonii prowadzącą do rozwoju intelektualnego
oraz tworzenia wiedzy, a nie dalsze uprzemysławianie kraju i wzrost dóbr
materialnych. Sam termin „społeczeństwo informacyjne” odnosi się przede
wszystkim do technicznych narzędzi komunikacji, magazynowania i prze-
kształcania informacji5.

Zgodnie z definicją Organizacji Współpracy Ekonomicznej i Rozwoju
(OECD), gospodarka oparta na wiedzy (GOW) to taka, w której wiedza jest
tworzona, przyswajana, przekazywana i wykorzystywana bardziej efektyw-
nie przez przedsiębiorstwa, organizacje, osoby fizyczne i społeczności, sprzy-
jając szybkiemu rozwojowi gospodarki i społeczeństwa. Definicja ta tworzy
ramy do analizy całego spektrum opcji w polityce edukacyjnej, w zakresie
infrastruktury informacyjnej oraz systemów innowacji, które promują roz-
wój GOW. Definicja ta podkreśla także rolę lepszej koordynacji pomiędzy
działalnością rządu, sektora prywatnego i społeczeństwa obywatelskiego
– w celu wzmocnienia konkurencyjności oraz przyspieszenia rozwoju go-
spodarczego i społecznego. Staje się coraz bardziej oczywiste, że wiedza
i umiejętność jej efektywnego wykorzystania są współcześnie najważniej-
szymi czynnikami rozwoju społeczno-gospodarczego. Nowoczesna ekonomia
jest napędzana wiedzą i oparta bezpośrednio na jej „produkcji”, „dystrybu-

5 Zob. szerzej M. D. Kryszczuk, Teoria rozwoju społeczeństwa sieciowego Manuela Castellsa
jako przykład osiowego schematu zmiany społecznej, Kultura i Społeczeństwo nr 4, 2004.
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cji” i praktycznym stosowaniu. W tym kontekście pojęcie wiedzy w coraz
większej mierze odnosi się do posiadania zasobów informacji oraz zdolno-
ści ich szybkiego zlokalizowania i wykorzystania6.

Niewątpliwie zjawiska te potwierdzają współczesne przemiany inte-
lektualne i ogólnie kulturowe, które są następstwem łatwego i wręcz nie-
ograniczonego dostępu do informacji coraz większej liczby osób. Alvin Tof-
fler, słynny amerykański pisarz i publicysta, który w swych publikacjach
wiele miejsca poświęcił „cyfrowym i komunikacyjnym rewolucjom” zacho-
dzącym w społeczeństwie, analizował przemiany społeczne oraz czynniki
wpływające na społeczeństwo. Wyróżnił on trzy tzw. fale, z których każda
kolejna wypiera poprzednie kanony charakteryzujące społeczność i jej kul-
turę. Do opisywanych „fal” Toffler zaliczył następujące okresy7:

1. Pierwsza Fala – to okres rozwoju społeczeństwa od jego początku,
przyporządkowany i uzależniony od rolnictwa i łowiectwa, którego
schyłek przypadł na pierwszą połowę XVIII wieku.

2. Druga Fala – społeczeństwo Drugiej Fali definiowały pojęcia: „rewolu-
cja przemysłowa”, „produkcja masowa”, „fabryki”, a następnie – wkra-
czając w XX wiek – „masowa edukacja”, pojawiły się wtedy również
liczne konflikty zbrojne oraz broń masowej zagłady.

3. Trzecia Fala – społeczeństwo Trzeciej Fali to społeczeństwo tzw. post-
industrialne. Pojawienie się społeczeństwa Trzeciej Fali datuje się na
późne lata pięćdziesiąte XX wieku, czyli początki komputeryzacji życia
gospodarczego i społecznego.
Obecną fazę rozwoju społeczeństwa Toffler trafnie określa pojęciem

Era Informacji. Znaczenie informacji, tempa jej przepływu oraz jej dostęp-
ności jest w dzisiejszym świecie nie do przecenienia.

Inny znany amerykański publicysta, wykładowca, prognostyk społecz-
ny, doradca wielu czołowych przedsiębiorstw amerykańskich (m.in. AT&T,
KODAK, IBM) John Naisbitt badał zmiany zachodzące w społeczeństwie
amerykańskim. Na podstawie wnikliwej obserwacji współczesnych zjawisk,
lektury gazet i wydawnictw wyodrębnił on trendy rozwoju i przemian spo-
łeczeństwa amerykańskiego. Naisbitt stwierdził, że w Stanach Zjednoczo-
nych trwa dramatyczne przechodzenie od epoki przemysłowej do epoki
postindustrialnej nazwanej przez niego epoką informacyjną8. Dla większej
przejrzystości Naisbitt definiuje zachodzące zmiany jako dziesięć megatren-

6 A. Witkowska, Gospodarka i wiedza, Alma Mater, Uniwersytet Jagielloński, nr 47, Kra-
ków 2003.

7 A. Toffler, Trzecia fala, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1985, s. 47–153.
8 J. Naisbitt, Megatrendy, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 1997, s. 8.
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dów. Wspólną cechą koncepcji zarówno Tofflera, jak i Naisbitta, jest zwró-
cenie uwagi na olbrzymi dynamizm obecnie zachodzących przemian spo-
łecznych, gospodarczych i kulturowych. O ile niegdyś społeczeństwo rolni-
cze łagodnie przekształciło się w społeczeństwo przemysłowe, o tyle teraz
społeczeństwo przemysłowe zostało gwałtownie wyeliminowane przez spo-
łeczeństwo informacyjne. Co ciekawe, zanim wprowadzono pojęcie społe-
czeństwa informacyjnego mówiło się o społeczeństwie postindustrialnym,
które zastąpiło społeczeństwo przemysłowe, nie nadając mu jednak precy-
zyjnych określeń. W społeczeństwie postindustrialnym głównym czynnikiem
tworzącym wzrost gospodarczy jest sektor usług, w przeciwieństwie do
społeczeństwa przemysłowego, w którym dominującą rolę odgrywał kapi-
tał. Naisbitt stwierdził, że większość usług sprowadza się do tworzenia,
przekazywania, rozpowszechniania i wykorzystywania informacji. Zatem
informacja i know-how są bogactwem społeczeństwa informacyjnego. No-
wym źródłem władzy nie są pieniądze w rękach nielicznych, ale informacja
w rękach wielu – pisze Naisbitt9. W świetle jego analizy, w gospodarce
informacyjnej wartość wzrasta nie dzięki pracy, ale wiedzy. Co więcej, za-
uważył on, że społeczeństwo rolnicze nastawione było na przeszłość, gdyż
rolnicy uczyli się od poprzednich pokoleń jak siać, zbierać i magazynować
produkty rolne. Epoka przemysłowa swoje zainteresowania skupiła na ak-
tualnym horyzoncie czasowym. Podstawowym problemem społeczeństwa
przemysłowego było: co i jak produkować. Natomiast w społeczeństwie in-
formacyjnym wszechobecne jest nastawienie się na przyszłość. Uczymy się
od teraźniejszości, jak przewidywać przyszłość – weźmy za przykład cho-
ciażby inwestorów giełdowych. Przy postępującej globalizacji rynków kapi-
tałowych i przedsiębiorstw borykamy się z problemami rosnącej konkuren-
cji i wzrastających wymagań na rynku pracy. Najcenniejszym zasobem jest
informacja, dzięki której możemy prognozować przyszłość i do tych pro-
gnoz dostosowywać podejmowane działania.

Znaczenie wiedzy i informacji znalazło również odzwierciedlenie we
współczesnych koncepcjach zarządzania i organizacji. To właśnie wiedza
i informacja stały się czynnikami warunkującymi poziom konkurencyjności
i innowacyjności przedsiębiorstw – organizacji opartych na wiedzy. Zarzą-
dzanie wiedzą wymaga zmiany roli kierownictwa naczelnego i kierowni-
ków liniowych z reaktywnej w proaktywną w obszarze uczenia, tworzenia
świadomości pracowników, budowania kultury organizacyjnej, sprzyjającej
dzieleniu się wiedzą w organizacji. Komórka zarządzania zasobami ludzki-
mi powinna stać się partnerem zarządu zorientowanym na tworzenie

9 Ibidem, s. 35.
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i wdrażanie strategii personalnej, konstruowanie nowych metod i narzędzi
zarządzania zasobami ludzkimi, uwzględniających szacowanie wartości ka-
pitału ludzkiego firmy10.

Przytoczone wcześniej wyniki badań ankietowych pozwalają na sfor-
mułowanie rekomendacji dla polityki rynku pracy w obszarze kształcenia
ustawicznego starszych pracowników – ważnego elementu budowy orga-
nizacji opartej na wiedzy.

Uzyskane wyniki wskazują, że usługi szkoleniowe są determinowane
zróżnicowaniem grupy, do której są adresowane. Wśród parametrów róż-
nicujących potrzeby odbiorców i ich możliwości adaptacyjne są m.in. prze-
działy wiekowe, poziom wykształcenia, miejsce zamieszkania, sytuacja ro-
dzinna i wiele innych. Również osoby starsze są grupą społeczną, której
uwarunkowania wpływają na perspektywy aktywizacji zawodowej.
W związku z tym odpowiednio zdiagnozowane potrzeby szkoleniowe pracow-
ników pozwalają na zoptymalizowanie procesu kształcenia ustawicznego.

Konfrontując ustalenia dotyczące jakości kapitału ludzkiego, kwalifi-
kacji, potrzeb edukacyjnych i potencjalnych możliwości aktywizacji zawo-
dowej grupy starszych pracowników w województwie kujawsko-pomorskim
z opracowanymi dokumentami na temat strategicznego rozwoju wojewódz-
twa11 można zauważyć, że nie do końca rozeznane są w nich problemy
pracowników, w tym w szczególności w wieku 45+. Dla firm stanowi to
niewątpliwie poważną przeszkodę w zarządzaniu wiekiem. Tworząc nowo-
czesne organizacje oparte na zarządzaniu wiedzą firmy muszą zadbać o od-
powiednie systemy podnoszenia kwalifikacji i kompetencji swoich pracow-
ników. Systemy te powinny odzwierciedlać zróżnicowanie pracowników pod
względem istotnych czynników, do których należy przede wszystkim wiek,
płeć, poziom wykształcenia i kwalifikacji. W trakcie prowadzonych szkoleń
pracodawcy powinni wykorzystywać zewnętrznych trenerów, a szkolenia
prowadzić intensywnie w czasie godzin pracy. Jedynie szkolenia, które wy-
magają dłuższego odcinka czasowego powinny odbywać się w dni powsze-
dnie poza godzinami prac, gdyż ze względu na różne obowiązki – głównie
rodzinne – starsi pracownicy raczej niechętnie uczestniczą w procesie pod-
noszenia kwalifikacji w czasie wolnym od pracy. Klucz do sukcesu stano-
wią niewielkie liczebnie grupy szkoleniowe, o zróżnicowanym przedziale
wiekowym uczestników. Ponadto firmy powinny wykorzystywać starszych
pracowników jako mentorów i doradców młodszych pracowników; takie

10 Zarządzanie wiedzą, red. D. Jemielniak, A Koźmiński, Warszawa 2008, s. 379.
11 Autor ma na myśli przede wszystkim takie dokumenty, jak: Strategia Rozwoju Woje-

wództwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007–2020, Regionalna Strategia Innowacji itd.
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wzajemne międzypokoleniowe relacje mogą być z powodzeniem budowane
podczas wspólnych szkoleń lub wyjazdów integracyjnych. Nowoczesne dzia-
ły personalne powinny też organizować zróżnicowane pod względem wie-
ku i płci grupy projektowe do realizacji określonych zadań w firmach. Ta-
kie projektowe podejście do wykonywanych czynności może jednocześnie
inicjować szybki i praktyczny proces podnoszenia kwalifikacji, również przez
starszych pracowników. Respondenci preferowali przecież szkolenia reali-
zowane w formie warsztatów, a zarządzanie projektowe jest ich urzeczy-
wistnieniem.

Podsumowując należy stwierdzić, że współczesne koncepcje polityki
zarządzania wiekiem w organizacjach muszą opierać się na działaniach dłu-
gookresowych, nastawionych na osiągnięcie precyzyjnie określonego celu
i adresowanych do konkretnej grupy pracowników. Firmy nie powinny pre-
ferować konkretnych grup wiekowych w polityce szkoleniowej. Zamiast
tego powinny uwzględniać zróżnicowanie posiadanego kapitału ludzkiego,
zarówno w trakcie wykonywania bieżących zadań, jak i szkoleń.
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