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Wykres1. Przewidywane zmiany liczby ludności w okresie 
2008-2060 w UE27 oraz Norwegii i Szwajcarii
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W wielu krajach Europy nastąpi bezwzględny 

spadek ludności do 2060 r.

 Bułgaria – o 27,6%

 Łotwa – o 26,1%

 Litwa – o 23,5%

 Rumunia – o 21,0%

 Polska – o 18,2%

 Słowacja – o 15,8%

 Estonia – o 15,4%

 Niemcy – o 13,9%

 Węgry – o 13,0%

 Słowenia – o 10,0%

 Czechy – o 7,8%

 Malta – o 1,4%

 Grecja – o 0,9%

 Włochy – o 0,2%
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Ludność Polski się kurczy

W 2008 r. było nas 38,0 mln osób

W 2030 r. będzie nas 35,7 mln
osób, tj. o 2,3 mln mniej (o 
6,1%)

W 2060 r. będzie nas 31,1 mln
osób, tj. o 6,9 mln mniej niż w 
2008 r. (o 18,2%)



5

W całym świecie przybywa ludzi starszych, lecz 
najbardziej starzeje się Europa

 W rosnącej liczbie krajów Europy wzrasta 

liczba i odsetek osób starszych, któremu 

towarzyszy spadek liczby osób w wieku 

produkcyjnym (potencjalne zasoby pracy)

 Jest to efekt spadku umieralności i 

wydłużenia życia ludzkiego oraz spadku 

dzietności kobiet, poniżej 2,1 dziecka na 

kobietę w wieku rozrodczym, który 

gwarantuje prostą zastępowalność pokoleń
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Wykres 2. Struktura ludności UE-25 według wieku na 
podstawie wartości rzeczywistych i prognozowanych w 
latach 1950-2050
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Źródło: UN World Population Prospects (2002 Revision) oraz Eurostat Demographic 
Projections ( Baseline scenario ) cyt. za [Green Paper, 2005, s. 19].



7

Wykres 3. Piramida wieku ludności UE27 w latach 2008 i 2060
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Wykres 4. Liczebność młodzieży i dorosłych w wieku starszym w 

mln osób w UE-25 w latach 1995 - 2030
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Po 2010 r. nastąpi skokowy wzrost liczby 

osób starszych w Europie i w Polsce

Polska wraz z Litwą i Słowacją należą krajów, dla których 

oczekiwany jest najsilniejszy spadek liczby ludności w wieku 

produkcyjnym w okresie 2005-2050, zaś najsilniej wzrośnie tj. o 

ponad 10% udział osób w wieku 55-64 lata (Employment in Europe 

2007, s.57) 

Już w latach 2010 do 2020 oczekuje się głębokiego spadku 

liczby i udziału ludności w wieku produkcyjnym o ok. 2 mln 

osób; ich udział w 2020 r. wyniesie 61% wśród ludności ogółem
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Wykres 5.Struktura ludności wg wieku w Polsce w 

latach 2000 – 2030 (w %)
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Współczynniki obciążenia ekonomicznego; ile osób w 

wieku nieprodukcyjnym przypada na 100 osób w wieku 

produkcyjnym w Polsce w latach 2000-2030?

2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030

63

[24]

56

[24]

54

[26]

58

[31]

65

[38]

70

[43]

72

[46]

nawiasach podano wartości wskaźników dla osób 
w wieku poprodukcyjnym
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To, że żyjemy dłużej jest sukcesem 

cywilizacyjnym

ALE, CORAZ CZĘŚCIEJ ZWRACA SIĘ UWAGĘ NA 

POTENCJALNE ZAGROŻENIA: 

 dla systemu zabezpieczenia społecznego

 dla systemu zdrowia

 finansów publicznych

 konkurencyjności gospodarki

 zmniejszenia mobilności i elastyczności zasobów pracy
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Czy jest jakieś wyjście z tej 

sytuacji ?

PRACA
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Jaki odsetek społeczeństwa 

„powinien” pracować ?

Unia Europejska przyjęła za swój długookresowy cel 

dążenie do osiągnięcia następujących wskaźników w tym 

zakresie wśród krajów członkowskich (tzw. strategia 

lizbońska, nazwa od miasta, w którym w 2000 r. doszło 

do spotkania Rady Europejskiej):

Do 2010 roku

 70% osób w wieku 15-64 lata

 60% kobiet w wieku 15-64 lata
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Już w 2001 r. na spotkaniu w Sztokholmie  

ustalono, że …..

Połowa ludności w wieku 

55 – 64 lata

powinna być wśród 

pracujących
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Jaki odsetek Europejczyków pracuje na swoje 

utrzymanie ? (dane Eurostatu z 20 lipca 2007)

NAJBARDZIEJ PRACOWICI w wieku 15-
64 lata w 2006 R

 Szwajcarzy – 77,9% osób w tym wieku

 Duńczycy – 77,4%

 Norwedzy – 75,4%

 Holendrzy – 74,3%

 Szwedzi – 73,1%

 Brytyjczycy – 71,5%
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Jaki odsetek Europejczyków pracuje na swoje 

utrzymanie ? (dane Eurostatu z 20 lipca 2007)

NAJMNIEJ PRACOWICI  w wieku  15 – 64 
lata w 2006 r.

 Polacy – 54,5%

 Maltańczycy – 54,8%

 Chorwaci – 55,6%

 Węgrzy – 57,3%

 Rumuni – 58,8%

 Słowacy – 59,4%
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Wykres 6. Jak przedstawia się aktywność zawodowa 

ogółem osób w wieku 55-64 lata w krajach UE?
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Wykres 7. Jak przedstawia się aktywność 

zawodowa kobiet w wieku 55-64 lata?
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W których krajach UE osiągnięty został co najmniej 50% 

poziom zatrudnienia osób w wieku 55-64 lata (2004 r.)

Dania

Estonia

Cypr

Portugalia

 Finlandia

Szwecja

Wielka Brytania
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W jakim wieku kończymy swą pracę 

zawodową?

Aktywność zawodowa osób w 

starszych grupach wieku 

produkcyjnego zależy w dużym 

stopniu od ustawowego wieku 

przejścia na emeryturę oraz 

możliwości wcześniejszego wycofania 

się z rynku pracy
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W jakim wieku odchodzimy na 

emeryturę ?

 Średni rzeczywisty wiek przejścia kobiet w Polsce na 

emeryturę jeszcze się obniżył i wyniósł w 2005 r. 57,4 lat 

i był najniższy w całej Unii Europejskiej

 Natomiast rzeczywisty wiek przejścia mężczyzn na 

emeryturę wyniósł w 2005 r. 62 lata i ta wartość 

sytuowała Polskę w środku przedziału – najniższy 

średni wiek ma Francja -58,5 lat (wiek em. = 60 l.), 

zaś najwyższy Szwecja – 64,3 lat (wiek em.= 64 l.)
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Tabela 1.Średni wiek w latach odejścia z rynku pracy w 

UE oraz w wybranych krajach w okresie 2002 - 2003

Obszar 2002 2003 Zmiana w latach w 
2003 r. w stosunku 

do 2002 r.

UE 25 60,4 61.0 + 0,6

UE 15 60,8 61,4 +0,6

Kraje o najmłodszym wieku  wycofania się z rynku pracy

Słowenia 56,6 56,2 - 0,4

Polska 56,9 58,0 (57,4 w 
2005)

+1,1

Słowacja 57,5 57,8 +0,3

Kraj o najstarszym wieku wycofania się z rynku pracy

Irlandia 62,4 64,4 +2,0
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Jaki jest tego skutek ?

Coraz mniej jest pracujących Polaków 

w wieku 55 – 64 lata
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Wykres 8. Dynamika zmian w zatrudnieniu osób w 

wieku 55 – 64 lata w Polsce w latach 1992 – 2006 (% 

pracujących w wieku 55 -64 lata)
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W jaki sposób ZATRZYMAĆ NA RYNKU PRACY 

OSOBY, KTÓRE DO 2020 R. BĘDĄ ZASILAĆ GRUPY 

W WIEKU 55-59 LAT ORAZ 60-64 LATA

Obecnie są to osoby 
w wieku 45+

Od czego zależy ich 
decyzja odejścia z 
rynku pracy?
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Wiele czynników przesądza o decyzji 

wycofania się z rynku pracy

 Indywidualna sytuacja 
rodzinna (zobowiązania 
opiekuńcze)

 Indywidualna sytuacja 
osobista

 Status na rynku pracy 
(pracuje czy jest 
bezrobotny)

 Przebieg dotychczasowej 
kariery zawodowej

 Wysokość świadczeń 
emerytalnych i innych  
świadczeń społecznych

 Poziom wykształcenia

 Stan zdrowia

 Cechy osobowe 

 Postawy wobec pracy

 Dostępność ofert pracy
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Polska wyróżnia się znacznie większym niż średnio 
w UE25 udziałem kobiet i mężczyzn biernych 
zawodowo z powodu choroby

Jednak nie zawsze wysoki udział 

osób  „skarżących się  na swoje 

zdrowie” przesądza o ich niskiej 

aktywności zawodowej
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16% wUE25 ale 36% w Polsce

W 2005 r. w skali UE25 spośród biernych zawodowo w wieku 

50-64 lata 16% wskazywało na chorobę i niepełnosprawność 

jako przyczynę bierności – w Polsce aż 36%; równie wysoki 

udział wskazań zanotowano w Holandii, Estonii i Litwie; 

jeszcze wyższy odnotowano w Danii (41%) i Finlandii (44%), 

Szwecji (60%), ale w tych krajach odsetek biernych 

zawodowo w tym wieku był niższy niż 36%, w Holandii 

-40% a w Polsce na poziomie 54%
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Niski poziom wartości kapitału ludzkiego w Polsce w 

wieku  starszym

LUKA KOMPETENCJI  między osobami młodymi 

do 35 r. życia i starszymi 45+

Badania (prof. I. E. Kotowska) takich zmiennych jak: poziom 

wykształcenia,  korzystanie z komputera w pracy, domu lub 

innym miejscu, korzystanie z wyszukiwarki internetowej, 

znajomość języka angielskiego, podnoszenie kwalifikacji 

zawodowych lub innych umiejętności w ciągu ostatnich 2 lat

wykazały, że różnice kapitału ludzkiego  osób w wieku 45 lat i 

więcej wg statusu na rynku pracy  są OGROMNE
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Status na rynku pracy (pracujący, bezrobotni, 

bierni zawodowo) a wartość kapitału ludzkiego

Niska wartość kapitału ludzkiego osób 

pozostających poza rynkiem pracy stawia 

pod znakiem zapytania w ogóle  

możliwość aktywizacji tej kategorii osób 

(I.E.Kotowska)
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Inne próby pomiaru umiejętności cywilizacyjnych 

uznawanych za składniki kapitału ludzkiego wskazują, że

Poziom kapitału ludzkiego jest 

jednym z najniższych w 

Europie, a osoby w wieku 55-

65 lat mają w Polsce najniższe 

wartości odpowiednich

mierników podobnie jak w 

Słowenii i Portugalii 

(I.E.Kotowska)
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Odsetek 
ludności w 
wieku 25-64 
lata biorącej 
udział w 
różnych 
formach 
edukacji 
ustawicznej
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Zobowiązania opiekuńcze osób w 

wieku okołoemerytalnym

Czy konieczność sprawowania opieki nad 

wnukami a także starymi rodzicami  i innymi 

starszymi krewnymi jest  ważną przesłanką 

decyzji o wycofaniu się z rynku pracy ?
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Badania pokazują, że 31% kobiet i 20% mężczyzn w 

wieku okołoemerytalnym jest zaangażowanych w opiekę

 Z grupy osób w wieku okołoemerytalnym, które zajmują 
się opieką ponad połowa kobiet i prawie połowa mężczyzn 
zajmuje się opieką nad dziećmi

 Mimo dużego zaangażowania w opiekę nie jest ona 
postrzegana jako znacząca bariera aktywności zawodowej 
– nie ma wpływu na rezygnację z pracy zawodowej ani nie 
jest istotną przyczyną rezygnacji ze starań o pracę

 OPIEKA NIE JEST POSTRZEGANA PRZEZ WIĘKSZOŚĆ 
JAKO ZAJĘCIE KONKURENCYJNE DLA AKTYWNOŚCI 
ZAWODOWEJ
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Jakie są szanse popytu na pracę osób 

starszych ?

Rys. 1. Poglądy na temat możliwości  zatrudnienia  pracowników w starszym wieku 

 

Praca zawodowa dla osób w wieku 50+ 

Brak możliwości, ze względu na 

globalizację, migracje, 

offshoring, high-tech 

 

Praca prekaryjna Praca jakościowa, ale pod 

warunkiem upowszechnienia 

zarządzania wiekiem 

Źródło: opracowanie własne 



37

Mity i fakty na temat starszych 

pracowników ( wg W.F. Cascio)

1. Mit: Starsi pracownicy są mniej produktywni niż młodsi

 Fakt: badania amerykańskie wykazały, że wiek i wyniki 

pracy nie są ze sobą skorelowane tak jakbyśmy oczekiwali, 

słabnie pamięć i szybkość wykonywania lecz podstawowe 

umiejętności pozostają niezmienione; dopiero wiek 70 lat 

wprowadza zmiany

1. Mit: przygotowanie do pracy osoby starszej jest bardziej 

kosztowne

 Badania wykazują, że do 70 r. życia zdolności umysłowe 

nie są gorsze niż u młodszych pracowników
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Mity i fakty na temat starszych 

pracowników ( wg W.F. Cascio)

1. Mit: absencja starszych pracowników jest większa niż 
młodszych

 Fakt: do pracy wracają względnie zdrowi pracownicy i 
jeśli mają motywacje do pracy to różnice nie są duże

1. Mit: Starsi pracownicy częściej ulegają wypadkom 
przy pracy

 Fakt: dobór stanowisk pracy przesądza o tym; to 
raczej młodsi częściej ulegają wypadkom ( brak 
doświadczenia)

1. Mit: Starsi pracownicy nie potrafią się dogadać z 
młodszymi

 Fakt: starsi pracownicy wnoszą stabilność, służą 
przykładem dla młodszych
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Instytucjonalne sposoby zachęcania do dłuższej 

aktywności zawodowej  po 50 roku życia

 Zmniejszanie atrakcyjności emerytury poprzez 
obniżenie wysokości świadczeń emerytalnych, np. w 
Niemczech za każdy rok wcześniejszego wycofania się 
na emeryturę jej wysokość spada o 3,6% 

 Wynagradzanie za dłuższą aktywność – wyższe stawki 
emerytalne dla dłużej pracujących

 Podniesienie oficjalnego wieku emerytalnego np.  w 
Republice Czeskiej   do 63 lat dla mężczyzn i 59-63 lat 
dla kobiet (zależnie od liczby wychowanych dzieci); w 
innych krajach do 65 a nawet 67
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Instytucjonalne sposoby zachęcania do dłuższej 

aktywności zawodowej  po 50 roku życia

 Koncepcja Flexicurity jako strategii równoczesnego  
rozwoju elastyczności: rynków pracy, organizacji pracy i 
stosunków pracy wraz poprawą bezpieczeństwa: 
zatrudnienia i  socjalnego- dobry przykład to „duński złoty 
trójkąt”, który obejmuje elastyczne umowy o pracę, 
rozwinięte bezpieczeństwo socjalne połączone z systemem 
zabezpieczenia oraz rozwiniętą aktywną politykę rynku 
pracy 

 strategie kształcenia ustawicznego, mające zapewnić 
ciągłą adaptację i długookresową zatrudnialność 
pracowników
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Instytucjonalne sposoby zachęcania do dłuższej 

aktywności zawodowej  po 50 roku życia

działania w ramach pasywnej i aktywnej polityki rynku pracy na 

rzecz osób po 50 roku życia, np. w Republice Czeskiej okres 

pobierania zasiłku dla bezrobotnych w starszym wieku jest 

dłuższy o 3 lub 6 miesięcy niż dla ogółu bezrobotnych 

(standardowy okres wypłaty zasiłku wynosi 6 miesięcy). W 

Słowacji istnieją subsydia płacowe dla pracodawców, 

zatrudniających  przedstawicieli  słabszych kategorii 

pracobiorców, do których zaliczono osoby powyżej 50 roku życia. 
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Kraje, w których od lat 80. i 90. ubiegłego wieku 
podjęto konkretne reformy wsparcia osób 
starszych na rynku pracy

 Japonia: np.Law Concerning the 
Stabilization of Employment for Elderly 
People czy Measures for the Ageing Society 
in Japan

 Wielka Brytania: np. The New Deal 50 Plus
czy antydyskryminacyjne prawo The 
Employment Equality (Age) Regulations

 Finlandia (National Programme on Ageing 
Workers i inne)
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Powstają specjalistyczne urzędy

 Usługi konsultingowe – w Japonii 

Elderly Employment Advisers

 Specjalistyczne systemy pośrednictwa 

pracy – w W. Brytanii Jobcentre Plus
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Przejście z pracy na emeryturę. Transition
from Work into Retirement, Informacje i Opracowania Statystyczne, GUS, s. 71.
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Respondenci, którzy planują pracować tak długo jak 

będzie to możliwe według zawodów, to:

 Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy – 43,2%

 Specjaliści – 35,2 %

 Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi 
urzędnicy i kierownicy – 34,9%

 Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy –
31,9%
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Stosunek do własnej aktywności zawodowej jest zależny od poziomu 
wykształcenia – najwięcej zainteresowanych pracą jest wśród osób z 

wykształceniem wyższym i co najwyżej podstawowym;
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Nasze polskie doświadczenia z badań nad 

uwarunkowaniami kształcenia osób po 45 roku 

życia ( efekty programu „Sojusz dla pracy”)

Pozytywny wizerunek w miejscu pracy i dobre 
efekty pracy pracowników w wieku 45+zależą od:

 Umiejętności zrozumienia przez nich oczekiwań 
klientów dla których wykonują swą pracę

 Motywacji do pracy

 Dobrej komunikacji w miejscu pracy

 Pozytywnego nastawienia i zapewnienia przez 
pracodawcę warunków  dalszego kształcenia 
(uczestnictwo w edukacji ustawicznej) 
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Nasze polskie doświadczenia z badań nad 

uwarunkowaniami kształcenia osób po 45 roku 

życia (efekty programu „Sojusz dla pracy”)

W jaki sposób  zorganizować  szkolenia 
dla pracowników w wieku 45+ ?

Zanim przystąpimy do organizacji szkoleń 
merytorycznych  ( np. komputerowych) 
najpierw trzeba zorganizować warsztaty 
psychologiczne, które pozwolą ludziom w 
wieku starszym odbudować wiarę we 
własne możliwości, wzmocnić ich poczucie 
wartości; niestety to oznacza wyższe 
koszty szkoleń
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Nasze polskie doświadczenia z badań nad 

uwarunkowaniami kształcenia osób po 45 roku 

życia ( efekty programu „Sojusz dla pracy”)

„Jeśli ktoś zewsząd słyszy, że należy do grupy o takich 

atrybutach, jak brak zdolności uczenia się i 

przystosowania do nowych sytuacji, prędzej czy później 

zaczyna w to wierzyć. A jeśli wierzy, że nie potrafi się 

uczyć, nie podejmuje działań skazanych na porażkę. Nie 

próbuje się uczyć, bo po co? Pomysł szkolenia budzi 

głównie obawy” (H.Samson). 
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Nasze polskie doświadczenia z badań nad 

uwarunkowaniami kształcenia osób po 45 roku 

życia ( efekty programu „Sojusz dla pracy”)

„Z perspektywy osób 45+ szkolenie to sytuacja, w której z 

pewnością się wyda, że nie potrafią, nie nadążają, są gorsi 

od młodszych kolegów. Szkolenie, będące okazją do rozwoju i 

podnoszenia kwalifikacji, staje się czymś w rodzaju egzaminu, 

którego negatywny wynik z góry jest znany.” (H. Samson). 

Jak zmniejszać lęk i opór osób 45+ przed 

udziałem w szkoleniu?
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Nasze polskie doświadczenia z badań nad 

uwarunkowaniami kształcenia osób po 45 roku życia 

(efekty programu „Sojusz dla pracy”)

Osoby 45+ są skłonne brać udział w szkoleniach 

podnoszących ich kwalifikacje, zwłaszcza gdy te 

zalecane są przez pracodawcę. Ale często ich 

motywacja jest pozorna. Kieruje nimi obawa, by 

nie dostarczyć pracodawcy pretekstu do 

zwolnienia, a nie rzeczywista chęć rozwoju. 
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Nasze polskie doświadczenia z badań nad 

uwarunkowaniami kształcenia osób po 45 roku życia 

(efekty programu „Sojusz dla pracy”)

Ważne zalecenia: 

1. bardzo solidne przygotowanie osób rekrutujących 
(jeśli rekrutacją nie zajmują się profesjonaliści-
szkoleniowcy), np. opracowanie folderu 
informacyjnego, zaproszenie poprzednio 
uczestniczących w szkoleniu

2. nie łączyć  w grupie szkoleniowej osób starszych i 
młodych (grupy homogeniczne wiekowo, przynajmniej 
w pierwszych fazach szkolenia)

3. nie ma sensu łączenie w jednej grupie osób z 
wykształceniem zawodowym i wyższym 

4. ostrożnie z kamerą podczas szkoleń !!!
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Nasze polskie doświadczenia z badań nad 

uwarunkowaniami kształcenia osób po 45 roku życia 

(efekty programu „Sojusz dla pracy”)

 szkolenie powinno 
odbywać się w godzinach 
pracy 

 do pracy z grupami 45+ 
warto zatrudniać trenerów 
w zbliżonym do 
uczestników wieku 



Dziękuję za uwagę

Bogusława Urbaniak

Adres: bogelur@uni.lodz.pl


