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Konieczność aktywizacji starszych pracowników wynika bezpośrednio z prognoz  
demograficznych. Przyczyn niskiej aktywności zawodowej starszych pracowników jest wiele.  
Aby pomóc osobom 50+ w znalezieniu lub utrzymaniu pracy, należy stosować jednocześnie różne  
instrumenty oddziaływania: prawne, finansowe, edukacyjne, psychologiczne. Dotychczas  
realizowana oferta wsparcia aktywności zawodowej skierowana do tej grupy w Polsce jest  
rozproszona. „Panowało i nadal niestety jest obecne przekonanie, że najlepsze, co można  
zaoferować bezrobotnemu 50+ to renta lub wcześniejsza emerytura”1. Jest to rozwiązanie, zarówno  
ze względów ekonomicznych jak i społecznych niekorzystne. 

Za aktywizacją zawodową starszych pracobiorców przemawiają co najmniej trzy czynniki: 
potrzeby rynku pracy, zwłaszcza w tych sektorach, w których doświadczenie zawodowe  
i cechy starszych wiekiem i dysponujących większym doświadczeniem zawodowym pracobior-
ców są szczególnie pożądane,
przebieg procesów demograficznych, polegających m.in. na zmniejszeniu liczebności  
kolejnych roczników wchodzących w wiek produkcyjny i w związku z tym na coraz bardziej 
odczuwalnych zmianach w poziomie i strukturze podaży siły roboczej,
konieczność zapewnienia umożliwiających godne życie dochodów na coraz dłużej trwający 
okres starości. 

Można zatem uznać, że aktywizacja zawodowa starszych osób powinna być działaniem podej-
mowanym w interesie całego społeczeństwa. Jeśli jednak okazuje się, że napotyka ona na poważne 
przeszkody, to wynika to nie tylko z oporów po stronie pracodawcy, ale i pracobiorców, jak też 
potencjalnych pracobiorców, jeśli tak określić by można starsze osoby mające powrócić na rynek 
pracy po okresie bierności zawodowej. 

Centralnym problemem staje się motywacja osób w wieku 50 lat i więcej do podjęcia lub  
kontynuowania pracy zawodowej, a dodatkowym - motywacja pracodawców do zawierania umów  
o pracę z ta grupą pracowników. Kluczowe zagadnienia, pojawiające się przy okazji oceny aktywno-
ści zawodowej grupy 50+ to między innymi: 

wykształcenie i przygotowanie zawodowe oraz mobilność zawodowa,
mobilność przestrzenna starszych pracobiorców,
atmosfera wokół zatrudniania w zakładzie pracy starszych pracobiorców,
pozycja starszych pracobiorców w realizowanej w zakładzie pracy polityce zarządzania zaso-
bami ludzkimi, wyrażająca się m.in. w związku wieku pracowników z decyzjami o rozwiązaniu  
z nimi umowy o pracę.

Jakkolwiek świadomość wśród pracodawców pozycji starszej grupy pracobiorców na  
rynku u pracy stopniowo wzrasta, w wielu przypadkach są oni nadal grupą nieuprzywilejowaną,  
a nawet narażoną na rozmaite przejawy nierównego traktowania. Wyraża się to przede wszystkim 
w przekonaniu, iż efektywność zatrudnienia i wydajność pracy młodszych pracowników są wyższe 
niż starszych. Badania potwierdzają jednak, że nie jest to regułą, a co więcej, w wielu przypadkach 
jest dokładnie odwrotnie. 

Zarządzanie wiekiem w Polsce jest koncepcją mało znaną. Całe lata pracownicy wykonują 
te same zadania, niezwykle rzadko są wysyłani na szkolenia czy awansowani a każda poważna 
zmiana funkcjonowania organizacji wykazuje w takich warunkach ich ograniczoną przydatność. 
Praca staje się wówczas źródłem silnego stresu i z reguły nie ma wielkich szans na podjęcie pracy  
w innym miejscu, czy w innym charakterze, ponieważ starsi pracownicy z zasady nie są przyjmowani 
przez nowych pracodawców2. Pracodawcy nie potrafią więc właściwie gospodarować zasobami siły 

� Rynek pracy a osoby bezrobotne 50+. Bariery i szanse. Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Warszawa 2007, s. 4.
2 Dezaktywizacja osób w wieku okołoemerytalnym. Raport z badań, Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz, Ministerstwo 
Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2008, s. 21.
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roboczej w starszym wieku nie oferując pracownikom odpowiednio wcześniej perspektywy „karie-
ry”, ze wskazaniem możliwości zmiany stanowiska pracy w późniejszym wieku czy uelastycznienia 
czasu pracy.

Wychodzenie z rynku pracy starszych pracowników często powodowane jest nowymi obciąże-
niami w pracy, związanymi ze wzrostem wymagań i koniecznością zdobywania nowych kwalifikacji. 
Konieczność dostosowania funkcjonowania firm do wymagań konkurencyjnego rynku oraz globali-
zacja gospodarki zwiększają niestabilność umów o pracę. Rosnący zasób wiedzy ogólnej oraz stały 
rozwój społeczeństw wpływa również na poziom i system kształcenia – młodsi pracownicy mają 
zawsze bardziej aktualne i wszechstronniejsze wykształcenie ogólne. Z tego też względu starsi 
pracownicy, częściej niż inni, są uzależnieni od obecnego miejsca pracy i obawy przed bezrobociem 
są u nich większe3.

W Programie „Solidarność pokoleń” stwierdza się, że w Polsce zaangażowanie pracodawców 
w zarządzanie procesem aktywnego starzenia się pracowników jest niskie. Zwraca się też uwagę 
na cały szereg negatywnych stereotypów dotyczących starszych pracowników, utrudnia-
jących ich zatrudnianie. Mają oni w dużej mierze prawo czuć się „gorsi”, mniej pożądani, odbierani 
jako blokujący miejsca pracy młodym ludziom. Zmiana stereotypów myślenia o dojrzałych 
pracownikach wymaga przeprowadzenia szeregu akcji propagujących możliwości zatrudniania 
osób w wieku 50+ i wskazywania korzyści płynących z tego zatrudnienia. Ważne jest także stwo-
rzenie systemu wsparcia pracodawców przy opracowywaniu strategii zarządzania wiekiem 
w przedsiębiorstwie, tak by wprowadzane zmiany jak najściślej dostosowane były do specyfiki  
danego przedsiębiorstwa i lokalnego rynku pracy. Strategia zarządzania wiekiem powinna być 
przygotowana i dostosowana do specyfiki przedsiębiorstwa – nie można tutaj zastosować jednolitej 
recepty, która sprawdzi się w każdych warunkach4.

Wszystkie współczesne organizacje, w mniejszym lub większym stopniu, funkcjonują w warun-
kach dynamicznie następujących, a co istotniejsze, nieprzewidywalnych, zmian otoczenia, a także 
warunków wewnętrznych. Immanentną cechą XXI wieku staje się niepewność. Funkcjonowanie,  
a na pewno osiągniecie sukcesu, w warunkach turbulentnych zmian, niepewności, wymaga  
szczególnej kompetencji – elastyczności. Elastyczność oznacza zdolność do zmiany i reagowania,  
przy optymalnym nakładzie czasu, wysiłku i produktywności, co ma zapewnić trwałą przewagę  
konkurencyjną. Istotą elastyczności organizacyjnej jest zdolność przedsiębiorstwa do dostoso-
wywania wewnętrznej struktury i procesów w odpowiedzi na zmiany środowiska. Stanowi ona  
podstawowy komponent organizacyjnej adaptacyjności5.

Polska staje przed niezwykle trudnym problemem wydłużenia okresu aktywności zawodowej,  
w tym w szczególności podniesienia efektywnego wieku emerytalnego. Działania zwiększające  
stopę zatrudnienia osób w wieku 50 i więcej lat powinny przede wszystkim motywować ludzi  
do późniejszego wychodzenia z rynku pracy. Wiąże się to z koniecznością wprowadzenia zmian 
prawnych w obowiązujących rozwiązaniach emerytalnych6.

Niniejsze opracowanie ma na celu wskazanie kierunków, w jakich powinny być prowadzone  
działania zmierzające do zwiększenia aktywności pracowników 50+ na rynku pracy.

� Rynek pracy…, op. cit., s. 72.
4 Program Solidarność pokoleń. Działania dla zwiększenia aktywności zawodowej osób w wieku 50+, Program przyjęty przez Radę 
Ministrów w dniu 17 października 2008, Warszawa 2008, s. 13.
� M. Juchnowicz, Elastyczne zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji wiedzy, Difin, Warszawa 2007, s. 51-52.
� Program Solidarność …, op. cit., s. �2.
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1.1. Strategia lizbońska

Realizowana od 2000 roku Strategia Lizbońska zakładała stworzenie w Europie najbardziej 
konkurencyjnej na świecie gospodarki, poprzez intensyfikację wykorzystania wiedzy, jako podsta-
wowego czynnika budującego przewagę konkurencyjną. Spośród podstawowych celów strategii 
można wyróżnić te, których realizacja bezpośrednio związana jest z sytuacją pracowników (w tym 
starszych) na rynku pracy7:

Innowacyjność – gospodarka oparta na wiedzy.
Przedsiębiorczość – ułatwianie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej.
Spójność społeczna – kształtowanie nowego modelu aktywnego państwa socjalnego.

Wiele działań podejmowanych w tym zakresie związanych jest z modernizacją polityki  
zatrudnienia oraz kreowaniem pozytywnych zmian na rynku pracy, uwzględniając starzenie się 
społeczeństwa. Podkreśla się też konieczność ułatwiania prowadzenia działalności gospodarczej, 
szczególnie w sektorze MSP, w którym powstaje najwięcej miejsc pracy. Intensywne wykorzy-
stywanie wiedzy wymaga przemodelowania systemu kształcenia w państwach członkowskich  
Unii Europejskiej w taki sposób, aby promować i umożliwiać rozwój gospodarki opartej na  
wiedzy. Działania te powinny stymulować tworzenie większej liczby lepszych miejsc pracy8. Właściwe  
wykorzystanie wiedzy wymaga również wdrożenia nowych systemów zarządzania, szczególnie  
w zakresie zasobów ludzkich. Jedną z koncepcji, która sprzyja efektywnemu wykorzystaniu  
potencjału pracowników jest zarządzanie kapitałem intelektualnym. 

W obszarze, określonym jako wzrost inwestycji w kapitał ludzki poprzez lepsze systemy  
edukacji i zdobywanie umiejętności9, zwraca się uwagę na konieczność zwiększenia wysiłków na 
rzecz wzrostu poziomu zatrudnienia, szczególnie poprzez prowadzenie aktywnych polityk zatrud-
niania, zmniejszających zjawisko rezygnowania z zatrudnienia, tworzenie polityk aktywnego sta-
rzenia się (zarządzanie wiekiem), które powinny zniechęcać pracowników do zbyt wczesnego  
przechodzenia na emeryturę oraz poprzez modernizację systemów zabezpieczeń socjalnych (w tym 
opieki zdrowotnej) tak, aby w dalszym ciągu zapewniały one bezpieczeństwo potrzebne ludziom do  
radzenia sobie ze zmianami, które są nieodłącznym zjawiskiem we współczesnych organizacjach. 

Konieczna jest większa liczba lepszych inwestycji w edukację i szkolenia, dostosowanych do  
rzeczywistych potrzeb rynku pracy. Rozwijana musi być idea kształcenia przez całe życie,  
ukierunkowana na nauczanie umiejętności i zwrócenie uwagi na efekty kształcenia, co pozwoli  
ludziom łatwiej dostosować się do nowych warunków pracy. Działania te powinny poprawić  
zdolność adaptacji siły roboczej i przedsiębiorstw do zmieniających się warunków, jak również 
zapewnić elastyczność rynków pracy, aby pomóc dostosować się do zmian wynikających z działań 
restrukturyzacyjnych.

Strategia wytycza kierunki działań, jakie powinny być podejmowane przez poszczególne kraje 
członkowskie, między innymi w zakresie procesów innowacyjnych i rozwijania kapitału inte-
lektualnego, który jest jedną z podstaw budowy gospodarki opartej na wiedzy. Jednym z celów 
szczegółowych strategii jest innowacyjność traktowana, jako podstawowy czynnik budowania go-
spodarki opartej na wiedzy. Wymaga to działań mających na celu tworzenie sprzyjających wa-
runków umożliwiających powstawanie i rozwój firm innowacyjnych (szczególnie w grupie MSP), 
stymulowanie przedsiębiorczości oraz inwestowanie w zasoby ludzkie10. Strategia ma zarówno 
wymiar gospodarczy jak i społeczny, gdyż wytycza również kierunki działań związanych z rynkiem 
pracy, takie jak konieczność prowadzenia aktywnej polityki zatrudnienia i poprawę jakości 
pracy.

7 Strategia lizbońska – droga do sukcesu zjednoczonej Europy, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa 2002, s. 12.
8 Komunikat na wiosenny szczyt Rady Europejskiej. Wspólne działania na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. 
Nowy początek strategii lizbońskiej, COM(2005) 24 końcowy, Bruksela, 2005, s. 5.
� Ibidem, s. 11.
�0 Strategia lizbońska…, op. cit., s. 7, ��.
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Związana z tym jest również koncepcja kształcenia przez całe życie, jako podstawowego narzędzia 
kształtowania kapitału ludzkiego. Stwierdzono, że „aby uniknąć stale powiększającej się przepaści 
między tymi, którzy mają dostęp do nowej wiedzy, a tymi, którzy są z niej wyłączeni, należy podjąć 
działania na rzecz promowania szerszego dostępu do wiedzy”11. Gospodarczy wymiar strate-
gii powinien być realizowany m.in. poprzez, budowanie społeczeństwa informacyjnego, tworzenie  
Europejskiej Przestrzeni Badawczej, Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego, sprzyjanie 
tworzeniu i rozwojowi innowacyjnych przedsiębiorstw. Społeczny wymiar strategii wyraża się m.in. 
poprzez programy związane z edukacją dla życia i pracy w społeczeństwie opartym na wiedzy oraz 
rozwoju aktywnej polityki zatrudnienia12. Realizacja celów w podanych wyżej obszarach, wymagała 
podjęcia działań systemowo-regulacyjnych m.in. w zakresie:

szybkiego przechodzenia do gospodarki opartej na wiedzy, poprzez rozwój badań i innowa-
cji, w tym wzrost nakładów na działalność badawczo-rozwojową i bardziej prorozwojowe  
wydatkowanie pieniędzy publicznych,
rozwój społeczeństwa informacyjnego,
wprowadzanie zmian do modelu społecznego, polegających na stymulowaniu aktywno-
ści zawodowej i zatrudnienia poprzez uelastycznienie rynku pracy i poprawę modelu  
edukacji.

Strategia, w trakcie wdrażania, była monitorowana i uaktualniana. W roku 2001 na  
posiedzeniu Rady Europejskiej (w Sztokholmie), podkreślono kwestie związane z narastającym  
problemem starzenia się społeczeństwa i wynikającymi stąd konsekwencjami. Pośród obszarów  
uznanych za priorytetowe wskazano na konieczność doskonalenia umiejętności, zwłaszcza w dziedzinie  
technologii informacyjnych, co wymaga wdrażania polityki sprzyjającej rozwojowi edukacji i kształ-
cenia przez całe życie. Podkreślono również istotność właściwego wykorzystania potencjału  
intelektualnego ludzi w obszarach badań naukowych i wdrażania innowacji13.

Odnowiona strategia, sformułowana w roku 2005, utrzymała jako priorytetowe, działania  
kierowane na wzrost inwestycji w kapitał ludzki, wykorzystując do tego doskonalone systemy  
edukacji i stworzenie możliwości zdobywania nowych umiejętności14. Zapowiedziano  
również kontynuację działań związanych z tworzeniem większej ilości lepszych miejsc pracy poprzez  
przeznaczenie większych nakładów na szkolenia i tworzenie nowych rodzajów działalności oraz wspie-
ranie innowacji i wzrostu gospodarki opartej na wiedzy, poprzez rozwój zdolności badawczych i sieci  
innowacyjnych. Podkreślono, że inwestycje w kapitał ludzki są najważniejsze, gdyż to  
tylko wysoko wykwalifikowani pracownicy najskuteczniej wykorzystują najbardziej produktywny  
kapitał, jakim jest wiedza oraz potrafią przeprowadzić zmiany organizacyjne adaptując się do nowych  
technologii15.

Osiągnięcie większej produktywności pracy w krajach Unii Europejskiej wymaga, oprócz  
doskonalenia kwalifikacji pracowników, równie ważnego dla wzrostu produktywności, zwiększe-
nia inwestycji i wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w całej gospodarce, gdyż 
zakłada się, że wzrost produktywności musi odbywać się równolegle ze wzrostem zatrudnienia. 
Położenie silnego nacisku na wiedzę, kształcenie i innowacje w nowej strategii lizbońskiej powinno 
dać szansę szybkiego wzrostu produktywności16.

Wprowadzanie zmian strukturalnych, zwiększanie poziomu zatrudnienia i wzrost produktywno-
ści wymagają ciągłych inwestycji we wzrost kwalifikacji pracowników, co poprawia ich zdolność 
adaptowania się do zmieniających się warunków. Gospodarka, która dysponuje wykwalifikowa-
�� Ibidem, s. 15.
�2 E. Czerwińska, Strategia lizbońska, Informacja nr 1111, Kancelaria Sejmu, Biuro Studiów i Ekspertyz, Warszawa 2004, s. 1.
�� Monitor Integracji Europejskiej nr 41, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa, 2001, s. 110, 116.
�4 Komunikat na wiosenny szczyt Rady Europejskiej. Wspólne działania na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. 
Nowy początek strategii lizbońskiej, COM(2005) 24 końcowy, Bruksela, 2005, s. 11.
�� Ibidem, s. 36-37.
�� Ibidem, s. 15.
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ną siłą roboczą jest w większym stopniu zdolna do tworzenia i efektywnego wykorzystywania  
nowych technologii. „Poziom wykształcenia w Europie jest daleki od poziomu niezbędnego do  
zapewnienia dostępności wszystkich wymaganych umiejętności na rynku pracy, a także  
tworzenia i rozpowszechniania nowej wiedzy w całej gospodarce”17.Kształcenie ustawiczne jest 
też ważnym czynnikiem przyczyniającym się do spójności społecznej. Doskonalenie europejskich  
systemów edukacyjnych i kształcenia zawodowego leży w gestii Państw Członkowskich,  
jednakże na poziomie Unii Europejskiej podejmowane są działania, które te procesy powinny ukie-
runkowywać18. Państwa Członkowskie zostały również zobligowane do określenia działań strate-
gicznych związanych z wdrażaniem idei kształcenia przez całe życie19.

Inwestowanie w kształcenie przez całe życie ma nie tylko decydujące znaczenie dla sukcesu 
Europy w dobie globalizacji, lecz jest również najskuteczniejszą metodą zwalczania nierówno-
ści. Dąży się w całej Europie do uznawania kwalifikacji uzyskanych w trakcie wykonywania pracy,  
co powinno stanowić dużą zachętę do ich podnoszenia przez całe życie zawodowe. Niedawno 
przyjęte europejskie ramy kwalifikacji20 pomogą ten cel osiągnąć, pod warunkiem, że państwa 
europejskie szybko dostosują do niej swoje krajowe struktury i systemy kwalifikacji. Zwraca się 
uwagę, że konieczne jest prowadzenie bardziej efektywnej polityki kształcenia zawodowego, aby 
sprostać wyzwaniu aktywnego starzenia się oraz zwiększyć zdolność do zatrudnienia. Istnie-
ją możliwości finansowania takich przedsięwzięć z Europejskiego Funduszu Społecznego, między  
innymi w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

Wszystkie działania związane z rozwojem kształcenia ustawicznego powinny uwzględniać  
rzeczywiste potrzeby rynku pracy, stąd musi być więcej działań służących prognozowaniu  
i monitorowaniu, jakie kwalifikacje i umiejętności będą przydatne w przyszłości. Obserwuje się brak 
pracowników w określonych zawodach i deficyty wykształcenia (np. za mało jest absolwentów  
studiów technicznych), które są odczuwalne w wielu sektorach gospodarki. Można to niwelować 
m.in. poprzez zapewnienie większej krajowej i regionalnej mobilności pracowników, co związane 
jest z kwestiami wspólnej polityki migracyjnej21.

W wielu krajach europejskich podejmuje się działania w oparciu o model flexicurity (flexibility-
security), zapewniający elastyczność i pewność zatrudnienia22. Jest to zmiana sposobu podejścia 
do rynku pracy, od pasywnego do aktywnego. Dokonywane są próby reformowania systemów 
zabezpieczenia społecznego, w szczególności przez zmiany w systemach podatkowych i systemach 
świadczeń socjalnych, aby zrównoważyć prawa i obowiązki w tym zakresie. Wprowadza się bardziej 
elastyczne umowy o pracę dla niektórych kategorii pracowników (np. dla nowych pracowników), ale 
zwraca się również uwagę na to, że mechanizm ten nie został wystarczająco wsparty możliwością 
nabycia nowych umiejętności, co pomogłoby pracownikom lepiej funkcjonować na rynku pracy. 

Model flexicurity dąży więc do równowagi między elastycznością i pewnością zatrudnienia 
na rynku pracy. Powinien zapewniać korzyści pracownikom, dając możliwości łatwego znalezie-
nia dobrego zatrudnienia w każdej fazie życia zawodowego, jak również pracodawcom, umożli-
wiając prowadzenie bardziej elastycznej polityki kadrowej, co pozwala łatwiej dostosować się do 
zmian wynikających z globalizacji. Podnoszenie kwalifikacji i nauka przez całe życie są nieodłącznym  
elementem wspierającym politykę flexicurity. Wymaga to opracowania bardziej intensywnej i lepiej 
ukierunkowanej polityki kształcenia zawodowego, aby zwiększyć zdolność do zatrudnienia. 

�7 Ibidem, s. 35.
18 Edukacja w Europie. Różne systemy kształcenia i szkolenia – wspólne cele do roku 2010, (wyd. polskie), Fundacja Rozwoju 
Systemu Edukacji, Warszawa 200�.
�� Strategia rozwoju kształcenia ustawicznego do roku 2010, MENiS, Warszawa 200�.
20 Europejskie ramy kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie (ERK), Wspólnoty Europejskie, Bruksela 2008.
2� Sprawozdanie strategiczne na temat odnowionej strategii lizbońskiej na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia: rozpoczę-
cie nowego etapu (2008-2010). Utrzymanie tempa zmian, Komunikat Komisji Europejskiej, COM(2007) 803 wersja ostateczna, 
Bruksela, 2007, s. 13.
22 Ibidem, s. 7, 12.
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Z perspektywy początku roku 2010 można stwierdzić, że ambitny cel, jaki został przyjęty 
w roku 2000 nie zostanie osiągnięty. Wpłynęło na to wiele czynników (w tym kryzys lat 2008-
2009), jednakże działania związane z wdrażaniem strategii powinny i muszą być kontynuowane, 
nawet jeżeli cel strategiczny miałby być osiągnięty znacznie później. Obecnie produktywność Europy 
odbiega od krajów w innych częściach świata. Ich produktywność wzrastała w szybszym tempie, 
co wynika głównie z większych inwestycji w badania i rozwój. Osiągnięcie celów strategii wyma-
ga lepszego przewidywania i lepszego zarządzania zmianami w gospodarce i w społeczeństwie.  
Jednym ze społecznych aspektów jest stworzenie wizji społeczeństwa, które jest zdolne integro-
wać zarówno osoby starsze, jak i młodzież, szczególnie na rzecz rozwoju, co powinno zagwaranto-
wać długoterminowy wzrost gospodarczy, jak i spójność społeczną.

Kierunki wytyczone w strategii były w kolejnych latach jej realizacji uszczegółowiane.  
Kraje członkowskie są zobowiązane do realizacji tych działań, uwzględniając swoje specyficzne 
uwarunkowania. Warto podkreślić, że sukces uzależniony jest od zaangażowania wszystkich 
interesariuszy poszczególnych procesów oraz od kompleksowego rozwiązywania proble-
mów. W strategii wielokrotnie podkreśla się rolę partnerów społecznych (głównie związków 
zawodowych), co w wielu przypadkach nie ułatwia wprowadzania zmian w obszarze społecznym,  
w sprawach związanych z polityką zatrudnienia. Dotyczy to szczególnie drażliwych spraw  
elastyczności pracy, wcześniejszych świadczeń emerytalnych, doskonalenia kwalifikacji pracowników  
i wielu innych. Przykładem może być rządowy program „Solidarność pokoleń 50+”23. Program ten  
zakłada z jednej strony działania, które zwiększają zachęty do zatrudnienia osób w wieku 50+ 
przez przedsiębiorców, a z drugiej strony działania, które sprzyjają poprawie kwalifikacji, umiejęt-
ności i efektywności pracy tych osób. 

Zwiększenie aktywności osób w wieku 50+ na rynku pracy jest konieczne ze względu  
na strukturę demograficzną społeczeństwa i co ważne pozwala na utrzymanie solidarności  
międzypokoleniowej24. Zasada solidarności międzypokoleniowej jest jednym z kluczowych  
elementów strukturalnych europejskiego modelu społecznego, który ze względu na konsekwen-
cje wynikające z zaburzeń równowagi demograficznej wymaga nowego zaangażowania oraz 
wprowadzenia nowych rozwiązań. Zachowanie tej zasady wymaga, na różnych szczeblach,  
aktywnego podejścia władz publicznych i czynnego udziału różnorodnych podmiotów społecznych  
w gwarantowaniu wysokiej jakości usług socjalnych użyteczności publicznej dla rodzin, ludzi młodych  
i wszystkich osób, które są niesamodzielne, oraz trwałości systemów emerytalnych i zabezpieczenia  
społecznego.

2� Program Solidarność pokoleń…, op. cit.
24 Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie Komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego, 
Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów „Promowanie solidarności między pokoleniami”, 
COM(2007) 244 wersja ostateczna, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej (2008/C 120/16), s 66.
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1.2. Europejski plan naprawy gospodarczej

 Zagadnienia związane z usuwaniem przejawów dyskryminacji na rynku pracy, między  
innymi ze względu na wiek pracowników, są w centrum uwagi działań podejmowanych przez struk-
tury Unii Europejskiej. Europejski plan naprawy gospodarczej wskazuje kierunki działań związane  
z rynkiem pracy, jakie powinny być podjęte w związku z, odczuwalną do chwili obecnej, kryzysową 
sytuacją przełomu lat 2008/2009. Ożywienie gospodarcze wymaga bezwzględnego poprawienia 
jakości kapitału ludzkiego i zwiększenia szans zatrudnienia poprzez podwyższenie poziomu umiejęt-
ności. Inwestowanie w ludzi i modernizowanie rynków pracy jest jedną z czterech priorytetowych  
dziedzin strategii lizbońskiej. Zwraca się też uwagę na konieczność lepszego dostosowania poda-
ży umiejętności do popytu na rynku na pracy. Jednym z podstawowych założeń tego planu jest  
ukierunkowanie działań na „inteligentne inwestycje”, głównie w obszarze gospodarki, takich jak 
czyste technologie czy wspieranie sektora budowlanego i motoryzacyjnego, ale również inwesto-
wanie, we właściwe z punktu widzenia przyszłych potrzeb, kompetencje oraz międzysystemowe 
połączenia w celu promowania efektywności i innowacyjności25.

Podkreśla się, że podejmowane działania muszą być ukierunkowane na pomoc dla osób najbar-
dziej jej potrzebujących, uwzględniając zasady solidarności i sprawiedliwości społecznej (co wymaga 
udziału partnerów społecznych w procesie przygotowywania i wdrażania określonych rozwiązań). 
Tak więc celem jest zmniejszenie kosztów społecznych spowolnienia gospodarczego i jego wpływu 
na grupy najbardziej narażone, poprzez tworzenie mechanizmów zmierzających do wyhamowania 
redukcji miejsc pracy, oraz umożliwienia szybkiego powrotu na rynek pracy tym osobom, które  
zagrożone są długotrwałym bezrobociem. Można to osiągnąć przez reformy strukturalne, 
wspomaganie innowacji oraz tworzenie gospodarki opartej na wiedzy26.

Działania podejmowane w poszczególnych krajach członkowskich, dostosowane do ich specyfiki, 
powinny zapewnić budowanie odpornej i elastycznej gospodarki, łatwiej adaptującej się do sytuacji 
kryzysowych. W tym obszarze istotne są działania wspierające przemiany na rynku pracy, pozwa-
lające na redukowanie zwolnień pracowników w przedsiębiorstwach mających chwilowe problemy 
wynikające z sytuacji kryzysowej. Można to realizować między innymi poprzez elastyczność czasu 
pracy, tworzenie efektywnych instytucji pośrednictwa pracy27. 

Tak więc z punktu widzenia pracowników 50+ jednym z najważniejszych problemów jest ochro-
na zatrudnienia oraz promowanie przedsiębiorczości (co w przypadku starszych pracowni-
ków nie jest zadaniem łatwym). Podkreśla się, że te działania są możliwe do zrealizowania pod 
warunkiem aktywnego współpracowania z partnerami społecznymi. Wdrażanie strategii na 
rzecz uelastycznienia rynku pracy a zarazem zapewnienia bezpieczeństwa socjalnego (flexicurity), 
skoncentrowanej na działaniach aktywizacyjnych, przekwalifikowaniu oraz podnoszeniu kwalifika-
cji, jest niezbędne aby wspierać szanse na znalezienie zatrudnienia, zapewnić szybką reintegrację  
zawodową pracowników, którzy utracili pracę oraz uniknąć długotrwałego bezrobocia28. Tego typu 
inicjatywy mogą być finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Warunkiem efektywnego wykorzystania tych funduszy jest 
jednakże takie konstruowanie rozwiązań, aby spełniały rzeczywiste potrzeby i oczekiwania zarówno 
pracowników, jak i pracodawców.

2� Komunikat Komisji do Rady Europejskiej, Europejski plan naprawy gospodarczej, COM(2008) 800 wersja ostateczna, Bruksela, 
dnia 26 listopada 2008, s. 3.
2� Ibidem, s. 6.
27 Ibidem, s. 11.
28 Ibidem, s. 12.
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 W europejskim planie naprawy gospodarczej, proponuje się następujące działania29:
wzmocnienie programów aktywizacyjnych, w szczególności dla osób słabo wykształconych, 
realizowanych w formie doradztwa osobistego, intensywnymi szkoleniami i możliwością 
przekwalifikowania pracowników, praktykami zawodowymi, zatrudnieniem subsydiowa-
nym, jak również dotacjami dla osób prowadzących działalność gospodarczą i rozpoczynają-
cych działalność,
zreorganizowanie programów tak, aby skierować pomoc do grup najbardziej  
narażonych, w razie konieczności wnioskując o całkowite finansowanie przez Wspólnotę  
projektów w czasie tego okresu,
poprawę monitorowania oraz dopasowania podnoszenia kwalifikacji do istniejących 
oraz prognozowanych miejsc pracy, we współpracy z partnerami społecznymi, instytucja-
mi rynku pracy oraz systemem szkolnictwa.

Podejmowane muszą być również działania mające służyć stworzeniu popytu na siłę roboczą, 
do których zaliczyć można zmniejszanie ponoszonych przez pracodawców obciążeń socjalnych od 
niższych wynagrodzeń, czy też obniżenie stopy podatku VAT w odniesieniu do usług pracochłon-
nych. Stymulowanie wzrostu działalności gospodarczej wymaga dostępu do finansowania co jest 
warunkiem koniecznym dla inwestycji i tworzenia miejsc pracy przez sektor prywatny. W celu 
wsparcia małych przedsiębiorstw i przedsiębiorczości, Unia Europejska i kraje członkowskie muszą 
podjąć natychmiastowe kroki, aby zredukować obciążenia administracyjne dla MSP i mikroprzed-
siębiorstw.

Działalność badawcza i procesy innowacyjne wymagają dużych inwestycji. Spowolnienie  
gospodarcze wpływa na ograniczenia zarówno publicznych jak i prywatnych zasobów finansowych,  
co przekłada się na opóźnienie lub znaczące ograniczenie planowanych inwestycji na działalność  
badawczo-rozwojową oraz edukację ustawiczną. Rozważając jednak te kwestie z perspektywy 
czasu, takie decyzje prowadzą do zniszczenia istotnego kapitału intelektualnego i wiedzy, co ma 
bardzo negatywne skutki dla wzrostu Europy i perspektyw zatrudnienia w perspektywie średnio  
i długookresowej. Inwestowanie przez firmy w te obszary działalności będzie możliwe jeżeli zaofero-
wane będą ze strony państwa zachęty fiskalne, czy też inne formy wsparcia, takie jak granty lub 
dotacje. Konieczne też jest modernizowanie i inwestowanie w poprawę jakości systemów edukacji 
(na wszystkich poziomach i we wszystkich formach). Ciekawą inicjatywą są „fabryki jutra”,  
mające umożliwić zwiększenie wykorzystania wysokich technologii w przemyśle wytwórczym.  
Celem jest pomoc producentom europejskim ze wszystkich sektorów, zwłaszcza MSP, w przysto-
sowywaniu się do globalnej presji konkurencyjnej poprzez rozbudowę bazy technologicznej unijnego  
przemysłu wytwórczego, opracowując i wdrażając przyszłościowe technologie, takie jak  
technologie inżynieryjne i procesów przemysłowych, technologie informacyjno-komunikacyjne oraz  
w dziedzinie materiałów zaawansowanych30.

2� Ibidem, s. 13.
�0 Ibidem, s. 18, 19.

•

•
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1.3. Nowe umiejętności w nowych miejscach pracy

Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ma na celu wspieranie zatrudnienia i ponownej integracji na 
rynku pracy zwolnionych pracowników poprzez działania z zakresu aktywizacji, zmiany kwalifika-
cji i podnoszenia poziomu umiejętności. Podnoszenie poziomu umiejętności, w krótkiej perspekty-
wie, ma podstawowe znaczenie dla sytuacji gospodarczej w Europie, a w dłuższej perspektywie, 
dla wzrostu gospodarczego i wydajności, a także dla rynku pracy, zdolności adaptowania się 
do zmian i spójności społecznej. W zakresie tworzenia trwałych nowych miejsc pracy preferuje 
się przekształcenia prowadzące do powstania gospodarki niskoemisyjnej oraz podkreśla rosnące  
znaczenie gospodarki opartej na wiedzy, szczególnie w zakresie technologii informacyjno-komunika-
cyjnych i nanotechnologii31. 

Zmiany rynku pracy i nowe wymagania w zakresie umiejętności wynikają w dużej mierze  
z globalizacji i starzenia się społeczeństw. Wymaga to stworzenia odpowiednich systemów  
podnoszenia kwalifikacji, kierowanych nie tylko do wysoko wykwalifikowanych pracowników  
wykonujących zawody wymagające stosowania wysokich technologii, ale do pracowników na wszyst-
kich poziomach. Inwestowanie w kapitał ludzki i ulepszanie zarządzania zasobami ludzkimi  
(w tym wdrażanie koncepcji zarządzania bazującej na kapitale intelektualnym) zwiększa możliwo-
ści adaptacyjne pracowników i leży w interesie przedsiębiorstw. Wynika stąd konieczność zapew-
nienia równego dostępu do systemów kształcenia i szkolenia, oraz poprawienie ich skutecz-
ności poprzez dostosowanie ofert szkoleniowych do rzeczywistych potrzeb rynku pracy.  
Podwyższanie poziomu umiejętności wiąże się z bezpośrednimi kosztami (które w dużej mierze  
ponosi pracodawca) i musi być traktowane jako inwestycja w kapitał ludzki. Efekty w postaci 
korzyści materialnych dla firmy z takiej inwestycji pojawiają się z reguły w długim horyzoncie  
czasowym. Systemy kształcenia i szkolenia muszą generować nowe umiejętności, aby spełnić  
wymagania nowych miejsc pracy, których utworzenie przewiduje się w przyszłości, oraz aby 
zwiększać zdolność przystosowania się i szanse zatrudnienia ludzi, którzy już funkcjonują na rynku  
pracy. W krajach Unii Europejskiej obserwuje się niedostosowanie umiejętności, uzyskiwanych  
w różnych formach kształcenia, do potrzeb. Oferowane szkolenia często nie pozwalają na 
uzyskanie odpowiedniego poziomu umiejętności w potrzebnych dziedzinach, co ma niekorzyst-
ny wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstw, a szczególnie jest widoczne w małych firmach.  
Zestaw umiejętności możliwych do uzyskania w uczelniach wyższych i systemy szkolenia nie w pełni  
odpowiadają potrzebom gospodarki, której główną siłą napędową jest innowacyjność, a więc  
wykorzystywanie wiedzy jako podstawowego czynnika budowania wartości firmy i przewagi  
konkurencyjnej. Oferta edukacyjna w formalnych systemach kształcenia nie odzwier-
ciedla rzeczywistego zapotrzebowania rynku pracy na określone kwalifikacje. Przykładem 
tego jest problem deficytu umiejętności w zawodach technicznych, obserwowany praktycznie we 
wszystkich krajach europejskich32. 

Ważnym aspektem kształtowania rynku pracy jest stworzenie warunków zapewniających  
mobilność zawodową, sektorową i geograficzną pracowników oraz umożliwienie lepszego  
dostosowania umiejętności do możliwości zatrudnienia. Zwiększenie skuteczności poszukiwania 
pracy, związane jest z poprawą koordynacji różnych dziedzin polityki i instytucji działających na 
rynku pracy, przede wszystkim publicznych służb zatrudnienia oraz systemów zabezpieczenia 
społecznego33. Pomoc w powrocie na rynek pracy, ułatwienie dopasowania umiejętności do  
dostępnych ofert pracy oraz kształtowanie rozwoju umiejętności w taki sposób, aby w dłuższej 
perspektywie zwiększyć szanse na trwałe zatrudnienie, wymaga poprawy monitorowania i przewi-
dywania wymagań stawianych przez rynek pracy oraz potrzeb w zakresie umiejętności (np. poprzez 
inicjatywy określane jako obserwatoria rynku pracy). Warunkiem opracowania skutecznej

�� Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu 
Regionów. Nowe umiejętności w nowych miejscach pracy. Przewidywanie wymogów rynku pracy i potrzeb w zakresie umiejętności 
oraz ich wzajemne dopasowywanie, COM(2008) 868 wersja ostateczna, Bruksela, dnia 16 grudnia 2008, s. 3.
�2 Ibidem, s. 4.
�� Ibidem, s. 5.
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polityki w zakresie zatrudnienia, kształcenia i szkolenia oraz ułatwienia podejmowania trafnych  
decyzji zawodowych na poziomie jednostek jest zwrócenie większej uwagi na prognozowanie,  
podejmowanie działań wyprzedzających oraz zaspokajanie przyszłych potrzeb w zakresie umiejęt-
ności i wymagań rynku pracy. Powinna to być polityka opierająca się na modelu elastycznego rynku 
pracy i bezpieczeństwa socjalnego, określana jako flexicurity34.

Działania prognostyczne na rynku pracy, obarczone są dużym ryzykiem wynikającym zarówno 
z dynamicznie zmieniających się uwarunkowań ekonomicznych, jak i rozwoju technologii. Wielu 
umiejętności i zawodów, które będą potrzebne w dłuższej perspektywie (kilkunastu lat), w związ-
ku ze zmianami w wykorzystaniu nowych technologii, obecnie nie można sobie nawet wyobra-
zić. Prognoza nigdy precyzyjnie nie odzwierciedli przyszłości, jednakże można dzięki niej uzyskać  
wskazówki dotyczące ogólnych tendencji i rozpoznać dziedziny wymagające przygotowania  
odpowiedniej polityki35. Kluczową rolę w ocenie, zapotrzebowania na umiejętności, odgrywa-
ją przedsiębiorstwa, dlatego powinien być promowany dialog między przedsiębiorstwami 
a podmiotami świadczącymi usługi w zakresie kształcenia i szkolenia w celu tworzenia  
partnerstw ułatwiających zaspokojenie zapotrzebowania na nowe umiejętności36. Konieczna jest analiza  
oczekiwań pracodawców w stosunku do studentów i absolwentów poprzez jakościowe  
badania prospektywne, takie jak „Harmonizacja struktur kształcenia w Europie” (Tuning Educational  
Structures in Europe)37.

�4 Ibidem, s. 6.
�� Ibidem, s. 6.
�� Ibidem, s. 15.
�7 TUNING Harmonizacja struktur kształcenia w Europie, (wyd. polskie) Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji 2008. 
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1.4. Problematyka zatrudnienia i mobilności

Działania prowadzone na rynku pracy wymagają podejścia uwzględniającego cały okres  
aktywności zawodowej człowieka. Specjalnego uwzględnienia w działaniach politycznych  
wymagają grupy pracowników młodych oraz pracowników starszych38, w celu uniknięcia możliwego  
niekorzystnego wpływu na wzrost gospodarczy oraz zredukowania rosnącej presji na  
systemy zabezpieczenia społecznego, związanej ze starzeniem się społeczeństwa. Właściwym  
kierunkiem działań jest zatem koncentracja na poprawie integracji na rynku pracy wszystkich grup  
wiekowych oraz ułatwienie przechodzenia między kolejnymi etapami na przestrzeni całego cyklu  
życiowego.

Istotnym wyzwaniem jest zwiększenie uczestnictwa w rynku pracy ludzi starszych oraz  
opóźnienie momentu ich odejścia z życia zawodowego. Niska aktywność zawodowa grupy starszych 
pracowników wynika często z uzyskania wcześniejszych świadczeń emerytalnych, ale również ze 
względu na zły stan zdrowia, zobowiązania osobiste lub rodzinne bądź przekonanie o niemożliwości 
znalezienia zatrudnienia. Wzrost udziału w zatrudnieniu ludzi starszych wymaga zintegrowanych 
rozwiązań. „Do cech charakterystycznych systemów najbardziej skutecznych w kwestii wspiera-
nia aktywności osób starszych należą: dobry ogólny stan zdrowia oraz rozsądny wiek odchodzenia 
na emeryturę; skutecznie opracowane środki aktywnej polityki rynku pracy oraz uczestnictwo  
w uczeniu się przez całe życie; elastyczność w kwestii godzin i organizacji pracy; obniżona  
presja finansowa na pracowników starszych skłaniająca ich do wycofania się z rynku pracy, związana  
z kwestiami finansowymi zachęcającymi do przejścia na emeryturę, jak i presja związana z koszta-
mi, wywierana na pracodawców, by zatrudniali raczej młodych niż starszych pracowników”. Zwięk-
szenie udziału starszych ludzi w rynku pracy wymaga pokonania barier i istniejących czynników  
zniechęcających, takich jak: systemy zabezpieczenia społecznego, programy wcześniejszych  
emerytur, systemy podatkowe. Zwraca się uwagę na wprowadzanie bardziej elastycznego  
mechanizmu ustalania płac, który w mniejszy sposób powiązany jest ze stażem pracy. Głów-
ne wyzwania wiążą się ze zmianą podejścia do starszych pracowników, zachowaniem i promocją 
ich zdrowia i zdolności do pracy oraz rozwojem umiejętności i zdolności do zatrudnienia poprzez  
skuteczny proces uczenia się przez całe życie39.

Również na poziomie organizacji powinny być prowadzone działania zapewniające warunki  
pracy oraz bardziej elastyczne regulowanie czasu i organizacji pracy zgodnych z możliwościa-
mi starzejących się pracowników. Podejmując działania na rzecz aktywności ludzi starszych, 
szczególną uwagę należy zwrócić na promowanie dostępu do zatrudnienia przez cały okres życia  
zawodowego. Strategia na rzecz aktywności ludzi starszych musi się skupiać na planach dotyczą-
cych pracy ujętych całościowo i uwzględniać wszystkie grupy wiekowe, a nie tylko pracowników 
starszych. Sposób organizacji pracy odgrywa ważną rolę w przyswajaniu i kształtowaniu wiedzy. 
Modele charakteryzujące się swobodą w miejscu pracy, połączoną z kompleksowymi działaniami 
zmierzającymi do rozwiązywania problemów, są najbardziej skuteczne z punktu widzenia rozwoju 
innowacji. Sprzyjają temu wielopokoleniowe zespoły pracowników, co pozwala na swobodną 
wymianę wiedzy i uczenie przez doświadczenie. Zaangażowanie pracowników w zrozumienie  
i rozwiązanie problemów związanych z produkcją zdaje się być zatem istotnym czynnikiem działań  
z zakresu uczenia i innowacyjności, stanowiących uzupełnienie ukończonej edukacji lub uczestnic-
twa w ustawicznym szkoleniu zawodowym40. Są to działania, które mieszczą się w koncepcji 
zarządzania wiekiem.

Rozwój karier zawodowych pracowników w gospodarce opartej na wiedzy wymaga stworze-
nia nowego modelu, w którym istotną rolę odgrywają jakość i innowacje. Wzmocniło to potrzebę  
ustawicznego szkolenia zawodowego w celu zagwarantowania, że pracownicy, którzy rozpoczę-
li życie zawodowe kilkadziesiąt lat temu, mają wiedzę wymaganą do efektywnego uczestnictwa  
38  Najważniejsze wnioski ze sprawozdania na temat zatrudnienia w Europie z 2007 r. Komunikat Komisji, Bruksela, 20 listopada 
2007 r. COM(2007) 7�� wersja ostateczna, Monitor Europejski 42 (���), s. �2.
�� Ibidem, s. 63.
40  Ibidem, s. 64-66.
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w dzisiejszej gospodarce. Rozwój ustawicznego szkolenia zawodowego przyczynia również do  
redukcji wykluczenia społecznego i pozostania na rynku pracy oraz umożliwia transfer  
umiejętności pracowników między różnymi pracodawcami. Działania te mogą również stanowić  
pomoc w zapewnieniu, że pracownicy zdobywają i podnoszą kwalifikacje konieczne w danej  
dziedzinie, charakteryzującej się szybkimi przemianami i wymagającej zdobywania wiedzy, przez co 
przyczyniają się do podniesienia konkurencyjności przedsiębiorstw europejskich w zglobalizowanej 
gospodarce opartej na wiedzy.

Istotnym czynnikiem hamującym rozwój kształcenia ustawicznego jest problem finansowa-
nia. Pracodawcy finansujący pracownikom szkolenia obawiają się, że jest duże prawdopodobień-
stwo tego, że po szkoleniu pracownicy mogą zmienić pracę. 

Mobilność pracowników, będąca jednym z głównych celów strategii lizbońskiej, jest głównym 
instrumentem skutecznie funkcjonującego jednolitego rynku oraz jest niezbędna, aby umożliwić zna-
lezienie pracownikom lepszego zatrudnienia41. Pracownicy muszą być bardziej mobilni zarówno jeśli 
chodzi o zmianę zawodu, jak również regionu i kraju, w którym pracują. Należy ich wyposażyć w 
odpowiednie umiejętności i możliwości ułatwiające częstą zmianę pracy oraz rozwój ich kariery.

Istnieje wiele barier w mobilności pracowników. Zmiana miejsca pracy wiąże się zawsze  
z niepewnością co do korzyści, jakie pracownik może osiągnąć. Pracownicy stają też przed liczny-
mi przeszkodami, takimi jak bariery prawne i administracyjne, koszty mieszkania oraz jego 
dostępność, zatrudnienie małżonka lub partnera, możliwość przeniesienia uprawnień emerytal-
nych, bariery językowe czy też kwestie związane z uznawaniem kwalifikacji w innych krajach.  
Bariery te w warunkach polskich wpływają w sposób istotny na ograniczanie mobilności starszych 
pracowników. W przypadku pracowników 50+ istnieje jeszcze przyzwyczajenie do innego modelu 
kariery zawodowej, jaki był ugruntowany w poprzednim systemie, gdzie preferowane było stałe 
zatrudnienie w jednym zawodzie, u jednego pracodawcy przez cały okres aktywności zawodowej. 
Tak więc oprócz usuwania barier formalnych konieczne jest oddziaływanie na świadomość 
starszych pracowników, mające na celu wyjaśnianie uwarunkowań funkcjonowania współczesnego 
rynku pracy. 

Podkreśla się, że mobilność staje się coraz bardziej zintegrowana z perspektywami zawodowy-
mi oraz związana z uczeniem się przez całe życie. Działania zwiększające mobilność pracowników 
powinny obejmować, m.in.42:

poprawę istniejących praktyk legislacyjnych i administracyjnych w zakresie mobilności pracow-
ników,
zapewnienie wsparcia politycznego dla mobilności, ze strony władz na wszystkich poziomach,
rozbudowę systemu EURES (sieć publicznych służb zatrudnienia i ich partnerów na unijnym 
rynku pracy www.eures.praca.gov.pl] jako zintegrowanego instrumentu wspierającego  
mobilność pracowników i ich rodzin,
pogłębianie świadomości szerszej opinii publicznej na temat możliwości i zalet mobilności.

Mobilność musi być wspierana w krajowych strategiach zatrudnienia i programach uczenia się 
przez całe życie, które rozwijają między innymi umiejętności zawodowe, ale również umiejętności ję-
zykowe i międzykulturowe43. Opracowanie strategii mobilności dla pracowników może się powieść 
tylko w przypadku aktywnego wsparcia ze strony wszystkich zainteresowanych, w tym partnerów 
społecznych. Pracownicy potrzebują więcej informacji na temat praw swobodnego przepływu oraz 
muszą być im przedstawione argumenty jednoznacznie przekonujące o korzyściach z mobilności dla 
ich kariery zawodowej.
4� Mobilność – instrument na rzecz większej liczby lepszych miejsc pracy: europejski plan działania na rzecz mobilności 
w zatrudnieniu (2007-2010), Monitor Europejski 43 (116), Bruksela, 6 grudnia 2007 r., s. 19.
42 Ibidem, s. 19.
4� Ibidem, s. 24.
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1.5. Sytuacja starzejących się pracowników

 W opinii Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (EKES) problematyka zatrudnienia 
w Unii Europejskiej powinna być rozpatrywana całościowo, bez rozróżniania kategorii wiekowych. 
Konieczne jest prowadzenie akcji upowszechniającej, która pozwoli na obalenie mitu, że zatrudnia-
nie starszych pracowników generuje jedynie problemy dla pracodawcy. Przedsiębiorcy, pracownicy, 
grupy osób starszych i praktycznie całe społeczeństwa powinny być uświadamiane o możliwościach 
i korzyściach związanych z funkcjonowaniem seniorów na rynku pracy44. Działania kierowane do  
seniorów są szczególnie istotne w aktualnej sytuacji gospodarczej, ponieważ starsi pracownicy 
mogą być dyskryminowani raczej ze względu na wiek niż zdolność do pracy.

Planowane działania powinny być wielotorowe i zawierać45:
wspieranie aktywnego starzenia się, 
wprowadzanie w politykach rządów krajów członkowskich - zarówno w odniesieniu do  
starszych pracowników, jak i zatrudniających ich firm - bodźców zachęcających seniorów do 
pozostania na rynku pracy, 
poprawa warunków życia i pracy (szczególnie fizycznej),
stosowanie takich rozwiązań instytucjonalnych na rynku pracy, które wpłyną na jego adapto-
walność w przypadku zatrudniania starszych pracowników.

Istotnym warunkiem sprzyjającym zatrudnianiu seniorów jest zapewnienie takich warunków, 
aby utrzymanie miejsca pracy było opłacalne ekonomicznie zarówno dla pracodawcy jak i pracow-
nika. Spełnienie tego warunku wymaga działań m.in. w zakresie systemów podatkowych i emery-
talnych, systemów kształcenia przez całe życie (włączając w to ustawiczne szkolenia zawodowe) 
pracowników w wieku 50+, a nawet 45+46. Z punktu widzenia pracodawcy kluczową kwestią  
decydującą o zatrudnieniu starszych pracowników, jest to, w jaki sposób wykorzystać doświadcze-
nie i kompetencje seniorów. Często pracodawcy nie zdają sobie sprawy z potencjału intelektual-
nego, wynikającego z wieloletniego doświadczenia zawodowego, swoich pracowników. Dostrzegają  
to najczęściej w momencie, gdy taki pracownik zostaje zwolniony. Wynika to z tego, że  
w konwencjonalnych systemach zarządzania zasobami ludzkimi nie prowadzi się pomiaru i oce-
ny wiedzy i umiejętności pracowników. Konieczne jest więc wdrażanie systemów zarządzania 
ludźmi bazujących na koncepcji kapitału intelektualnego. Koncepcja ta realizuje ideę zarządzania 
przez zróżnicowanie wiekiem pracowników, jako skutecznej formy zarządzania produktywnością.  
Wielopokoleniowe zespoły pracownicze to jeden z elementów zarządzania wiekiem.

Działania kierowane do grupy starszych pracowników wymagają od kadry zarządzającej nowych 
kompetencji, co wymaga dokształcania w zakresie koncepcji zarządzania wiekiem. Zwraca się też 
uwagę, że treści związane zarządzaniem wiekiem powinny być włączane do programów 
studiów na kierunkach związanych z zarządzaniem i obejmować takie zagadnienia, jak47:

utrzymanie motywacji i kreatywności wśród starzejących się pracowników, 
dostosowanie się do tempa pracy, aby po latach uniknąć sytuacji „wypalenia się”, 
budowanie właściwych stosunków pracy pomiędzy pracownikami z różnych grup wiekowych. 

Dla zwiększenia stopy zatrudnienia starszych osób istotne znaczenie ma kształcenie przez całe 
życie. Jest to również istotne w przeciwdziałaniu wykluczeniom, szczególnie w zakresie techno-
logii informacyjnych. Wymaga to stosowania odpowiedniej metodyki prowadzenia szkoleń, 
szczególnie w fazie początkowej, gdzie preferowane są szkolenia w grupach o jednolitej strukturze  
wiekowej i o podobnych umiejętnościach, co zabezpiecza przed zniechęceniem do poznawania  
technik komputerowych. 

44 Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie: „Sytuacja starzejących się pracowników w obliczu  
przemian w przemyśle – zapewnianie wsparcia i zarządzanie zróżnicowaniem struktury wiekowej w sektorach i przedsiębior-
stwach” (opinia z inicjatywy własnej), (2009/C 228/04), Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 228, Bruksela, 22-09-2009, s. 24.
4� Ibidem, s. 24.
4� Ibidem, s. 25.
47 Ibidem, s. 26.
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Podkreśla się, że stosowane rozwiązania, stawiające sobie za cel aktywne funkcjonowanie 
osób starszych na rynku pracy wymagają działań systemowych i kompleksowych, ale także zindy-
widualizowanego podejścia do poszczególnych przypadków, czy osób. Właściwe zaprojektowanie 
takiego systemu wymaga instrumentów prognozowania zarówno przemian technologicznych oraz 
związanych z tym potrzeb szkoleniowych, jak i zmian społecznych. W tej kwestii szczególną rolę 
powinny odgrywać obserwatoria rynku pracy, umiejętności i przemian społecznych. EKES 
proponuje polityki i modele postępowania ukierunkowane na rozwiązywanie problemów starszych 
pracowników, zagrożonych utratą pracy w związku z48:

restrukturyzacją lub małą konkurencyjnością ich firm, a także ze zmianami na globalnym rynku 
pracy,
stanem zdrowia, koniecznością opieki nad osobami trzecimi, 
brakiem odpowiednich kwalifikacji i umiejętności w korzystaniu z nowoczesnych technologii,  
w tym informacyjno komunikacyjnych,
ich wewnętrznym przekonaniem o braku umiejętności dostosowawczych, w tym najważniej-
szych: motywacji i umiejętności uczenia się. 

Zapobieganie wychodzenia z rynku pracy przez starszych pracowników wymaga stworzenia  
w systemie zarządzania firmą mechanizmów prewencyjnych, bazujących m.in. na prze-
prowadzaniu regularnej oceny pracowników, już od połowy ich kariery zawodowej,  
tak aby uniknąć wejścia pracownika w sytuację zagrożenia. Pozwala to na identyfikację  
momentu, w którym należy uruchomić interwencję. Można to zrealizować poprzez wdroże-
nie bilansu kompetencji, który jest procedurą rozwijaną w celu uprawomocnienia kształcenia nie-
formalnego i pozaformalnego. Co kilka lat każdy pracownik miałby prawo do przeglądu umiejętności 
i pomocy ekspertów w doradztwie dotyczącym kariery. Takie mechanizmy zapewniają Europejskie 
Ramy Kwalifikacji49. 

W kwestii zatrzymywania pracowników ważne jest sformułowanie nowych funkcji zawodowych 
dla starszych pracowników w firmie, np. w systemie mentoringu, w celu zabezpieczenia insty-
tucjonalnej ciągłości i wartości firmy poprzez uczenie oraz przekazywanie różnych form kapitału 
intelektualnego przedsiębiorstwa nowym i młodszym pracownikom. Istotną polityką wpływającą 
na zatrzymywanie starszych pracowników jest elastyczność dotycząca czasu pracy i pakietów 
kompensujących. Popyt na rozmaite „mieszanki” pracy i urlopu reguluje się poprzez elastyczny czas 
pracy, częściową etatowość oraz programy stopniowanego wychodzenia z rynku pracy. 

W takiej sytuacji powinna być stosowana wobec pracownika polityka pozytywnych bodźców 
finansowych, socjalnych i organizacyjnych (np. przejście na mniej uciążliwe stanowisko pracy  
wymagające nowych nabytych w trakcie szkolenia umiejętności). Jako nadrzędna powinna być 
stosowana zasada wolności wyboru, jak długo pozostać na rynku pracy będąca jednym z filarów 
modelu flexicurity.

Kluczowe dla skutecznego zatrzymywania pracowników, a powiązane również z produktywno-
ścią, są polityki edukacyjne i szkoleniowe. To nie wiek, ale umiejętności i kompetencje 
powinny definiować szanse pracownika na rynku pracy!

W ramach polityk edukacyjnych i szkoleniowych służących zatrzymywaniu pracowników w wieku 
50+ należy podkreślić: 

Partycypację i włączanie, czyli uczestnictwo starszych pracowników we wszystkich  
programach szkoleniowych oferowanych przez firmę oraz ich czynny udział w przeprowadza-
niu szkoleń w pracy. Dodatkowo starsi pracownicy ze szczególnymi kwalifikacjami powinni  
pozostać w firmie po przekroczeniu wieku emerytalnego. 

48 Ibidem, s. 26-30.
4� Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie ustanowienia europejskich ram kwalifikacji 
dla uczenia się przez całe życie, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej (2008/C 111/01) z dnia 6.05.2008.
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„Odświeżające” kursy dotyczące technologii na stanowisku pracy przeznaczone dla 
starszych pracowników, którzy nie posiadają takich kwalifikacji i czują się w mniejszym stopniu 
włączeni w procesy realizowane w organizacji. Odpowiednimi mechanizmami są tu wspólne 
ramy działań partnerów społecznych na rzecz uznawania kompetencji i kwalifikacji, uczenie się 
przez całe życie i kształcenie dorosłych.
Specjalizowane kursy komputerowe i internetowe dla osób w wieku 50+,  
poszerzające udział starszych pracowników, emerytów w użytkowaniu technologii informacyjno- 
komunikacyjnych. 

Charakterystyczne jest, że to przedsiębiorstwa muszą same znaleźć skuteczne metody,  
aby dotrzeć do starszych osób znajdujących się poza rynkiem pracy, aby przekonać  
je do przerwania emerytury i powrotu na rynek pracy. Są to często osoby o niskim statusie ekono-
micznym i zniechęcone niemożnością znalezienia pracy, pozornie z powodu wieku. Ci byli pracownicy 
mogą być, wciąż gotowi do przeszkolenia, ale znajdują się poza rynkiem pracy od kilku lat i praw-
dopodobnie porzucili zamiar jakiegokolwiek powrotu. Kluczowe jest zatem dotarcie – na początku 
poprzez informację, a następnie bezpośrednio – do tych osób, zachęcenie ich do kontaktu z firmą, 
włączenie ich do którejś z form kształcenia ustawicznego, co umożliwi powrót na rynek pracy.  
Cele te można osiągnąć za pomocą: 

seminariów upowszechniających, skupiających się na kwestiach adaptacji do społeczności 
osób starszych, 
targów pracy i kariery zawodowej, tzw. kawiarni 50+ lub centrów pracy ukierunkowa-
nych na starszych ludzi (z reguły targi pracy kojarzą się z absolwentami), 
reklamy w miejscach uczęszczanych przez osoby starsze i w mediach, do których są oni  
pozytywnie nastawieni – w tych działaniach należy jednak ostrożnie używać języka, który  
mógłby zrazić te osoby: określenia „w podeszłym wieku”, „emeryt” itp. lepiej zastąpić określe-
niami takimi jak „dojrzały”, „doświadczony”, „solidny” itp., 
tworzenia „grup roboczych starszych pracowników” w firmie do formułowania sposobów  
przyciągania doświadczonych starszych osób. 

O sukcesie w rekrutacji osób starszych w dużej mierze decyduje praca sieciowa. W sieć 
powinni być powiązani wszyscy interesariusze, tj.: przedsiębiorstwa, urzędy, partnerzy  
społeczni i inne zainteresowane strony, na terenie miast, regionów i krajów, a także  
rozszerzane na partnerstwa międzynarodowe. Najważniejszą misją takiej sieci powinna być  
zmiana świadomości społecznej w zakresie istotności wydłużenia zatrudnienia oraz stworzenie  
warunków do przekonania pracowników w wieku 50+ i przedsiębiorców, aby uwierzyli w możliwość 
„nadążania za zmianami”. 

Sieć taka służyłaby także uświadamianiu pracodawcom korzyści płynących z zatrudniania  
pracowników wieku 50+ oraz oddziaływaniu na polityki państw w kierunku opracowania systemów 
zatrudnienia preferujących zarówno pracowników dłużej pracujących, jak i pracodawców dostoso-
wujących system zarządzania kadrami do pracowników starszych. Jednocześnie taka sieć mogłaby 
służyć rozpowszechnianiu i rozwojowi „dobrych praktyk”, a także wypracowywaniu kompetencji 
kluczowych.
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Flexicurity definiuje się jako zintegrowaną strategię równoczesnego zwiększania elastyczności  
i bezpieczeństwa rynku pracy50. Z jednej strony jest to model elastycznego rynku pracy (flexibili-
ty) a z drugiej bezpieczeństwa socjalnego (security) i bazuje na płynnie przebiegających zmianach  
w życiu zawodowym człowieka: zakończenie okresu nauki i wejście w okres aktywności zawodowej, 
zmiana pracy, podjęcie pracy po okresie bezrobocia lub braku zatrudnienia, przejście na emeryturę. 
W tej koncepcji podkreśla się możliwości zmiany pracy na lepszą, awansu i optymalnego rozwoju 
indywidualnych zdolności pracownika. Elastyczność oznacza również elastyczną organizację pracy, 
ułatwiającą szybkie i skuteczne zaspokojenie nowych potrzeb, opanowanie nowych umiejętności  
i pogodzenie pracy z życiem prywatnym. Z kolei bezpieczeństwo nie polega tylko na utrzyma-
niu aktualnie zajmowanego stanowiska, lecz na wyposażeniu ludzi w takie umiejętności, 
które umożliwiają rozwój zawodowy i ułatwiają znalezienie nowej pracy. Bezpieczeństwo 
zapewniają odpowiednie świadczenia ułatwiające przetrwanie okresu przejściowego (chwilowego 
braku pracy) oraz możliwości szkolenia dla wszystkich pracowników, szczególnie dla pracowników 
o niskich kwalifikacjach i osób starszych.

Celem modelu flexicurity jest zagwarantowanie wysokiego poziomu pewności zatrudnienia,  
rozumianego jako możliwość szybkiego znalezienia pracy na każdym etapie życia zawo-
dowego i zwiększenie szans rozwoju zawodowego w warunkach szybko zmieniającej się  
gospodarki. Celem jest również zadbanie o to, aby zarówno pracownicy, jak i pracodawcy w jak 
największym stopniu skorzystali z możliwości, jakie daje globalizacja. Dzięki temu model flexicuri-
ty sprawia, że bezpieczeństwo i elastyczność wzajemnie się uzupełniają, wpływając na poprawę  
zatrudnialności, szczególnie w grupie starszych pracowników.

Model flexicurity zawiera cztery podstawowe komponenty:
Elastyczne i przewidywalne warunki umów (z perspektywy pracownika i pracodawcy) osiągane 
dzięki nowoczesnemu prawu pracy, układom zbiorowym i organizacji pracy.
Kompleksowe strategie uczenia się przez całe życie, zapewniające stałą zdolność pracowni-
ków, szczególnie osób z najsłabszych grup społecznych (w tym starszych pracowników), do 
adaptowania się do zmian na rynku pracy.
Skuteczna aktywna polityka rynku pracy, pomagająca w radzeniu sobie z szybkimi zmianami, 
umożliwiająca skrócenie okresów bezrobocia i ułatwiająca zmianę pracy.
Nowoczesne systemy zabezpieczenia społecznego, zapewniające odpowiednie wsparcie,  
sprzyjające zatrudnieniu i ułatwiające mobilność na rynku pracy. Chodzi tu o uwzględnienie 
przepisów dotyczących zabezpieczenia społecznego, takich jak świadczenia dla bezrobotnych, 
emerytury, ochrona zdrowia.

Aby odpowiednio reagować na gwałtowne zmiany i innowacje, konieczne są kompleksowe  
strategie uczenia się przez całe życie i lepsze inwestycje w zasoby ludzkie. Dobre wykształce-
nie, szeroki wachlarz kluczowych kompetencji i stałe inwestowanie w kwalifikacje pracowni-
ków zwiększają szanse firm na dostosowanie się do zmian gospodarczych i szanse pracowników  
na utrzymanie zatrudnienia lub znalezienie nowej pracy. Obserwuje się, że często z inwestycji tych 
korzystają tylko najlepiej wykwalifikowani pracownicy, natomiast osoby mające największe potrze-
by w zakresie uczenia się, np. pracownicy o niskich kwalifikacjach, osoby pracujące na umowach 
na czas określony, samozatrudnieni i osoby starsze w mniejszym stopniu korzystają ze szkoleń. 
Przedsiębiorstwa często ostrożnie podchodzą do inwestowania w rozwój kwalifikacji pracowników, 
ponieważ obawiają się, że wyszkolony personel może być zatrudniony przez innych pracodawców. 
Podkreślić trzeba, że strategie uczenia się przez całe życie wymagają aktywnego zaangażowania 
rządów, partnerów społecznych, przedsiębiorstw i samych pracowników.

�0 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu 
Regionów, Wspólne zasady wdrażania modelu flexicurity, COM(2007) 359 wersja ostateczna, Bruksela, dnia 27.6.2007, s. 5.
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Nowoczesne systemy zabezpieczeń społecznych zapewniające odpowiednie świadczenia dla  
bezrobotnych, a także aktywna polityka rynku pracy, są niezbędnymi elementami gwarantujący-
mi bezpieczeństwo finansowe i wsparcie w okresie zmiany pracy. Odpowiednie świadczenia dla  
bezrobotnych są konieczne, by zminimalizować negatywny wpływ zmiany pracy na dochody, mogą  
jednakże niekorzystnie wpływać na intensywność działań związanych z poszukiwaniem pracy. Można to  
w dużej mierze zniwelować zapewniając skuteczną pomoc w poszukiwaniu pracy i odpowiednie 
zachęty do jej podejmowania. Jednym z najbardziej skutecznych środków pomocy bezrobotnym 
w znalezieniu pracy jest pomoc bezpośrednia, np. kursy poszukiwania pracy czy kluby pracy. 

Model flexicurity dopełniać musi także polityka społeczna ukierunkowana na osoby najmniej 
uprzywilejowane i najbardziej oderwane od rynku pracy51. Chcąc zagwarantować, aby wszyscy 
odnieśli korzyści z modelu flexicurity, należy zadbać o zaangażowanie partnerów społecznych. 
Mają oni największe możliwości w zakresie zaspokajania potrzeb pracodawców i pracowników oraz 
określania, w jaki sposób przez ich współdziałanie osiągnąć można efekt synergii, np. w ramach 
organizacji pracy lub opracowywania i wdrażania strategii uczenia się przez całe życie. Doświad-
czenia wskazują, że partnerstwo jest najlepszym podejściem do opracowania polityki z zakresu 
flexicurity. 

Wdrażanie modelu flexicurity musi uwzględniać zróżnicowaną sytuację w różnych krajach. Opra-
cowano jednak propozycję wspólnych zasad, które powinny być stosowane w procesie wdrażania 
modelu flexicurity, do których zaliczyć można m.in.52:

elastyczne i przewidywalne warunki umów (zarówno z perspektywy pracodawcy, jak i pracow-
nika), kompleksowe strategie uczenia się przez całe życie, skuteczną aktywną politykę rynku 
pracy oraz nowoczesne systemy zabezpieczeń społecznych, 
zrównoważenie praw i obowiązków pracodawców, pracowników, osób poszukujących pracy  
i władz publicznych,
dostosowanie do szczególnych warunków, cech rynku pracy i stosunków przemysłowych  
charakteryzujących dany kraj,
zredukowanie różnic dzielących osoby posiadające stabilne zatrudnienie i nie posiadające  
takiego zatrudnienia (osoby zatrudnione na stałe powinny otrzymywać wsparcie, by były  
przygotowane na zmianę pracy, i chronione w trakcie takiej zmiany, natomiast dla osób obec-
nie nie posiadających stałego zatrudnienia należy stworzyć możliwości łatwego wejścia na  
rynek pracy i środki pomagające w zmianie warunków umów na bardziej stabilne),
odpowiedniej elastyczności w zakresie zatrudniania i zwalniania towarzyszyć musi zabezpie-
czenie na okres zmiany pracy (zabezpieczenia społeczne powinny wspierać mobilność, a nie ją 
utrudniać).

�� Ibidem, s. 9.
�2 Ibidem, s. 10-11.
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1.7. Zatrudnienie pracowników w wieku 50+ 
      - szanse i ograniczenia

Zatrudnienie osób w wieku 50 lat i więcej nie ma mieć charakteru zatrudnienia socjalnego. 
Strategia lizbońska akcentuje, iż wzrost odsetka zatrudnionych w tej grupie ludności to wymier-
ne korzyści zarówno dla nich samych, jak i ich pracodawców. W strategii określony został cel, 
jaki powinien zostać osiągnięty do roku 2010. Jest nim osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia osób  
w wieku 55-64 lata na poziomie 50,0%. Jakkolwiek wiele krajów Unii Europejskiej ma  
realne szanse na spełnienie tego zadania, to jednocześnie w całej Unii Europejskiej pojawiają się  
czynniki zagrażające osiągnięciu oraz utrzymaniu tej wielkości. Należy do nich przede wszystkim 
silna skłonność starszych pracobiorców do wcześniejszego przechodzenia na emeryturę. Nieko-
rzystna sytuacja na rynku pracy (zwłaszcza wysokie stopy bezrobocia) traktowane są często jako 
pretekst do opuszczenia rynku pracy, przy jednoczesnym deklarowaniu woli „udostępnienia miejsc 
pracy młodym”. Tymczasem (dalsze) zatrudnienie starszych pracowników w istocie może obniżać 
koszty pracy dzięki wzrostowi wydajności i podniesieniu jakości pracy. 

Według stanu na koniec 2008 r., w Unii Europejskiej wskaźnik zatrudnienia osób 55+  
wynosił 45,6%. Był zatem niedaleki od stawianego jako cel i wydaje się, że zostanie on osiągnięty. 
Przemawiają za tym takie fakty, jak osiągnięcie wskaźnika na poziomie 70,1% (Szwecja), 58,0% 
(Wielka Brytania), 57,0% (Dania) czy 53,8% (Niemcy). Równocześnie np. we Francji nadal wynosi 
on niewiele więcej niż 38,3%.

Poniższe argumenty przemawiające za zatrudnianiem starszych osób zostały zebrane 
na podstawie analizy literatury i publikacji prezentujących stanowisko resortów pracy w Niem-
czech i Austrii. Należy zwrócić uwagę na ich swego rodzaju uniwersalny charakter. Mają bowiem 
zastosowanie zarówno w bardziej rozwiniętych gospodarczo krajach, jak i w krajach o mniejszym 
potencjale gospodarczym: 

Starsi pracobiorcy są w stanie realizować zarówno kompleksowe zadania organizacyjne,  
jak i osiągać długookresowe cele.
Starsi pracownicy opracowują strategie działania, mające na celu zarówno uniknięcie dodatko-
wego, zbędnego działania jak i ograniczenie wysiłku. Wiąże się to z racjonalnością wykonywanej 
pracy.
Na wyższym niż w przypadku młodszych pracowników poziomie jest świadomość znaczenia 
jakości pracy, podobnie jak poczucie odpowiedzialności i obowiązku. 
Osoby starsze rzadziej decydują się na zmianę pracy, są bardziej lojalnymi pracownikami.
Doświadczenie życiowe pozwala im bardziej trafnie ocenić swoje możliwości i ich granice, jak 
też dysponują lepszymi możliwościami dokonania oceny sytuacji. Dzięki temu rzadziej popełniają 
drobne błędy w pracy.
Kompetencje socjalizacyjne są bardziej rozwinięte, dzięki czemu starsi pracownicy lepiej nadają 
się do pełnienia funkcji doradczych w stosunku do kolegów lub przełożonych.
Przebieg i organizacja pracy powinny pozwalać osobom starszym na jej lepszą kontrolę pod 
względem czasu i treści. Szczególnie dotyczy to możliwości samodzielnego określania pór 
przerw w czasie pracy. 
Konieczne jest szczególne uwzględnienie w organizacji pracy osób starszych zasad ergonomii, 
tak by zadania realizowane przez starszego pracownika były dostosowane do powoli obniżają-
cych się sił jego organizmu i malejących zdolności sensorycznych. 
Wielość i różnorodność zadań wykonywanych przez starszego wiekiem pracownika powinna 
zostać zapewniona przez stosowanie systemu zintegrowanych, dobrze znanych pracownikom 
zadań przy zachowaniu zasady ich zmienności, by uniknąć zrutynizowania. Należy przy tym 
zapewnić przy ocenie pracownika uwzględnienie znacznej zmienności wypełnianych przez niego 
zadań.
Struktura zadań przydzielanych starszemu pracownikowi powinna być związana z zachowaniem 
możliwości dalszego rozwoju przez starszego wiekiem pracownika jego umiejętności zawodo-
wych w obszarze, w którym działa zarobkowo. Przejęciu nowych zadań powinna towarzyszyć 
możliwość nauki przy wykorzystaniu dostosowanych do wieku metod uczenia się.
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Starsi pracownicy powinni mieć zapewnioną możliwość wykonywania takich zadań, które dają 
możliwości współpracy i komunikacji z innymi pracownikami z myślą o utrzymaniu i rozwijaniu 
kontaktów społecznych.
Kwalifikacje wymagane na miejscu pracy powinny być wzbogacane przez kwalifikacje właściwe 
dla zawodu; kształcenie zawodowe starszych pracowników jest ważnym instrumentem służą-
cym zapewnieniu im właściwej pozycji społecznej i zawodowej.
Konieczne jest kształcenie menedżerów w zakresie zarządzania wiekiem.

W Niemczech starsi pracobiorcy pozostają pod szczególną ochroną prawa. Dotyczy to nie 
tylko zwolnień z pracy, ale i wysokości wynagrodzenia, jak i praw do udziału w programach eduka-
cyjnych i rekwalifikacji. Zdarza się jednak stosunkowo często, że starsi pracownicy są przenoszeni 
do niższych grup wynagrodzenia, co tłumaczy się niższą wydajnością ich pracy. Generalnie poziom 
wynagrodzeń osób w wieku 50+ jest nieco niższy niż w grupie 40-45 lat. 

W ocenie specjalistów prawa pracy, w Niemczech ochrona pracy osób w wieku 50 lat i więcej 
jest stosowana punktowo, tzn. odnosi się do niektórych sytuacji, ale nie do grupy starszych praco-
biorców jako całości. Z myślą o wspieraniu zatrudnienia osób starszych urzędy pracy (ich obecna 
nazwa to agencje pracy) dofinansowują zatrudnienie starszych pracowników w niepełnym wymiarze 
czasu. Pracodawcy, zatrudniający takie osoby otrzymują dodatkowe środki finansowe z agencji.  
Do roku 2000 granica wieku zatrudnionych w niepełnym wymiarze, uprawniająca do dopłat,  
ustanowiona była na poziomie 55 lat. Ta zmiana wpłynęła na pewną poprawę sytuacji na rynku 
pracy w Niemczech i podniesienie poziomu aktywności zawodowej starszych osób.

Poza rozwiązaniami zawartymi w ustawach, ważną rolę w utrzymaniu lub podniesieniu pozio-
mu aktywności zawodowej osób starszych w Niemczech odgrywają zawierane w poszczególnych 
branżach układy taryfowe. Wprowadzają one często ochronę zatrudnienia osób w wieku 50 lub 
55 lat oraz ochronę poziomu ich wynagrodzenia. Najczęściej jednak warunkiem objęcia starszego  
pracownika takimi instrumentami jest okres zatrudnienia wynoszący, zależnie od układu taryfowe-
go, od 10 do 20 lat.

Do najpoważniejszych ograniczeń zatrudniania osób starszych należy brak możliwości  
podjęcia pracy ze względu na stan zdrowia lub sytuację rodzinną. Te przyczyny występują najczę-
ściej poza faktem przejścia na emeryturę, niezależnie od tego, czy jest to emerytura ustawowa,  
czy wcześniejsza. Należy przy tym podkreślić, że w większości krajów UE około 5% mężczyzn  
i kobiet biernych zawodowo deklaruje chęć podjęcia pracy i twierdzi, że jej poszukuje53.

Problem ochrony pracowników w wieku przedemerytalnym zyskiwać będzie na znaczeniu wobec 
wzrostu liczebności tej grupy. Dobrze pokazuje to przykład Austrii, gdzie w latach 2000-2030 
liczba pracowników w wieku 55-64 lata wzrośnie o 300 tys., podczas gdy liczba pracowników  
w wieku 18-29 lat zmniejszy się w tym okresie o 200 tysięcy.

Oznaczać to będzie (a podobne tendencje wystąpią także w innych krajach), że gospodarka  
będzie musiała zaakceptować swego rodzaju zmianę jakościową, jaka będzie zachodzić w strukturze 
podaży siły roboczej na rynkach pracy. Dostosowanie się do niej wymaga ze strony pracodawców 
działań sprzyjających wzmocnieniu pozycji starszych pracobiorców.

�� People outside the labour force: Female inactivity rates down, Statistics in focus 200�, nr ��, s. 4.
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Rozdział 2
Kapitał intelektualny i wiedza
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2.1. Ogólna koncepcja

Budowanie gospodarki opartej na wiedzy wymaga zmiany sposobu podejścia do problematyki 
zarządzania ludźmi funkcjonującym w organizacjach. W połowie lat osiemdziesiątych tradycyjnie  
pojmowane zarządzanie personelem zastąpiła koncepcja zarządzania zasobami ludzkimi, która  
obecnie w większości polskich organizacji jest dominująca. W koncepcji tej podkreśla się stosowanie 
perspektywy strategicznej w decyzjach personalnych oraz nadaje się zasobom pracy rangę zasobu 
kluczowego, co wynika z jego niepowtarzalności oraz trudności imitacji lub substytucji. Budowanie 
gospodarki opartej na wiedzy doprowadziło do zwrócenia uwagi praktyków na jakościowe cechy 
tego zasobu. Potencjał intelektualny pracowników oraz wiedza organizacyjna stały się głównym  
sposobem uzyskania i utrzymania przewagi konkurencyjnej współczesnych organizacji oraz budowa-
nia w długim okresie wartości firmy54. 

W nowym spojrzeniu na zarządzanie personelem odchodzi się od myślenia o ludziach, jako  
o jednym z zasobów. Stało się to inspiracją do opracowania teorii kapitału ludzkiego i zaadapto-
wania jej do nauki i praktyki zarządzania. Kapitał ludzki definiowany jest: „Kapitał ludzki to zasób  
wiedzy, umiejętności, zdrowia i energii witalnej, zawarty w każdym człowieku i w społeczeństwie jako  
całości, określający zdolności do pracy, do adaptacji do zmian w otoczeniu oraz możliwości kreacji 
nowych rozwiązań”55. Istotne w tej definicji jest podkreślenie roli kapitału ludzkiego dla kreatyw-
ności i innowacyjności, w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu. Ma to szczególne znaczenie  
w gospodarce opartej na wiedzy, gdzie o sukcesie decyduje łatwość adaptowania się do turbulent-
nego otoczenia. 

Nowe podejście do zarządzania ludźmi w organizacji podkreśla:
decydujący udział kapitału ludzkiego w tworzeniu wartości oraz budowaniu pozycji konkurencyj-
nej firmy,
traktowanie ludzi jako dźwigni zysku, a nie elementu kosztów,
kierowanie rozwojem pracowników, jako formą wspólnej inwestycji pracowników i pracodaw-
ców,
elastyczne i dynamiczne zarządzanie jako paradygmat XXI wieku.

Rozwój kapitału ludzkiego wymaga inwestowania, obejmującego nakłady ponoszone  
na kształcenie, a także koszty utraconych korzyści, to znaczy czas i dochody utracone  
w okresie trwania nauki, kiedy pracownik jest wyłączony z pracy. Inwestując w swój rozwój, a więc 
ponosząc określone koszty z tym związane, człowiek oczekuje określonej stopy zwrotu z zainwe-
stowanego kapitału56. 

Szczególną cechą kapitału ludzkiego jest wrodzona siła do generowania wartości. Jest to jedyny 
rodzaj kapitału, który może dodawać wartość do siebie i przez siebie. Inne zasoby nic nie dodają 
do swojej wartości, dopóki człowiek nie zwiększy wartości poprzez ich zastosowanie. Wiedza jest 
specyficznym zasobem, którego przybywa w miarę wykorzystywania (proces uczenia się). Tak więc 
cechą kapitału ludzkiego jest zdolność samoistnego wzrostu jego wartości, dzięki ustawicznemu 
uczeniu się i nabywaniu doświadczenia. Oczywiście kapitał ten, podobnie jak pozostałe rodzaje  
kapitału ulega zużyciu, stopniowej deprecjacji, na skutek fizycznego (utrata zdrowia) lub „moralne-
go” zużycia (dezaktualizacja wiedzy)57.

W koncepcji kapitału intelektualnego podkreśla się, że ludzie nie są własnością firmy, lecz 
ich potencjał użyczony jest pracodawcy na podstawie określonych stosunków prawnych, którym  
w związku z tym pracodawca może zarządzać. Podkreśla także aspekty perspektywiczne kapitału, 
które mogą ujawnić się w potencjale dopiero w przyszłości, takie jak nieuświadamiane zdolności, 
aspiracje, motywy działania, itp. 

�4 M. Juchnowicz, op. cit., s. ��.
�� Ibidem, s. 14.
�� Ibidem, s. 16.
�7 Ibidem, s. 18.
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Jeden z pierwszych pełnych modeli kapitału intelektualnego został opracowany w Skandii58.  
W tym modelu kapitał ludzki tworzą trzy elementy:

kompetencje, czyli wiedza, umiejętności, uzdolnienia, kondycja fizyczna, style działania,  
osobowość, wyznawane zasady, zainteresowania oraz inne cechy, które używane i rozwijane  
w procesie pracy prowadzą do osiągnięcia rezultatów zgodnych ze strategicznymi zamierze-
niami organizacji,
relacje interpersonalne, w tym zdolność do dzielenia się wiedzą i zaufanie,
system wartości i norm, uznawanych przez współpracowników, wynikający z istniejącej  
w firmie kultury organizacyjnej.

Zarządzanie kapitałem intelektualnym jest jednym z podsystemów współpracującym z podsys-
temem zarządzania wiedzą, zarządzania informacją i komunikacją oraz pozostałymi podsystemami, 
takimi jak zarządzanie zmianą, zarządzanie projektami, zarządzanie jakością, zarządzanie innowa-
cyjno-partycypacyjne itp. Wdrażanie koncepcji zarządzania kapitałem intelektualnym wymaga zmian 
w kształcie struktury organizacyjnej, która przyjmuje charakter sieciowy59.

Współczesne organizacje muszą cechować się innowacyjnością. W gospodarce wiedzy jest to 
właściwość umożliwiająca osiąganie przewagi konkurencyjnej. Przewagę konkurencyjną osiąga się 
poprzez wyróżniające się kompetencje wynikające z kreowania nowych pomysłów w sferze prowa-
dzonej działalności oraz trudności w zakresie ich imitacji przez konkurentów60.

Do działań związanych z zarządzaniem kapitałem intelektualnym można zaliczyć61:
uświadomienie konieczności posiadania przez przedsiębiorstwo wyróżniających się kompetencji 
dzięki indywidualnym i twórczym pomysłom oraz kreatywności organizacyjnej,
identyfikowanie możliwości i warunków do uczenia się, pozyskiwania i gromadzenia wiedzy, 
przekazywania wiedzy i doświadczeń wewnątrz przedsiębiorstwa, w celu tworzenia nowej  
wiedzy i wyróżniających kompetencji. 
tworzenie dogodnych warunków organizacyjnych, duchowych, emocjonalnych, materialnych do 
twórczej pracy, aby osiągnąć efekt synergii w kreatywnej działalności,
przekształcanie osiągnięć kapitału ludzkiego, kapitału społecznego w kapitał strukturalny przed-
siębiorstwa w celu ochrony i wzmocnienia efektów pracy intelektualnej ludzi,
wdrażanie i podtrzymywanie stylów zarządzania opartych na zasadach uczciwego zarządzania 
oraz budujących wspólnotę organizacyjną, o cechach wynikających z efektywności adaptacyj-
nej,
określenie systemu wartościowania kapitału intelektualnego,
diagnozowanie stanu kapitału intelektualnego, ze względu na możliwości tworzenia nowych 
wartości oraz prognozowanie jego zmian, aby utrzymywać konkurencyjność przedsiębiorstwa 
w długim okresie,
tworzenie, wdrażanie i kontynuowanie rozwiązań, które inicjują powszechną dyskusję o przy-
szłości przedsiębiorstwa, o wynikach oceny kapitału intelektualnego i zakładanych kierunkach 
jego modelowania.

Właściwe zarządzanie kapitałem intelektualnym stanowi jedną z kluczowych kompetencji współ-
czesnej firmy. Zarządzanie kapitałem intelektualnym oznacza zarówno konieczność określenia  
celów strategicznych firmy, jak i potrzebę motywowania członków organizacji do kierowania ich 
aktywności na osiąganie tych celów oraz ich skoordynowanego rozwoju62.

58 L. Edvinsson, M.S. Malone, Kapitał intelektualny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 200�.
�� A. Sokołowska, Zarządzanie kapitałem intelektualnym w małym przedsiębiorstwie, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków 
Ekonomicznych, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 200�, s. 2�.
�0  M. Mroziewski, Kapitał intelektualny współczesnego przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2008, s. 69.
�� Ibidem, s.78.
�2 S. Kasiewicz, W. Rogowski, M. Kicińska, Kapitał intelektualny. Spojrzenie z perspektywy interesariuszy, Oficyna Ekonomiczna, 
Kraków 2006, s. 78.
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Nowoczesny system zarządzania kapitałem ludzkim opiera się na kompetencjach. Pojęcie 
to obejmuje wiedzę, umiejętności, a także uzdolnienia, style działania, osobowość, wyznawane  
wartości, zainteresowania oraz inne cechy, które wykorzystywane i rozwijane w procesie pracy, 
prowadzą do osiągania rezultatów zgodnych ze strategicznymi celami organizacji. Wiedza stanowi 
kluczowy, ale nie zasadniczy składnik kompetencji pracownika. Niemniej istotne są umiejętności, 
czyli zdolność do wykorzystania wiedzy w praktyce. Doświadczenie pracownika powinno być 
mierzone liczbą zrealizowanych pomysłów, a nie liczbą lat pracy. Szczególne znaczenie dla sukcesu 
firmy mają postawy pracowników, na przykład współdziałanie, czy identyfikowanie się z firmą63. 

Najbardziej cenionymi przez pracodawców cechami pracowników są chęć rozwoju oraz 
umiejętność krytycznego myślenia. Realia, w jakich przychodzi pracownikom funkcjono-
wać, wymagają przedsiębiorczości, kreatywności i odpowiedzialności. Współczesne organizacje  
muszą więc stworzyć mechanizmy identyfikacji i oceny kompetencji swoich pracowników. Wdrażanie  
elastycznych form zatrudniania powoduje utratę poczucia bezpieczeństwa związanego z zatrudnieniem  
i zmniejsza lojalność pracowników wobec zatrudniających ich pracodawców. Zostają oni z firmą 
tak długo, jak to jest korzystne dla nich z punktu widzenia ich szans rozwoju. Permanentny rozwój 
jest konieczny w warunkach dynamicznych zmian, dla utrzymania odpowiedniej jakości potencjału 
kompetencyjnego. Wynika to z dwóch powodów:

postępującej szybko dewaluacji wiedzy,
zmian struktury rynku pracy, które sprawiają, że pewne umiejętności, a nawet zawody tracą, 
a inne zyskują na znaczeniu.

Elastyczność zarządzania kapitałem ludzkim w organizacji przejawia się w trzech aspektach64:
Ilościowym – umiejętność zgodnego z prawem, powiększania lub zmniejszania zatrudnienia. 
Funkcjonalnym – dotyczy głównie możliwości swobodnego przemieszczania pracowników do 
rozmaitych zadań.
Finansowym – związana jest z dostosowywaniem konstrukcji systemów wynagrodzeń do  
zmieniającej się sytuacji finansowej organizacji oraz sytuacji na rynku pracy.

Podstawowy cel strategii zarządzania kapitałem ludzkim, to budowa kluczowych kompetencji. 
Kluczowe kompetencje powinny być zgodne z modelem VRIO65:

Cenne (Valuable) – tj. powinny pozwalać na sprawne działanie, tworzenie i dostarczanie  
wartości.
Rzadkie (Rare) – w sytuacji, gdy kompetencje są powszechnie dostępne nie tworzą przewagi 
konkurencyjnej, gdyż można założyć, iż wszystkie dobre organizacje dysponują nimi.
Trudne do imitacji (Inimitable) – niektóre kompetencje jak np. specyficzne wzornictwo, czy 
niektóre umiejętności pracowników, mogą być łatwo pozyskane przez organizację. Wśród 
powodów ograniczenia w imitacji można wymienić: unikalność wynikającą z posiadania paten-
tów, historię organizacji oraz niejasność związków (trudność w zidentyfikowaniu rzeczywistych 
źródeł sukcesu organizacji).
Dobrze zorganizowane (Well organized) – aby organizacja była w stanie wykorzystać ich  
rzeczywisty potencjał do tworzenia trwałej przewagi konkurencyjnej. 

Budowa i wdrożenie strategii wymagają kompetencji z zakresu zarządzania takich, jak:  
umiejętność analizy dostępnych informacji, czy syntetyzowanie wiedzy, planowanie i organizowanie 
zasobów, dzięki którym możliwe jest racjonalne określenie sytuacji, w jakiej znajduje się organizacja, 
opracowanie najbardziej efektywnej drogi do osiągnięcia celu, zapewnienie możliwości realizacji

�� M. Juchnowicz…, op. cit., s. 2�.
�4 Ibidem, s. 53
�� Ibidem, s. 96.
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 wszystkich zadań i rzetelnej oceny osiąganych efektów. Budowa i wdrożenie strategii wymagają 
także kompetencji przywódczych, które zapewnią ustalenie wspólnego wyobrażenia przyszłości, 
określenia wartości, jakimi wszyscy pracownicy będą kierować się w codziennej pracy, utrzymanie 
pełnego zaangażowania, bieżącego opracowywania i wprowadzania korzystnych zmian66.

Przywództwo to proces, w którym następuje wzajemne oddziaływanie lidera i jego współpra-
cowników wyzwalające aktywność i zaangażowanie, które przekładają się na skuteczne realizo-
wanie wspólnych celów. Przywództwo to kompetencja umożliwiająca stałe pozyskiwanie pełnego 
zaangażowania zwolenników i wykorzystywanie ich potencjału gwarantująca podejmowanie najsku-
teczniejszych działań na rzecz realizacji wspólnych celów67.

Zarządzanie kapitałem intelektualnym stanowi integralną część strategii firmy, formułuje ona 
bowiem cele, jakie stoją przed firmą. Pozwala również zdefiniować jej model biznesowy, co bezpo-
średnio przekłada się na identyfikację tych elementów kapitału intelektualnego, które są najważ-
niejsze, i określenie ich relacji z aktywami materialnymi organizacji. Zarządzanie kapitałem intelek-
tualnym musi być mocno osadzone w procesie formułowania celów, planowania i przeprowadzania 
działań, pomiaru ich efektu, oceny efektów pod kątem osiągania wyznaczonych celów oraz rewi-
zji celów i określania nowych. Model zarządzania kapitałem intelektualnym powinien uwzględniać  
strategię firmy oraz jasno przedstawiać informacje o roli i znaczeniu kapitału intelektualnego  
w procesie zarządzania. Powiązanie zarządzania kapitałem intelektualnym ze strategią 
firmy i procesem zarządczym podkreśla ukierunkowanie tego procesu na przyszłość. 
Proces zarządzania kapitałem intelektualnym obejmuje więc określenie kapitału intelektualnego, 
jego identyfikację, kategoryzację, pomiar i prezentowanie interesariuszom wewnętrznym68. 

Głównym celem zarządzania kapitałem intelektualnym jest więc identyfikacja poszczególnych 
elementów aktywów niematerialnych, ich pomiar oraz odpowiednie wykorzystywanie i rozwijanie  
w celu osiągnięcia celów strategicznych. Właściwe i efektywne zarządzanie kapitałem intelektual-
nym wymaga podjęcia następujących działań69:

identyfikacji i kategoryzacji kapitału intelektualnego,
pomiaru i przechowywania informacji dotyczących kapitału intelektualnego,
ochrony posiadanego kapitału intelektualnego,
powiększania i odnawiania kapitału intelektualnego, budowanie kultury organizacyjnej, która 
ceni i wynagradza dzielenie się wiedzą oraz zdobywanie nowej wiedzy zarówno wewnątrz,  
jak i na zewnątrz organizacji,
upowszechnianie koncepcji kapitału intelektualnego.

Należy podkreślić, że firma jest w stanie tworzyć swoją wartość na podstawie dostępnego jej 
kapitału intelektualnego tylko wówczas, gdy wszystkie jego elementy składowe będą współistnieć  
i harmonijnie współdziałać70.

�� Ibidem, s. 97.
�7 Ibidem, s. 98.
68 S. Kasiewicz…, op. cit., s. 79.
�� Ibidem, s. 79.
70 S. Kasiewicz …, op. cit., s. 80.
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2.2. Raport o kapitale intelektualnym Polski

Raport o kapitale intelektualnym Polski miał na celu zainicjowanie debaty publicznej na temat 
przyszłego rozwoju Polski jako nowoczesnej gospodarki opartej na wiedzy. Nie podaje on szczegó-
łowych rozwiązań, jednakże zawiera szczegółową diagnozę i rekomendacje do dalszych działań we 
wszystkich grupach wiekowych, począwszy od dzieci kończąc na seniorach. 

Pod względem aktywności zawodowej pracowników w przedziale wieku 55-64 lata, Polska jest 
na ostatnim miejscu w Unii Europejskiej. Stopa zatrudnienia tych osób w Polsce jest prawie 1,5 
razy mniejsza niż średnia unijna. Taka sytuacja spowodowana jest m.in. najniższym w Unii Europej-
skiej wiekiem wychodzenia z rynku pracy, 58 lat.

Postępujący proces starzenia się Polaków prowadzi do stopniowej zmiany „układu sił” w społe-
czeństwie – w 2030 roku co trzeci Polak będzie miał więcej niż 50 lat (obecnie co szósty). Stawia 
to nowe wyzwania, ale również stwarza olbrzymie szanse, pod warunkiem umiejętnego wykorzy-
stania potencjału wiedzy i doświadczenia seniorów, które mogą być wykorzystane do lepszego 
przygotowania młodszych pokoleń do pracy i życia. Angażowanie seniorów w procesy edukacyjne 
może ograniczyć koszty kształcenia praktyków, wykorzystując doświadczenie seniorów w systemie 
mentoringu71.

Rosnąca liczba seniorów oznacza również dla gospodarki większe obciążenie dla systemu eme-
rytalnego. Już dziś pracująca mniejszość Polaków utrzymuje niepracującą większość, tak więc 
konieczne jest podjęcie starań, by seniorzy jak najdłużej pozostawali aktywni zawodowo. Jeżeli nie 
zwiększy się zatrudnienia wśród seniorów, to za 35-40 lat albo drastycznie wzrosną podatki, albo 
równie drastycznie spadnie wartość wypłacanych emerytur. Zbyt szybka dezaktywizacja zawodowa 
starszych pracowników i wydłużający się średni okres życia jest bardzo niekorzystna zarówno ze 
względów społecznych, jak i ekonomicznych. Wychodzenie z rynku pracy w stosunkowo młodym 
wieku (średnio 58 lat) oznacza, że potencjał wiedzy, ponad 4 milionów niepracujących Polaków nie 
jest w pełni wykorzystywany przez społeczeństwo72. 

Najczęstszym deklarowanym powodem dezaktywizacji zawodowej seniorów jest zły stan 
zdrowia, oraz chęć niesienia pomocy swoim dzieciom, w formie opieki nad wnukami (dotyczy to  
w większości kobiet). Trudności z zatrudnieniem seniorów wynikają też ze stosowanych przez  
pracodawców praktyk dyskryminujących osoby starsze przy rekrutacji czy dostępie do szkoleń. 
Osoby starsze często stają się jednakże, niewolnikami swojego wieku i mitycznych ograniczeń, 
które rzekomo podążają za metryką. Są to pewne stereotypy wynikające często z niskiej samo-
oceny, które jednakże są jednym z częstych powodów wychodzenia z rynku pracy. Istotne znaczenie 
dla niskiej aktywności zawodowej osób starszych w Polsce ma konstrukcja systemu zabezpieczeń 
społecznego, który stwarza zachęty finansowe do przedwczesnego wycofywania się z rynku pracy 
(wcześniejsze świadczenia emerytalne dla niektórych grup zawodowych). 

Poważnym problemem w aktywizacji zawodowej starszych pracowników, są ich niskie  
kwalifikacje, niedostosowane do współczesnych wymagań. Na tle innych krajów  
europejskich (Austria, kraje skandynawskie, Niemcy) niewielka część Polaków w wieku 55-64 lata  
korzysta z jakichkolwiek form uaktualniania wiedzy. To powoduje, że osoby 50+, które są często 
w pełni sprawne fizycznie i psychicznie, przestają być aktywne zawodowo i społecznie tylko dlatego, 
że nie aktualizują swojej wiedzy i umiejętności73. 

7� Raport o kapitale intelektualnym Polski, Warszawa, 10 lipca 2008, s. 125.
72 Ibidem, s. 126.
7� Ibidem, s. 129.
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Na podstawie badań wykazano, że praktycznie nie ma oferty edukacyjnej przystosowanej do 
potrzeb i możliwości osób 50+. Szkolenia są najczęściej realizowaną formą aktywizacji, jednakże 
w przypadku populacji 50+ nie przynoszą oczekiwanych efektów. Jednym z powodów jest to, że  
w starszym pokoleniu nie ma nawyków kształcenia ustawicznego. Ponadto system  
kształcenia jest nastawiony na potrzeby młodych, oferta szkoleniowa jest bardzo ograniczona  
a jakość szkoleń nie zawsze jest najlepsza74. 

Wykluczenie zawodowe często jest związane z nieznajomością nowoczesnych technologii. Wiele 
osób starszych żyje w przekonaniu, że świat nowych technologii jest zdominowany przez młodych 
ludzi i „że to nie dla nich”. Jest to często związane z obawami przed niesprostaniem nowym wyzwa-
niom i kompromitacją. Obecnie w Polsce tylko 20% osób w grupie wiekowej 55-64 lata korzysta 
z Internetu (wobec 40% w Unii Europejskiej). Według Diagnozy Społecznej 200775, kapitał ludzki 
osób starszych jest wyraźnie niższy od osób w wieku produkcyjnym czy też młodzieży. Jest to spo-
wodowane w dużej mierze ograniczonym udziałem tej grupy społecznej w edukacji ustawicznej. 

Potrzeby seniorów muszą znaleźć się w centrum uwagi, a ich kapitał intelektualny –  
wiedza, umiejętności, doświadczenie życiowe – powinny być jak najlepiej wykorzystane76. Wymaga to  
pełnej integracji z resztą społeczeństwa na płaszczyźnie zawodowej, społecznej i edukacyjnej.  
Aktualny wysoki poziom bierności seniorów, ich kondycja zdrowotna, a także społeczna margi-
nalizacja powodują, że nie tylko ich ogromny potencjał nie jest wykorzystywany w rozwo-
ju gospodarczym i społecznym kraju, ale dodatkowo stają się oni obciążeniem dla finansów  
publicznych i osób pracujących. Stanowi to poważny czynnik hamujący rozwój społeczno-gospo-
darczy. Polska bez podjęcia kompleksowych działań służących większej aktywności seniorów i bez 
stworzenia swoistego paktu społecznego na rzecz aktywizacji seniorów nie utrzyma obecnego 
tempa rozwoju gospodarczego i będzie systematycznie tracić znaczenie w Europie. Dla poprawienia 
sytuacji polskich seniorów niezbędna jest współpraca wszystkich interesariuszy. 

Doświadczenia podobnych inicjatyw, mających na celu aktywizację starszych pracowników,  
podejmowanych na całym świecie wykazują, że dla zapewnienia sukcesu kluczowe jest77:

Zaangażowanie w tworzenie szczegółowych planów działań wszystkich zaintere-
sowanych stron – czyli przedstawicieli poszczególnych resortów i instytucji państwowych 
oraz organizacji pozarządowych; powołanie silnych zespołów projektowych, które dopracują 
zebrane dotąd rekomendacje i przełożą je na konkretne działania.
Wykorzystanie ekspertyzy krajowej i zagranicznej – problemy napotykane w kraju nie 
są unikalne w skali światowej i wiele państw zmierzyło się już z nimi w przeszłości, stąd warto 
uczyć się na błędach i sukcesach innych.
Prowadzenie debaty publicznej i oddziaływanie na opinię społeczną – fundamental-
ne zmiany mogą być przeprowadzone tylko przy odpowiednim nastawieniu opinii publicznej.  
Tak długo jak przeciętny Polak nie będzie świadomy skali zagrożeń, przed jakimi stoimy oraz 
konsekwencji zaniechania reform, politycy i grupy interesu nie będą czuły presji na przeprowa-
dzenie zmian.

Większa aktywność edukacyjna seniorów i ich wyższa gotowość do podejmowania 
pracy są uwarunkowane ich stanem zdrowia. Wymaga to nie tylko poprawy dostępności  
i jakości leczenia, lecz także usług profilaktycznych i diagnostycznych, a także promocji zdrowego 
stylu życia.

74 Rynek pracy …, op. cit., s. �2.
7� J. Czapiński, T. Panek (red.), Diagnoza Społeczna 2007. Warunki i jakość życia Polaków. Raport. Rada Monitoringu 
Społecznego, Warszawa 2007.
7� Ibidem, s. 136
77 Ibidem, s. 141.
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Kluczowym elementem programu strategii lizbońskiej było upowszechnianie dostępu do rynku 
pracy i integracji społecznej za pośrednictwem inwestycji w wiedzę i umiejętności obywateli na każ-
dym etapie ich życia. Realizacja tego celu wymaga przekształcenia tradycyjnych systemów oświaty 
tak, aby stały się bardziej otwartymi i elastycznymi, umożliwiając uczącym się wybór zindywidualizo-
wanej ścieżki nauki odpowiadającej ich potrzebom, możliwościom i zainteresowaniom, a tym samym 
rzeczywiste wykorzystanie możliwości edukacyjnych w ciągu całego życia78.

Plan działań na rzecz kształcenia dorosłych koncentruje się na osobach znajdujących się  
w niekorzystnej sytuacji, między innymi wynikającej ze starszego wieku. Zwraca się uwagę na 
konieczność zwiększenia uczestnictwa w uczeniu się przez całe życie osób powyżej 34 roku życia. 
Plan ten ma na celu dalsze umocnienie sektora kształcenia dorosłych zmierzające do umożliwienia 
pełniejszego wykorzystania jego potencjału. 

Zauważa się potrzebę interwencji władz publicznych, przy udziale pozostałych zainteresowanych 
stron, dla zagwarantowania możliwości edukacyjnych w celu umożliwienia zdobywania kluczowych 
umiejętności grupom zagrożonym. Interwencja ta jest konieczna dla zapewnienia, żeby wszyscy  
dorośli, którzy opuszczają szkołę bez odpowiednich formalnych kwalifikacji, a pragnący wznowienia 
lub kontynuowania swojej podstawowej edukacji w dowolnym momencie życia, otrzymywali wspar-
cie z wykorzystaniem odpowiednich i nowatorskich ścieżek edukacji. Potrzeba takiej interwencji 
jest szczególnie istotna w kontekście szybkiego tempa zmian środowiska pracy oraz kwalifikacji 
wymaganych dla powodzenia na rynku pracy.

Wartości i korzyści jakie płyną z kształcenia dorosłych sa trudne do pomiaru i oceny.  
Problemem jest trudność pomiaru zdolności produkcyjnych wiedzy i umiejętności, które  
pracownicy zdobywają przez szkolenia lub w drodze zdobywania praktycznego doświadczenia  
w pracy. Jeżeli nawet uda się zmierzyć kwalifikacje, powstaje kolejny problem przypisania im warto-
ści ekonomicznej. W związku z tym przedsiębiorstwa inwestujace w szkolenia pracowników nie mogą  
kapitalizować kosztów szkoleń ani strumienia korzyści płynących ze zwiększonych kwalifikacji pracow-
ników79. Rządy państw jak również inne zainteresowane strony powinny działać, we właściwych sobie  
dziedzinach, na rzecz ułatwienia dostępu do nauki, zapewniania wskazówek i ocen, oraz przyspie-
szania zatwierdzania i uznawania wyników nauki osiągniętych w trakcie pozaformalnego  
i nieformalnego uczenia się. 

Kluczową trudność w kształceniu dorosłych stanowi zapewnienie usług edukacyjnych, które 
jednocześnie spełniają potrzeby uczących się dorosłych, jak i na wysokim poziomie zaspokajają 
potrzeby rynku pracy i społeczeństwa, a także pobudzają większy popyt. Co więcej, konieczne jest 
zastosowanie wielu wzajemnie powiązanych środków dla przełamania barier na drodze do uczest-
nictwa w kształceniu przez całe życie80: 

Zapewnienie uczącym się przystępnych informacji i wskazówek wysokiej jakości. Cel ten może 
być osiągnięty poprzez usługi świadczone w zakładzie pracy lub za pośrednictwem organizacji 
społecznych.
Dostęp do kształcenia uczącym się w ich środowisku i w zakładzie pracy. Osiągnięcie tego celu 
umożliwiają lokalne ośrodki kształcenia, organizacje pozarządowe, staże w zakładach pracy 
oraz e-learning. Potrzebna jest zróżnicowana oferta szkoleniowa spełniająca szczególne, indy-
widualne potrzeby.
Umożliwienie elastycznego dostępu do ocen, zatwierdzania i uznawania wyników nauczania 
zmierzających do uzyskania świadectw i udokumentowanych kwalifikacji.
Upowszechnianie dostępu do wyższej edukacji.

78 Komunikat Komisji dla Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu 
Regionów: „Plan działań na rzecz kształcenia dorosłych. Na naukę zawsze jest odpowiednia pora”, COM(2007) 558 wersja 
ostateczna, COM(2007) 558, s. 4, Bruksela 27-09-2007, s. 2.
7� L. Edvinsson, M.S. Malone…, op. cit., s. ��.
80 Ibidem, s. 7.
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Budowanie mechanizmów finansowania nastawionych na potrzeby (np. indywidualnych kont 
edukacyjnych czy pożyczek finansowanych ze środków publicznych) rozwiązujących problem 
ograniczeń finansowych. 
Zachęcanie obywateli do inwestowania we własną naukę, przez wzgląd na rozwój osobisty oraz 
zwiększanie szans na rynku pracy. 

Na jakość świadczonych usług edukacyjnych wpływają kwestie z zakresu polityki, dostępnych  
zasobów, dostosowania do potrzeb i całego szeregu innych czynników, jednak kluczowym  
czynnikiem jest jakość zaangażowanego personelu. Jak dotąd w wielu państwach członkowskich nie  
przykładano większej wagi do szkoleń (wstępnych i ustawicznych), statusu ani wynagrodzenia  
personelu prowadzącego kształcenie dorosłych. Do personelu prowadzącego kształcenie dorosłych 
zalicza się również, poza nauczycielami i trenerami, personel poradnictwa pracy, opiekunów i admi-
nistrację. Jakość personelu ma podstawowe znaczenie dla motywowania dorosłych do podję-
cia nauki. W tym zakresie plan obejmuje takie działania jak81:

Badanie i rozpowszechnianie istniejących dobrych praktyk w zakresie uczenia się przez całe 
życie, na przykład poprzez działania w postaci nauczania wzajemnego (peer learning) i stażu 
towarzyszącego (job shadowing).
Opracowanie standardów dla specjalistów kształcenia dorosłych, w tym wyspecjalizowanych  
w doradztwie, w oparciu o istniejące dobre praktyki.
Badania nad opracowaniem norm jakości dla usługodawców i system ich akredytacji.  
Przyczyni się on również do monitorowania całego sektora.

Prognozy demograficzne dla Europy wskazują, że inwestycje w kapitał ludzki i społeczny  
ściśle określonych grup docelowych ma istotne znaczenie, zważywszy na ograniczenia zasobów 
siły roboczej i wynikłe stąd niedobory na rynku pracy. Informacje i poradnictwo mają do odegrania 
doniosłą rolę w osiąganiu i motywowaniu tych grup. Należy w szczególności uwzględnić rolę mediów 
i ich zdolność do zajęcia się grupami trudniej osiągalnymi. Nie wolno również ignorować oczekiwań 
samych uczących się. Nie wystarczy po prostu zachęcać ludzi do podejmowania kształcenia i szko-
lenia, gdyż muszą oni mieć naprawdę szansę na osiągnięcie postępów w karierze i na rzeczywiste 
podniesienie poziomu swoich kwalifikacji, co pozwoli im na lepszą integrację.

Uznawanie i potwierdzanie wyników pozaformalnego i nieformalnego uczenia się stanowią 
podstawę strategii uczenia się przez całe życie. Możliwości takie stwarzają Europejskie Ramy  
Kwalifikacji. Rozwiązanie tej kwestii jest istotne dla wszystkich zainteresowanych stron (pracowni-
ków, władz, obywateli itd.), ponieważ istnieją przesłanki wskazujące, że uznawanie umiejętności 
zdobytych drogą pozaformalną i nieformalną mogłoby prowadzić do znaczących oszczędności 
czasu i środków. 

Globalnym celem planu działania na rzecz kształcenia dorosłych „Na naukę zawsze jest odpo-
wiednia pora” jest wdrożenie pięciu priorytetów: znoszenie barier dla uczestnictwa; zwiększenie  
jakości i skuteczności w całym sektorze; przyśpieszenie procedur uznawania i potwierdzania  
wyników nauczania, zapewnienie wystarczających nakładów i śledzenie postępów w sektorze82. 

Właściwe prowadzenie działalności szkoleniowej dla starszych pracowników wymaga stworze-
nia we wszystkich państwach członkowskich oraz na szczeblu europejskim oddzielnych wyspecja-
lizowanych struktur na potrzeby kształcenia dorosłych. Obecne struktury są dostosowane 
do szkolenia młodych ludzi i nie uwzględniają specyficznych wymagań jakie muszą być spełnione  
w procesie kształcenia starszych pracowników.

81 Ibidem, s. 9.
82 Komunikat Komisji dla Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu 
Regionów: „Plan działań na rzecz kształcenia dorosłych. Na naukę zawsze jest odpowiednia pora”, COM(2007) 558 wersja 
ostateczna, COM(2007) 558, s. 4, Bruksela 27-09-2007.
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W wielu krajach Europy kształcenie dorosłych ma wieloletnią tradycję. Niestety w Polsce 
nie ma takiej tradycji, co znajduje swoje odzwierciedlenie w statystykach (Polska jest na jednym  
z ostatnich miejsc spośród krajów Unii Europejskiej jeżeli chodzi o udział w różnych formach kształ-
cenia przez całe życie). Brak jest w naszym kraju mechanizmów zachęcających pracowników  
z wszystkich grup wiekowych do kształcenia ustawicznego. Obowiązujące regulacje prawne również 
nie zachęcają do rozwoju kształcenia ustawicznego. Wszyscy obywatele Europy potrzebują przez 
całe życie dostępu do nowoczesnego kształcenia. Każdy powinien w trakcie swojego życia móc 
zdobywać nowe kompetencje lub też odświeżać i aktualizować te już posiadane. Także przemiany 
demograficzne, nowe technologie informacyjne i komunikacyjne oraz wyzwania i szanse związane  
z globalizacją zmieniają naszą pracę zawodową i nasze życie. Zmiany te wymagają też całkiem 
nowej wiedzy i nowych kompetencji, których dorośli z różnych grup wiekowych nie mogli jeszcze 
zdobyć w czasie nauki w szkole lub na studiach83.

Zwraca się uwagę na to, że formalny system edukacji w niedostatecznym stopniu otwarty 
jest na potrzeby osób dorosłych. Podkreśla się, że „nadszedł czas zniesienia granic wiekowych 
związanych z kształceniem, którymi dotychczas obciążone były europejskie systemy edukacji”.  
Zdobyte wcześniej (w systemie kształcenia nieformalnego) umiejętności powinny być uznawane  
w ramach otwartych i elastyczniejszych struktur formalnego systemu edukacji84. Takie działania będą  
możliwe po pełnym wdrożeniu Europejskich i Krajowych Ram Kwalifikacji.

Dostrzega się również znaczącą rolę pracodawców, którzy także należą do dostawców 
znacznej części oferty w dziedzinie kształcenia dorosłych. Ponadto także związki zawodowe  
w ramach swych własnych struktur oraz w przedsiębiorstwach wspierają kształcenie dorosłych, na  
przykład organizując kursy w swych własnych organizacjach oraz zapewniając w przedsiębiorstwach  
motywujące doradztwo i pomoc w zakresie nauki85.

83 Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie komunikatu Komisji dla Rady, Parlamentu Europejskiego, 
Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: „Plan działań na rzecz kształcenia dorosłych — Na naukę 
zawsze jest odpowiednia pora”, COM(2007) 558 wersja ostateczna, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 204, s. 90.
84 Ibidem, s. 92.
85 Ibidem, s. 93.



34

3.2. Edukacja zawodowa osób w wieku 50+

Praktycznie w całej Europie obserwuje się wzrost znaczenia przypisywanego udziałowi starszych 
osób w programach edukacyjnych jako instrumentowi ich aktywizacji zawodowej. Programy badaw-
cze poświęcone temu zagadnieniu pokazują wyraźnie, że w miarę podnoszenia poziomu przygotowa-
nia zawodowego starszych osób poszukujących pracy zwiększa się nie tylko szansa na znalezienie 
zatrudnienia, ale i gotowość samych starszych wiekiem bezrobotnych lub zagrożonych utratą pracy 
do jej aktywnego poszukiwania86. 

Badania pokazują, że wprawdzie starsi pracownicy uczą się nieco wolniej, ale efektem poczy-
nionego wysiłku jest zachowanie licznych kompetencji zawodowych i socjalnych, co w konsekwencji 
przekłada się nie tylko na powiększenie kapitału ludzkiego i społecznego, ale także na wartość 
przedsiębiorstwa jako organizacji opartej na wiedzy. W takiej właśnie organizacji, wbrew licznym 
stereotypom, pozycja starszych pracowników może być szczególnie wysoka87. Na podkreślenie 
zasługuje wyraźny związek między kształceniem a stopą bezrobocia osób starszych. Obserwacja 
pokazuje, że zdecydowana większość osób starszych, które przeszły trening zawodowy czy szko-
lenie, znajdowała pracę. Co warto przy tym podkreślić, to fakt, że coraz częściej zyskuje sobie 
uznanie metoda nauki określana jako learning by doing, czyli praktyczna nauka, oddalona od czysto 
teoretycznej wiedzy. Zdobywanie wiedzy w ten sposób nie tylko okazuje się łatwiejsze, ale i wiedza 
ta szybciej może znaleźć zastosowanie w miejscu pracy.

Istotnym czynnikiem polityki rynku pracy w Szwecji jest stosunkowo wysoki poziom wykształce-
nia pracujących oraz mobilności zawodowej samych pracowników, jak i osób pracy poszukujących. 
Wskazuje na to bardzo wysoki odsetek ludności w wieku produkcyjnym uczestniczącej w procesie 
kształcenia ustawicznego88. Objętym nim jest około 40% ludności Szwecji w przedziale wieku 
od 25 lat do granicy wieku emerytalnego. W Unii Europejskiej wskaźnik ten wynosi średnio 11%, 
a w Polsce – zaledwie 5,6%89. Innym ważnym elementem ułatwiającym osiąganie celów aktywnej 
polityki rynku pracy jest duża elastyczność rynku pracy w Szwecji, wyrażająca się m.in. w wysokim 
odsetku (zwłaszcza kobiet) zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu, wysokim odsetku zatrud-
nionych na czas określony oraz w możliwości podejmowania pracy w zmiennych porach dnia. Sprzy-
ja to zatrudnieniu w takim wymiarze, jaki jest dostosowany do możliwości pracobiorcy oraz potrzeb 
pracodawcy. W rezultacie aktywną polityką rynku pracy są zainteresowani wszyscy aktorzy tej po-
lityki, do których w Szwecji zalicza się także administrację samorządową i podlegające jej służby.

W Niemczech z kolei podkreśla się coraz częściej rolę starszych pracowników jako czynnika 
sprzyjającego nie tylko integracji pracowniczej, ale i rozwojowi zawodowemu kadry90. Mimo wystę-
powania rozmaitych ograniczeń w zdobywaniu wiedzy teoretycznej przez starsze osoby, w efekcie 
ograniczenia te sprowadzają się do wydłużenia czasu, a nie ograniczenia zakresu przekazywanej 
wiedzy. Jeśli natomiast połączyć to z doświadczeniem zawodowym starszych pracowników, to 
okaże się, że ich przygotowanie zawodowe jest konkurencyjne wobec przygotowania młodych pra-
cowników. Świadomość tego faktu i akceptacja dla atrakcyjności zatrudnienia starszych pracowni-
ków jest przesłanką nowej polityki zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie. Polityka ta 
nie kieruje się wiekiem jako przesłanką oceny przydatności pracownika, ale eksponuje kompetencje 
pracownika i umiejętność organizacji pracy, co z kolei jest funkcją doświadczenia zawodowego.

86 Ältere Arbeitnehmer am Arbeitsmarkt, projekt badawczy realizowany w 2007 r. przez Fundację Bertelsmanna, 
http://www.bertelsmann-stiftung.de/cps/rde/xchg/SID-30147B2D-1A0FE5B8/bst/hs.xsl/prj_5110_5120.htm, dostęp 6.02.2010.
87 C. Rossnagel, Lernen im fortgeschrittenen Erwerbsalter, http://www.bertelsmann-stiftung.de/cps/rde/xbcr/SID-AB1FB821-
AB8897A7/bst/Vortrag%20Roßnagel301007.pdf , dostęp 6.02.2010.
88 J.W. Albrecht, G.J. van den Berg, S.B. Vroman, The Knowledge Lift: The Swedish Adult Education Program that Aimed to 
Eliminate Low Worker Skill Levels, „Working Paper” Nr 4, Institute for Labour Market Policy Evaluation, Uppsala 2004.
89 M. Boni, Elastyczność i sprawność rynku pracy w Polsce, w: Elastyczność i sprawność rynku pracy, „Zeszyty BRE Bank – CASE” 
nr 87, Warszawa 2006, s. 22.
�0 A.-Ch. Bartscher, Personalentwicklung und ältere Arbeitnehmer. Herausforderungen an eine altersgerechte Personalpolitik, 
Salzwasser Verlag 2008, s. 37 i nast.
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Współczesne organizacje, których przewaga konkurencyjna jest budowana w oparciu o kapitał 
intelektualny, powinny przykładać dużą wagę do stałego poszerzania wiedzy i doskonalenia umie-
jętności swoich pracowników. Jest to również istotne ze względu na stale zmieniające się zapo-
trzebowanie na nowe kwalifikacje, wynikające głównie z postępu technologicznego. Podnoszenie 
kwalifikacji pozwala też na minimalizowanie wykluczeń spowodowanych niedostosowaniem wiedzy 
i umiejętności społeczeństwa do potrzeb rynku pracy. Najlepiej ilustruje to problem starszych 
pracowników, których kwalifikacje, szczególnie w zakresie nowoczesnych technologii, często nie 
odpowiadają wymaganiom pracodawców. 

Deklaracja Bolońska wskazuje ogólne sposoby realizacji głównych celów Unii Europejskiej, takich 
jak Europejska Przestrzeń Szkolnictwa Wyższego czy Europejska Przestrzeń Badawcza. Jednym  
z priorytetowych kierunków działań w tym zakresie jest wdrażanie systemów kształcenia ustawicz-
nego (Life Long Learning)91. Strategie kształcenia realizowane przez instytucje edukacyjne muszą 
być dostosowane do wymogów konkurencyjnego rynku pracy i możliwości wykorzystania najnow-
szych technologii w celu zwiększenia spójności społecznej, równości szans i jakości życia92. Muszą 
również uwzględniać zalecenia zawarte w Europejskich Ramach Kwalifikacji (ERK).

W 2006 roku Komisja Europejska zainicjowała prace nad ustanowieniem Europejskich Ram 
Kwalifikacji. Celem tych działań było stworzenie wspólnych zasad, które umożliwiłyby państwom 
członkowskim, pracodawcom i jednostkom porównywanie ze sobą: umiejętności i kompetencji  
zdobywanych w różnorodnych systemach kształcenia oraz szkoleń funkcjonujących w różnych  
krajach Unii Europejskiej. Wprowadzenie ram rozważane było w kontekście mobilności pracowni-
ków oraz ułatwienia im rozwoju w różnych systemach kształcenia przez całe życie. Jest to reali-
zacja zapisów strategii lizbońskiej, związanych z budowaniem gospodarki opartej na wiedzy, gdzie 
kształcenie ustawiczne odgrywa kluczową rolę. Bezpośrednio jest to jeden z efektów programu 
działań w zakresie kształcenia Edukacja i szkolenie 201093. ERK są narzędziem, które ma służyć 
upowszechnianiu idei kształcenia się przez całe życie, na wszystkich poziomach, w obszarze całego 
zakresu kwalifikacji, od podstawowego obowiązku szkolnego do szczebla akademickiego. Formalnie 
ERK zostały przyjęte przez Parlament Europejski i Radę w kwietniu 2008 roku94.

Europejskie Ramy Kwalifikacji nie mają charakteru obligatoryjnego, stanowią jedynie zalece-
nia dla odpowiednich instytucji krajów członkowskich. Ich celem nie jest szczegółowe definiowanie  
określonych kwalifikacji i kompetencji jednostek. Stanowią one pewien punkt odniesienia dla  
tworzonych krajowych systemów kwalifikacji. Ramy mają stanowić dla państw członkowskich 
wsparcie ułatwiające zapewnienie przejrzystości oraz promowanie mobilności pracowników i kształ-
cenia się przez całe życie. Ze względu na swój nieobligatoryjny charakter ich wdrażanie w krajach 
członkowskich powinno uwzględniać krajowe prawo oraz stosowane w nich praktyki.

Ważnym problemem, związanym z doskonaleniem kompetencji jednostek, do tej pory nieuregu-
lowanym w krajowym systemie edukacji, jest walidacja efektów uczenia się pozaformalnego  
i nieformalnego95. Często bowiem wiedza i umiejętności zdobyte poprzez wieloletnie doświadcze-
nie zawodowe i samokształcenie nie są w żaden sposób certyfikowane. Utrudnia to wielu osobom 
karierę zawodową, a pracodawcom prowadzenie właściwej polityki zatrudnienia. 

ERK powinny zatem przyczyniać się do unowocześnienia systemów kształcenia i szkoleń, do 
powiązania kształcenia i szkolenia z zatrudnieniem oraz do budowania mostów między uczeniem 
formalnym, pozaformalnym i nieformalnym, a tym samym prowadzić do walidacji efektów uczenia 
się poprzez praktyczne doświadczenia96.

�� Deklaracja bolońska i co dalej, Konferencja Rektorów Uniwersytetów Polskich, Uniwersytecka Komisja Akredytacyjna, Poznań 
2004, s. 2.
�2 Ibidem, s. 20.
�� Education and training in Europe: diverse systems, shared goals for 2010, European Commission, Directorate-General 
for Education and Culture, 2002.
�4 Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie ustanowienia europejskich ram kwalifikacji 
dla uczenia się przez całe życie, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej (2008/C 111/01) z dnia 6.05.2008.
�� Ibidem, s. 2.
�� Ibidem, s. 2.
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Rozdział 4
Przykłady dobrych praktyk
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Poważnym problemem w polskich firmach pozostaje zarządzanie wiekiem, które najkró-
cej można określić jako „poprawę pozycji i perspektyw starszych pracowników na rynku pracy”.  
Pracodawcy na ogół trafnie rozpoznają przyczyny dezaktywizacji swoich pracowników, jednakże 
wciąż nie podejmują żadnych kroków w celu zatrzymania w pracy osób w wieku okołoemerytalnym, 
ani też nie stosują żadnych bardziej długoterminowych strategii zarządzania wiekiem pracowni-
ków mimo tego, że w ogromnej większości zaczynają odczuwać brak pracowników. Trafnie też  
rozpoznają konsekwencje dezaktywizacji tak dla pracownika, jak dla pracodawcy (bezpowrotna 
utrata potencjału intelektualnego doświadczonych pracowników)97.

Ostatnio coraz więcej uwagi poświęca się zagadnieniom związanym z zarządzaniem wiekiem. 
Związane jest z procesem starzenia się (aging process), definiowanym jako ciągły proces od  
urodzenia do śmierci, obejmujący fizyczne, społeczne, psychologiczne i duchowe zmiany człowie-
ka98. Tak więc w przypadku pracowników dotyczy całego okresu aktywności zawodowej. Wiąże 
się ono z wieloma innymi terminami takimi, jak starzejąca się populacja, zmiany demograficzne, 
aktywne starzenie się, zarządzanie różnorodnością, anty-dyskryminacja99. Jednakże w większości 
przypadków działania związane z zarządzaniem wiekiem utożsamiane są ze starszymi pracownikami 
(50+), gdyż zagadnienia jakie pojawiają się w tej grupie stanowią największy problem dla zarządza-
jących firmami. 

Zarządzanie wiekiem obejmuje prawie wszystkie funkcje i procesy zarządzania zasobami ludzkimi 
takie, jak planowanie zatrudnienia, rekrutacja pracowników, dobór form zatrudnienia i organiza-
cji pracy, długość i organizacja czasu pracy, kształtowanie treści pracy, wynagrodzeń, ocenianie  
i motywowanie oraz zarządzanie rozwojem i karierą zawodową w kontekście wieku pracowni-
ków100. 

Ogólnie rzecz biorąc można rozpatrywać zarządzanie wiekiem na trzech poziomach:  
indywidualnym, organizacji, oraz polityki rynku pracy101. Spojrzenie na kwestie zarządzania wiekiem  
z punktu widzenia jednostki może być związane z utrzymaniem zatrudnienia i dostosowaniem się do  
wymogów rynku pracy poprzez ciągłe uaktualnianie wiedzy i umiejętności w starszym wieku. 

Z perspektywy organizacji zarządzanie wiekiem pojawia się zwykle w kontekście restrukturyzacji 
przedsiębiorstwa, rozwoju rynku, zmian organizacyjnych, utraty umiejętności, czy braku siły robo-
czej. Działania podejmowane przez organizacje w zakresie zarządzania wiekiem to między innymi 
zwiększanie świadomości menedżerów i pracowników, poruszanie kwestii związanych ze zdrowiem 
i bezpieczeństwem oraz holistyczne podejście do zarządzania zasobami ludzkimi102. W zarządzaniu 
wiekiem w organizacji można wyróżnić kilka podstawowych obszarów103:

• Rekrutacja i odejście z pracy.
• Szkolenia, rozwój i promocja.
• Elastyczne formy pracy.
• Ergonomia i projektowanie stanowisk pracy.
• Zmiana podejścia do starzejących się pracowników.

�7 Dezaktywizacja osób…, op. cit., s. 114, 128.
98 S.S. Hunt, Aging Process, Washington, 2004, s. �.
�� A European Age Management Network: the way forward?, EQUAL-European Social Fund, European Commission, 
DG Employment, Social Affairs and Equal Opportunities, June 2007, s. 14.
�00 B. Urbaniak, W. Kwiatkowska (red.), Pracownicy 45+ w naszej firmie, Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju, Warszawa 
2007, s. �.
�0� A European Age Management..., op. cit.
�02 Ibidem. 
�0� B. Casey, H. Metcalf, J. Lakey, Human resource strategies and the third age: policies and practices in the UK, 
w: Taylor P. et al., Age and Employment, IPM, London 1993.

4.1. Zarządzanie wiekiem



38

Lub podobny zakres, związany z rekrutacją pracowników, kształceniem przez całe życie, rozwo-
jem karier, elastycznym czasem pracy, ochroną zdrowia wraz z właściwym projektowaniem miejsc 
pracy, mobilnością wewnętrzną oraz wychodzeniem z rynku pracy. Podkreśla się konieczność  
kompleksowego uwzględniania wszystkich czynników104

Powodów rosnącego zainteresowania kwestiami związanymi z zarządzaniem wiekiem na  
poziomie kształtowania polityki rynku pracy jest wiele. Wymienia się następujące: starzenie się siły 
roboczej, paradoks wieku/ zatrudnienia, imperatywy polityki państwowej, inicjatywy indywidualnych 
pracodawców oraz europejska kampania na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na 
wiek105. 

W wielu krajach Europy firmy zaczynają realizować politykę zarządzania wiekiem (age  
management policy), także w Polsce dzięki wsparciu IW EQUAL wypracowano kilka eksperymen-
talnych rozwiązań w zakresie edukacji ustawicznej i zarządzania wiekiem w firmach106. W krajach 
europejskich jest wiele przykładów dobrych praktyk w zakresie zarządzania wiekiem, stymulujących 
przedłużanie aktywności zawodowej przez starszych pracowników. 

W Austrii107, gdzie obserwuje się niski udział osób zatrudnionych w wieku 55+ (poniżej 30%), 
wprowadzono m.in. zmiany w systemie emerytalnym, mające zachęcić starszych pracowników  
do pozostawania na rynku pracy. 

Model przejścia na emeryturę w niepełnym wymiarze godzin, polegający na finansowaniu przez 
Labour Market Service (LMS) 25% pensji oraz całą składkę emerytalną dla pracowników, 
którzy zmniejszą swój czas pracy o 50% na pięć lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego.
Model solidarności, w którym zespół ogranicza czas pracy o 20% z pełnym wynagrodzeniem 
przez 2 lata, jeśli nowi pracownicy zostaną zatrudnieniu dzięki tej redukcji. LMS sponsoruje 
pensję dla nowych pracowników.

Starzenie się społeczeństwa powoduje wzrost presji na system socjalny: mniej ludzi płaci  
podatki, więcej ludzi otrzymuje zasiłki lub świadczenia emerytalne, pojawiają się też roszczenia do-
tyczące usług zdrowotnych. Aby złagodzić skutki starzenia się społeczeństwa, konieczne staje się 
zwiększenie udziału pracowników 50+ w rynku pracy. Belgia108, podobnie jak wiele innych krajów 
ponosi obecnie konsekwencje wprowadzenia wcześniejszych emerytur, które zostały wprowadzone 
wiele lat temu i miały na celu zapewnienie zatrudnienia młodym pracownikom. Przez długi czas  
brakowało w Belgii globalnego planu integracji starszych pracowników na rynku pracy. Podejmowano  
co prawda pewne działania (np. zmniejszenie kosztów zatrudnienia starszych pracowników), jednak 
nie były one częścią kompleksowej strategii. Utrzymano również wcześniejsze przechodzenie na 
emeryturę. W roku 2005 podjęto próby opracowania i wdrożenia tzw. Paktu Generacji (Genera-
tion Pact). Pakt ten zakładał następujące środki: więcej pracujących młodych ludzi, więcej starszych 
ludzi w pracy, mniej podatków związanych z pracą oraz silniejszy system świadczeń społecznych.  
W stosunku do starszych pracowników Pakt Generacji przewiduje między innymi:

Przechodzenie na wcześniejszą emeryturę najwcześniej od 60. roku życia (dotychczas od 
58.).
Ograniczenie przechodzenia na wcześniejszą emeryturę jedynie do sektorów wymagających 
ciężkiej pracy.

�04 G. Naegele, A. Walker, A guide to good practice in age management, European Foundation for the Improvement of Living 
and Working Conditions, Dublin 2006, s. 7. 
�0� A. Walker, The emergence of age management in Europe, International Journal of Organizational Behaviour, Volume 10 (1), 
s. 685-697.
�0� Raport o kapitale…, op. cit, s. ���.
�07 R. Karazman, Employment and labour market policies for an ageing workforce and initiatives at the workplace, 
National overview report: Austria, European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, 2007.
108 M. Lambers, Employment and labour market policies for an ageing workforce and initiatives at the workplace, 
National overview report: Belgium, European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, 2007.
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Ludzie od 62. roku życia, którzy będą chcieli nadal pracować otrzymują specjalny dodatek do 
pensji.
Jeśli starsi pracownicy będą zmieniali pracę z trudniejszej na łatwiejszą, mają szansę na  
okresową rekompensatę utraty dochodów.
Przejście na wcześniejszą emeryturę będzie możliwe dla ludzi, którzy utracą pracę w wyni-
ku restrukturyzacji organizacji, jednak najpierw będą oni musieli przejść intensywną ścieżkę  
poszukiwania pracy.
Starszym pracownikom zapewni się doradztwo w zakresie ich kariery; zostaną również  
poczynione wysiłki związane z edukacją i treningiem, zwłaszcza dla starszych pracowników. 

Wprowadzenie tego paktu napotkało na trudności ze względu na silny opór związków zawodo-
wych i samych pracowników. 

Zarządzanie wiekiem na poziomie organizacji jest nieodłącznie związane z mobilnością pracow-
ników i elastycznością organizacyjną firmy. Dużą rolę odgrywają również: rozwój kultury organiza-
cyjnej wspierającej różnorodność, relacje międzyludzkie oparte na współzależności i zaufaniu oraz 
wsparcie109. 

Można wskazać kilka elementów efektywnego zarządzania wiekiem110:
Pełny audyt wiekowy organizacji.
Stworzenie planu zarządzania wiekiem.
Wewnętrzna edukacja i kampanie świadomościowe.
Programy kontynuacji wiedzy dla „kluczowych mędrców”.
Programy zatrzymania dla starszych pracowników.
Ocena współpracy pracowników z klientami.

Można też wyróżnić kilka składowych zarządzania wiekiem w organizacji111:
Procesy strukturyzacji pracy.
Organizacja pracy i czasu pracy.
Alokacja zasobów ludzkich.
Organizacja pracy zespołowej.
Zarządzanie rozwojem karier pracowniczych.

Procesy strukturyzacji pracy obejmują ogół działań, które mają na celu stworzenie mapy stano-
wisk pracy (ról do spełnienia w organizacji), czyli tworzenie nowych stanowisk pracy i dostosowanie 
już istniejących do, zmieniających się z wiekiem pracowników, możliwości fizycznych i umysłowych. 
Restrukturyzacja może polegać np. na odsunięciu od pracy w warunkach uciążliwych starszych 
pracowników, gdzie uciążliwość warunków może się wiązać z obciążeniem fizycznym, koniecznością 
podejmowania szybkich decyzji, stresem itp. Efektywność zarządzania wiekiem zależy od rodzaju 
zadań powierzanych starszym pracownikom – muszą one być dostosowane do ich możliwości. 
Bardzo dużą rolę w pracy starszych pracowników odgrywa organizacja pracy i czas pracy w firmie, 
uwzględniające ich możliwości. Do przykładowych rozwiązań można zaliczyć pracę w niepełnym 
wymiarze godzin czy rezygnację z pracy na nocną zmianę. Alokacja zasobów ludzkich polega mię-
dzy innymi na optymalizacji alokacji zadań z punktu widzenia możliwości wykonywania pracy przez 
starszych pracowników. Do przełożonych należy dopasowanie powierzanych zadań do możliwo-
ści. Można w tym celu wykorzystać coaching przełożonych, połączony z odpowiednim systemem  
motywacyjnym. Konieczne jest przy tym bardzo zindywidualizowane podejście. Inną istotną  
składową zarządzania wiekiem jest organizacja pracy zespołowej, sprzyjająca międzypokoleniowej 
wymianie wiedzy.

�0� B. Urbaniak, W. Kwiatkowska…, op. cit.
��0 Seaberg M., Boom or bust. Solutions to address the ageing workforce crisis, CEO Online, January 200�.
��� B. Urbaniak, W. Kwiatkowska…, op. cit.
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Różnorodność wiekowa jest konieczna dla rozwoju organizacji. Ostatnią składową jest zarządzanie 
rozwojem karier pracowniczych. Organizacje powinny analizować, jakie rodzaje szkoleń są potrzeb-
ne starszym pracownikom, aby umożliwić im jak najdłuższe pozostanie w pracy. Należy również 
eliminować negatywne skutki zmian organizacyjnych, prowadzących często do zwalniania starszych, 
lojalnych pracowników. 

Doświadczenie wielu organizacji pokazuje, że112:
Zatrudnianie starszych pracowników oznacza pozyskanie przez organizację dodatkowego  
doświadczenia i umiejętności.
Organizacje korzystają na oszczędności kosztów, jeśli inwestują w umiejętności i promocję 
zdrowia dla starzejącej się siły roboczej.
Zatrzymanie starszych pracowników pozwala uniknąć kosztownej utraty umiejętności i może 
zwiększyć udział w rynku.
Solidarność międzypokoleniowa oraz motywacja do pracy mogą wzrosnąć dzięki wprowadzeniu 
różnorodności wiekowej.

��2 G. Naegele, A. Walker, A guide to good practice..., op. cit.
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Sugerowanym przez Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny rozwiązaniem jest  
Zarządzanie przez zróżnicowanie jako jedna z metod podejścia do rozwiązania kwestii  
zatrudnienia osób starszych113. W niektórych znanych europejskich firmach stosowana jest 
reguła „zarządzanie zróżnicowaniem = zarządzanie produktywnością”. Celem tej koncepcji jest 
stworzenie mechanizmu, w którym każdy zatrudniony (bez względu na wiek) może wnieść pełen 
wkład w organizację i jej rozwój, oparty na perfekcyjnym wykonawstwie. Programy zróżnicowania, 
wartościujące różne stopnie przygotowania zawodowego oraz przyciągające i utrzymujące pracow-
ników o najlepszych kwalifikacjach, określają równe szanse, jako jeden z głównych punktów podej-
ścia do zarządzania zasobami ludzkimi. Niedyskryminacyjne praktyki zarządzania zróżnicowaniem są 
w coraz większym stopniu uznawane za narzędzia zwiększające sprawność i produktywność. 

Można stwierdzić, że ścieżka rozwoju polityk wsparcia starszych pracowników może  
z powodzeniem przebiegać w kierunku zarządzania zróżnicowaniem wiekowym i zróżnicowaniem 
umiejętności. Należy podkreślić, że zarządzanie wiekiem zaczyna się praktycznie już na 
początku kariery zawodowej i obejmuje cały okres aktywności zawodowej człowie-
ka. Przedsiębiorstwa stosujące zarządzanie przez zróżnicowanie wiekowe przeprowadzają  
nabór lub przegrupowują wewnątrz firmy pewną liczbę starszych pracowników w celu zapewnienia  
„mieszanki” wiekowej i zmniejszenia niedoboru wykwalifikowanych pracowników. Celem jest posia-
danie kombinacji grup wiekowych, kwalifikacji, kultur i kompetencji. 

Zarządzanie przez zróżnicowanie umiejętności realizuje się poprzez rozpoznanie  
i wartościowanie różnych kompetencji zawodowych pracowników starszych i młodszych oraz  
poprzez starania na rzecz przyciągania i utrzymywania pracowników o najlepszych kwalifikacjach.  
Korzyści jakie można zaobserwować z zastosowania środków zarządzania wiekiem są  
następujące: 

wzrost ogólnego poziomu umiejętności siły roboczej i jej podatności na innowacje (młodzi uczą 
się od starszych, starsi od młodszych), 
poprzez obecność w firmie dobrze wynagradzanych starszych pracowników, młodszy personel 
dostrzega większe możliwości kariery zawodowej, 
poprawa jakościowa i organizacyjna odnośnie do produktów i usług, 
utrzymanie odpowiedniego poziomu umiejętności, potencjału rozwoju zawodowego i możliwości 
wewnętrznych przegrupowań pracowników. 

Czynniki sukcesu zarządzania wiekiem w firmie są następujące: 
świadomość wieku,
istnienie ram polityki krajowej wspierającej zarządzanie wiekiem,
ostrożność w planowaniu i wdrażaniu,
współpraca wszystkich zainteresowanych stron z pozycji świadomości wieku,
oszacowanie i ocena kosztów i korzyści. 

��� Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie: „Sytuacja starzejących się pracowników w obliczu 
przemian w przemyśle – zapewnianie wsparcia i zarządzanie zróżnicowaniem struktury wiekowej w sektorach 
i przedsiębiorstwach” (opinia z inicjatywy własnej), (2009/C 228/04), Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 228, Bruksela, 
22-09-2009, s. 30-31.
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Ogólne wskazówki dotyczące obszarów formułowania dobrych praktyk wsparcia starszych  
pracowników: 

zaangażowanie partnerów społecznych w negocjowanie zakładowych, sektorowych lub  
ponadsektorowych układów zbiorowych pracy zawierających regulacje odnoszące się do  
pracowników starszych; mogą to być także pakty społeczne, zapisy w regulaminach pracy  
i inne porozumienia dwu i wielostronne,włączenie wszystkich zainteresowa-
nych stron w inicjowanie i tworzenie regulacji prawnych na poziomie krajowym  
(i europejskim) zachęcających pracowników w wieku 50+ do pozostania na  
rynku pracy, a ich pracodawców – do zatrzymywania ich w firmie lub naboru osób  
starszych do pracy,
projektowanie i wdrażanie systemów, struktur sieciowych ukierunkowanych na identyfikację 
sytuacji i wskaźników charakteryzujących kompleksowo starszych pracowników,
zarządzanie organizacją przez różnorodność, z ukierunkowaniem na konkretne grupy wiekowe 
starszych pracowników (m.in. zarządzanie zróżnicowaniem wiekowym i/lub zarządzanie zróżni-
cowaniem umiejętności),
wdrażanie modeli systemów doradztwa dla pracowników w wieku 50+ i ich pracodawców,  
z naciskiem na rozwój podsystemów oceny zapotrzebowania na umiejętności zatrudnionych  
w przedsiębiorstwie, sektorze, regionie, a nawet kraju,
stosowanie systemów doradztwa dla pracowników w dziedzinie planowania szkoleń, kursów 
i innych działań edukacyjnych i dokształcających, w szczególności ukierunkowanych na osoby 
starsze,
rozwijanie systemów doradztwa dla przedsiębiorców i kadry zarządzającej w zakresie  
poprawy adaptacyjności, konkurencyjności i produktywności przedsiębiorstw w okresie przemian,  
poprzez zarządzanie zróżnicowaniem wieku oraz zarządzanie kapitałem ludzkim z wykorzysta-
niem technologii informacyjnych; 
budowanie i rozwijanie struktur i systemów sieciowych (sektorowych, terytorialnych, miesza-
nych, łączących przedstawicieli zainteresowanych stron itp.) oraz obserwatoriów umiejętno-
ści i miejsc pracy, monitorujących dostęp osób starszych do rynku pracy (z uwzględnieniem 
ich umiejętności). Obserwatoria takie mogą obejmować swym zasięgiem sektory, jednostki  
terytorialne i regiony.
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Interesujące są doświadczenia Finów114, którzy w 1992 roku mieli niski wskaźnik zatrudnie-
nia wśród osób starszych – tylko 30%, a obecnie przekraczają pułap 50%. Stało się tak z wielu 
powodów, a najważniejszym była przemyślana polityka publiczna z udziałem wszystkich partnerów 
społecznych, skupiona na wzmocnieniu pozycji osób 50+ na rynku pracy. Składało się na nią wiele 
elementów: 

Prowadzone co roku na szeroką skalę – z udziałem środków finansowych pracodawców oraz 
budżetu państwa – badania profilaktyczne dla pracowników od trzydziestego piątego roku 
życia, zmierzające do tego, by wczesna wykrywalność chorób i rehabilitacja poprawiała ich 
ogólny stan zdrowia, a zarazem i przydatność na rynku pracy.
Szeroki program edukacji dla osób w wieku 45-50 lat, który miał wcześniej przygotować  
je do nowych wyzwań, wzmocnić ich pozycję dzięki nowym kwalifikacjom i kompetencjom,  
bo to ułatwiało firmom utrzymywanie tych grup w zatrudnieniu.
Prowadzenie i upowszechnianie rezultatów wielu badań dotyczących uwarunkowań zawodo-
wych osób starszych. Wynikało z nich między innymi, że o ile zmniejsza się rola predyspozycji 
fizycznych, oraz po czterdziestym piątym roku życia zdolność do koncentracji, o tyle nieustan-
nie rośnie waga doświadczenia jako atutu starszych pracowników (doświadczenia jako swoistej 
mądrości zawodowej, co daje dobre podstawy do coachingu, wewnętrznych form konsultacji, 
prowadzenia młodszych itd.; nie mówiąc o badaniach, które potwierdzały, iż w grupie zawodów 
związanych ze sprzedażą i handlem, w rozmowach biznesowych w call center starsi uzyskiwali 
lepsze rezultaty, właśnie dzięki cierpliwości i doświadczeniu).
Promocja specyficznego odłamu zarządzania zasobami ludzkimi, jakim jest w ramach  
zarządzania różnorodnością – zarządzanie wiekiem. To zmieniło nastawienie firm,  
sprzyjało ponownej analizie (pozytywnej) przydatności osób 50+ w procesach pracy, wspoma-
gało ich alokację, wraz z nowym sposobem wykorzystywania tego, co najcenniejsze. Sukcesy 
Finów są dobrym wzorem do przetwarzania.

Ale trzeba pamiętać o jednym. Kluczem okazała się kooperacja instytucji państwowych, 
biznesu i organizacji pracowników, a przede wszystkim wspólne rozumienie celu. 

Pracodawcy w różnorodnych badaniach podkreślają znaczenie barier utrudniających utrzymy-
wanie 50+ w pracy. Są to kwestie dotyczące kwalifikacji i kompetencji (poziom edukacji, ale  
i gotowość zmiany umiejętności przy podkreślaniu, iż pracodawcom brakuje środków finanso-
wych na takie inwestycje w „starszy kapitał ludzki”). Są to również kwestie zdrowia i poziomu  
absencji – co z kosztowego i organizacyjnego (dla firmy) punktu widzenia ma znaczenie, choć często 
jest wyolbrzymiane. Pojawiają się również opinie wyrażane przez służby zatrudnienia oraz agencje  
zatrudnienia, iż barierą zatrudnienia osób 50+ jest dyskryminacja osób starszych na rynku pracy. 
Ale ta specyficzna dyskryminacja nie daje się łatwo scharakteryzować i realnie jest 
pochodną dominujących przekonań o nieprzystawalności starszych pracowników do 
wymogów rynku pracy. 

Prowadzenie polityki wiekowej w Finlandii ma swoje początki w roku 1995. Tego typu działania 
wymagają czasu i sprzyjającej atmosfery społecznej, gdyż dotyczą problemów wrażliwych, m.in. 
takich jak kształtowanie systemów emerytalnych. Jednym z głównych działań tego programu było 
odejście od polityki wcześniejszych emerytur. W roku 2005 (a więc po 10 latach) wprowadzono 
wyższy wiek emerytalny, uwzględniając wielostronne aspekty rozwoju zatrudnienia i polityki rynku 
pracy. Akceptację takich zmian uzyskano poprzez szeroką kampanię społeczną. 

Reforma emerytalna nie polegała na arbitralnym podniesieniu wieku emerytalnego, lecz na 
wprowadzeniu powszechnego elastycznego wieku emerytalnego 63-68 lat. W ten sposób wyeli-
minowano możliwości przechodzenia na wcześniejsze świadczenia emerytalne w różnych grupach

��4 Rynek pracy…, op. cit.
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zawodowych. Nowo wprowadzony system emerytalny preferuje pracowników o dłuższym stażu, gdyż 
przy obliczaniu emerytury ostatnie lata pracy mają największe znaczenie dla jej wysokości. 
Jest to czynnik motywujący do przedłużenia okresu aktywności zawodowej. W tej koncepcji istotne 
było odejście od rozwiązywania problemów rynku siły roboczej za pomocą wcześniejszych emerytur  
a w szczególności wcześniejszych emerytur dla bezrobotnych. Przez ostatnie 15 lat kolejne  
rządy miały na względzie wielki społeczny cel: wiek emerytalny należało podnieść w dłuższym  
przedziale czasowym. 

Finlandia jako pierwszy z krajów Unii Europejskiej zaczęła konsekwentnie modernizować poli-
tykę dotyczącą starzejącego się społeczeństwa. Punktem wyjścia dla reform były analizy potrzeb  
w zakresie siły roboczej i obliczenia kosztów emerytur sporządzone na początku lat dziewięćdziesią-
tych przez fińskie Ministerstwo Pracy. Opierając się na uzyskanych danych, rząd powołał w 1995 
roku Komisję ds. starzejących się pracowników w życiu zawodowym115, składała się ona  
z przedstawicieli władz publicznych i uczestników rynku pracy, a jej celem była analiza  
sytuacji starzejących się pracowników na rynku pracy oraz opracowanie propozycji działań, które  
miałyby doprowadzić do polepszenia warunków ich zatrudnienia. W komisji reprezentowane były  
strony dialogu społecznego i reprezentanci różnych grup społecznych, co pozwoliło na sporządzenie  
nowej polityki dotyczącej wieku emerytalnego. Stanowiła ona najważniejszy punkt wyjściowy dla 
nowego programu działań i kształtu polityki społecznej. Nie wszystkie problemy zostały rozwiązane  
natychmiast, jednakże był to dobry punkt wyjściowy do społecznej debaty i zmiany poglądów  
społeczeństwa oraz stworzenia nowych propozycji rozwiązań prawnych.

Do zadań komisji należało zdefiniowanie czynników, które decydowały o poziomie zatrudnie-
nia, na które można mieć wpływ. Zgodnie z opinią komisji jednym z najważniejszych elementów  
wpływających na poziom zatrudnienia jest stan zdrowia starzejących się pracowników. Oprócz 
zdrowia istotne są także inne czynniki, takie jak: fachowość pracownika, organizacja pracy, inne 
fizyczne i psychiczne zdolności do działania, dbałość o własne zdrowie, umiejętności społeczne, 
możliwość i gotowość związania się ze swoją pracą i jej rozwojem116. 

Komisja opracowała program działań, którego realizacja została zaplanowana na pięć lat.  
W trakcie wdrażania planu przewidziano stałe monitorowanie i ewaluację efektów tych  
działań, przeprowadzenie samooceny i ustalenie nowych kierunków. Działania podzielono na trzy  
obszary: rozwój życia zawodowego, ponowne zatrudnienie bezrobotnych oraz poszukiwanie rozwiązań  
rozwoju zatrudnienia poprzez system składek emerytalnych i socjalnych, a w ich ramach określono 
działania szczegółowe117.

Linia rozwoju życia zawodowego:
Zagadnienia dotyczące modyfikacji przepisów prawa pracy. 
Sprawdzanie czy występuje dyskryminacja w procesie rekrutacji, czy przestrzegane są  
przepisy prawa dotyczące czasu pracy, dni wolnych za wysługę lat, zakończenia stosunku  
pracy. Usuwanie przejawów dyskryminacji prowadzone było przez uświadamianie pozytywne,  
a nie wprowadzanie zaostrzenia kroków prawnych. 
Zwiększenie wysiłków w promowanie systemu elastycznego czasu pracy. Został stworzony 
między innymi przewodnik dotyczący czasu pracy, w którym zwrócono uwagę na przerwy  
w pracy, czas wypoczynku i organizację pracy zmianowej. 
W nowym prawie o umowach pracy (część fińskiego modelu flexicurity) zawarto przepisy 
mówiące o tym, iż po zakończeniu stosunku pracy obowiązkiem pracodawcy jest pomoc  
w znalezieniu nowego miejsca w zakładzie i szkolenie.

��� Ibidem, s. 71.
��� Ibidem, s. 72.
��7 Ibidem, s. 74-75.
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 Przedsięwzięcia dotyczące rozwoju życia zawodowego:
Działania mające na celu utrzymanie zdolności do pracy – stworzono strategię na poziomie 
rządowym, wyszkolono personel przemysłowej opieki zdrowotnej i ochrony pracy. 
Narodowy program rozwoju życia zawodowego, który finansuje przedsięwzięcia rozwojowe, 
sieciowe i badawczo rozwojowe w celu równoczesnego podnoszenia wydajności i dobrego 
samopoczucia w pracy. 
Uzupełnienie prawa o ochronie pracy o punkt uwzględniający proces starzenia się pracowni-
ków, traktowany jako czynnik wpływający w sposób szczególny na bezpieczeństwo pracy, oraz 
punkt dotyczący przemysłowej opieki zdrowotnej, jako czynnik utrzymujący zdolność do pracy. 
Przeprowadzono też szkolenie organów odpowiadających za ochronę pracy, aby w swej działal-
ności brały pod uwagę wiek jako czynnik wpływający na bezpieczeństwo i zdrowie w pracy. 
Starzejący się pracownicy zostali potraktowani jako specjalna grupa, która uzyskuje  
możliwość kontynuowania nauki do końca życia zawodowego, zintensyfikowano rozwój metod  
nauczania, przygotowania szkoleń i finansowania nauczania dla dorosłych, a także zmieniono  
przepisy dotyczące współpracy w przedsiębiorstwach w taki sposób, aby przedsiębiorstwa 
podczas przygotowywania planów zatrudnienia i szkolenia brały pod uwagę specyficzne potrzeby  
starzejących się pracowników. 

Ponowne zatrudnienie starzejących się bezrobotnych:
Ustalono, że polityka dotycząca szkoleń siły roboczej będzie rozwijana. Postanowiono zwrócić 
większą uwagę na gotowość bezrobotnych do przystąpienia do szkoleń podnoszących poziom 
wykształcenia ogólnego i zawodowego, a także gotowość do podtrzymywania zdolności do 
pracy. Postanowiono zwiększyć liczbę kursów przysposobienia zawodowego w miejscach pracy 
oraz egzaminów zawodowych zdawanych przez starzejących się pracowników. 
Postanowiono zwiększyć tzw. zatrudnienie subsydiowane dla starzejących się pracowników, 
ponieważ tacy pracownicy z reguły mają ograniczone możliwości uzyskania nowej pracy. 
W urzędach pracy zaczęto intensywnie analizować zapotrzebowanie na świadczenie usług dla 
osób długotrwale bezrobotnych powyżej pięćdziesiątego roku życia, a tym samym rozwijać 
model i opracowywać proces usług dla starzejących się pracowników. 

Rozwiązania dotyczące rozwoju zatrudnienia poprzez system składek emerytalnych 
i socjalnych:

Jedną z istotnych cech fińskiej polityki wiekowej było to, że nowa polityka wiekowa w zasadzie 
nic nie odbierała, wręcz przeciwnie, dawała nowe możliwości w życiu zawodowym. Jednym  
z przykładów może być fakt, iż na etapie początkowym swojej pracy komisja nie widziała  
konieczności zabierania głosu w sprawie wcześniejszych emerytur, tylko zaproponowała  
szersze praktyczne zastosowanie emerytur częściowych. Emerytury częściowe dają  
możliwość kontynuacji pracy zawodowej, a ich celem było zastąpienie nimi wcześniejszych 
emerytur w pełnym wymiarze. 
Jedną z badanych możliwości było obniżenie składek na ubezpieczenie społeczne od pracow-
ników powyżej pięćdziesiątego roku życia, płaconych przez pracodawcę. Obniżka składki na 
ubezpieczenia społeczne nie była w zasadzie narzędziem polityki wiekowej, mimo iż próbowano 
ją stosować jako narzędzie regionalnej polityki zatrudnienia.

Komunikacja i szkolenie jako główne kierunki działania
Komisja nie zaproponowała radykalnej reformy systemu emerytalnego, ani podniesienia wieku 

emerytalnego. Przedsięwzięte środki, które miały służyć osiągnięciu założonych celów (utrzyma-
nia aktywności zawodowej starszych pracowników), to przede wszystkim zakrojona na szeroką  
skalę kampania informacyjna szkolenia, działalność badawcza i rozwojowa. Kampanie informacyjne  
i działania związane z komunikacją skierowano do całego społeczeństwa, ale w szczególności do 
pracodawców. Dążono do stworzenia pozytywnych zmian postaw w stosunku do starszych pra-
cowników, poprzez wykazanie, że ich wykształcenie ogólne być może uboższe o pewne tematy  
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i umiejętności niż młodszych roczników, ale uzupełniają je umiejętności uzyskane dzięki wieloletniemu 
doświadczeniu zawodowemu. Przedstawiono również atuty starszych pracowników, które nabywa 
się z wiekiem, takie jak pogłębiana wraz ze zdobywanym doświadczeniem tzw. cicha (lub inaczej: 
ukryta) wiedza (tacit knowlegde), wysoka moralność w pracy, zaufanie i mądrość (np. zdolność 
rozwiązywania wielowarstwowych problemów)118. Podkreślono znaczenie wiedzy zdobywanej przez 
doświadczenie. 

Szerokie upowszechnianie informacji o możliwościach kształcenia i ich istotności dla rozwoju 
zawodowego było sposobem na promowanie nauki wśród starszych i bezrobotnych osób, którym 
potrzebna jest aktualizacja przestarzałej wiedzy ogólnej i zawodowej. W organizację szkoleń skie-
rowanych do instytucji odpowiadających za ochronę zatrudnienia, personelu przemysłowej opieki 
zdrowotnej, organizacji liniowych w miejscach pracy, urzędów pracy, do osób odpowiedzialnych 
oraz pracowników w centrach pracowniczych i zawodowych, włączyły się instytucje państwowe.  
W szerokiej kampanii informacyjnej starano się zawsze pokazywać jedynie pozytywne strony  
starzenia się, przytaczano w nich pozytywne przykłady przedsiębiorstw, w których starzejący się 
pracownicy czują się dobrze, gdzie się ich szanuje, za wzorce postępowania stawiano firmy repre-
zentujące dobre praktyki w zarządzaniu wiekiem.

Jednym z celów wszystkich fińskich programów dotyczących życia zawodowego było również 
zbudowanie silnej kultury organizacyjnej. W miejscach pracy charakteryzujących się taką kulturą 
organizacyjną pracownicy czują się lepiej, odczuwają silną chęć do działania, a praca sprawia satys-
fakcję, częściej przeprowadzane są efektywne szkolenia w miejscu pracy, a styl zarządzania firmą 
jest motywujący do działania. Silna kultura przedsiębiorstwa jest również związana z zadowoleniem 
z pracy i dobrą atmosferą w miejscu pracy. Poza tym zauważono, że w miejscach pracy, w których 
panuje silna kultura organizacyjna, polityka wiekowa jest pod wieloma względami bardziej pozytyw-
na119. 

Za podstawę silnej kultury organizacyjnej przyjmuje się zasady dobrego zarządzania wiekiem. 
Punktem wyjścia są obowiązki pracodawcy, który stwarza warunki, w których pracownik może 
kierować swoją karierą uwzględniając swój wiek i sytuację życiową. Z kolei obowiązkiem pracownika 
jest wykorzystanie otwierających się możliwości. Zadaniem społeczeństwa jest natomiast pod-
trzymywanie świadomości, wspieranie procesów zachodzących w miejscach pracy i promowanie 
dobrych praktyk.

Człowiek jest w rzeczywistości właścicielem swoich talentów, zdolności i umiejętności, i ma pra-
wo do oferowania ich wybranemu przez siebie pracodawcy na rynku pracy, a także do upoważnienia 
go do zarządzania tymi umiejętnościami. Taki wybór miejsca pracy ma sens, jeśli warunki ofero-
wane przez rynek pracy są do przyjęcia pod względem wysokości wynagrodzenia i ponoszonego 
ryzyka, a ponadto pasują do własnych ocen pracownika.

 Do najważniejszych wniosków wynikających z fińskiej polityki wiekowej można zaliczyć120:
Gdy chodzi o ustawodawstwo, należy prowadzić politykę małych kroków i wykorzystywać 
już istniejące przepisy. Ważne jest, aby w wypadku zmiany rządu, główne cele pozostały nie  
ulegały zmianom.
W pracy z grupami docelowymi należy dążyć do szerokiego powiązania wszystkich członków 
społeczeństwa, stosując metodę małych kroków. Jest to lepsze niż borykanie się z sytuacją, 
gdy duże grupy społeczne sprzeciwiają się znaczącym zmianom.

118 Ibidem, s. 75.
��� Ibidem, s. 78.
�20 Ibidem, s.81.
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Należy mieć stale na uwadze moralne aspekty programu zarządzania starzejącymi się  
pracownikami: pracodawca tworzy warunki, w których ludzie mogą zarządzać swoją własną 
karierą i ustosunkować się do swego starzenia się, a pracownik powinien wykorzystać posia-
dane możliwości i sytuacje.

•
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Rozdział 5
Doświadczenia polskie
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Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL była częścią strategii Unii Europejskiej służącą wspieraniu  
inicjatyw mających na celu budowanie warunków do tworzenia nowych miejsc pracy oraz ich  
utrzymania przez osoby zatrudnione, lecz zagrożone bezrobociem, np. z powodu wieku, czy  
kwalifikacji niedostosowanych do wymagań rynku pracy. EQUAL, ze względu na sposób realiza-
cji projektów, był innowacyjną platformą umożliwiającą poszukiwanie i uczenie się nowych sposo-
bów osiągania celów polityki Europejskiej Strategii Zatrudnienia i Procesu Integracji Społecznej.  
Projekty w ramach EQUAL były realizowane zgodnie z sześcioma zasadami: podejście tematyczne,  
Partnerstwo na Rzecz Rozwoju, zaangażowanie grup dyskryminowanych – empowerment,  
współpraca międzynarodowa, innowacyjność oraz adaptacja rezultatów do głównego nurtu polityki –  
mainstreaming. W projektach wymagano położenia nacisku na badania, mające na celu wypraco-
wywanie innowacyjnych sposobów zwalczania dyskryminacji i nierówności na rynku pracy. 

Jednym z obszarów tematycznych był problem „Wspieranie zdolności adaptacyjnych firm  
i pracowników do strukturalnych zmian gospodarczych oraz wspieranie wykorzystania technologii 
informacyjnych i innych nowych technologii”. Rozwiązania te mają podnieść konkurencyjność przed-
siębiorstw oraz kształtować świadomość pracodawców, co do konieczności działań związanych  
z zarządzaniem wiekiem, kierując działania zarówno do pracowników jak i kadry zarządzającej, 
aby zapewnić rozwój firmy i utrzymanie miejsc pracy (zwłaszcza pracowników starszych wiekiem 
i kobiet). 

Istotą prac było koncentrowanie się na działaniach mających na celu doskonalenie systemu 
utrzymywania zatrudnienia osób zagrożonych utratą pracy, ze względu na niedostosowanie  
kompetencji zawodowych do wymagań stawianych przez pracodawców. Powinno to  
pozwolić na spełnienie postulatów uzyskania przez pracowników większej stabilizacji zatrudnienia,  
jak również doprowadzenie do ich podmiotowego traktowania, szczególnie w dyskryminowanej grupie  
wiekowej 50+. Pracownicy w wieku powyżej 50 lat są szczególnie zagrożeni trwałą dezaktywi-
zacją zawodową. Powodem występowania takiej sytuacji jest nie tylko niedostosowanie umiejęt-
ności do zmieniających się wymogów stawianych przez pracodawców, ale również rozwiązania  
prawne, które zachęcają do trwałego wycofywania się z rynku pracy (świadczenia przedemerytalne).  
Tak więc, działania prowadzone w kierunku zachowania aktywności zawodowej tej grupy wiekowej 
mają znaczenie nie tylko dla jakości życia pracowników ale mają znacznie szerszy wymiar ekono-
miczny. Jednym z ważniejszych aspektów tych działań jest upowszechnianie wśród pracodaw-
ców i pracowników idei kształcenia przez całe życie. Kształcenie ustawiczne jest wskazywane  
w koncepcji zarządzania wiekiem, jako jeden z podstawowych kierunków działań wpływający na  
zachowanie aktywności zawodowej. Zachęcanie do podnoszenia kwalifikacji ma szczególne  
znaczenie w przypadku osób w wieku 50+, które stosunkowo często cechuje przywiązanie do 
tradycyjnych form pracy i tradycyjnych zawodów.

W ramach IW EQUAL było realizowanych szereg projektów skierowanych do grupy star-
szych pracowników (40+/50+), mających na celu dostosowanie ich kwalifikacji do zmieniających 
się wymagań rynku pracy. Wypracowano niezależnie szereg ciekawych rozwiązań, które mają 
pewne cechy wspólne, takie jak: diagnoza potrzeb szkoleniowych bazująca na przeprowadzonych  
badaniach, wykorzystanie technik informacyjno-komunikacyjnych, indywidualizacja szkoleń,  
przekazywanie wiedzy w systemie mentoringu. Wszystkie proponowane rozwiązania zostały  
przetestowane, co potwierdza ich efektywność w walce z dyskryminacją starszych pracowników. 

Projekt „Pomysł na sukces” proponuje e-learningowe kursy językowe i specjalistyczne szkolenia 
zawodowe dla pracowników 50+ i pracodawców. Zwraca się tu uwagę na korzyści wynikające  
z tej formy prowadzenia szkoleń zapewniającej swobodny dostęp beneficjentów do szkolenia. 
Istotne jest to, że szkolenie kończy się egzaminem i jest certyfikowane. Rezultatem projektu są 
narzędzia i materiały dydaktyczne oraz opracowanie organizacji procesu nauczania. W ramach 
projektu przetestowano opracowane procedury rekrutacji i dokonano testowania systemu na 70 

5.1. Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL
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beneficjentach. Badania skuteczności oddziaływania proponowanych rozwiązań przeprowadzono 
w okresach 3 i 6 miesięcznych po zakończeniu szkoleń. Wyniki badań potwierdziły przydatność 
tej formy kształcenia. Rezultaty projektu były również prezentowane na konferencjach krajowych 
i zagranicznych.

Projekt „Ośrodek „Renowator” dla małych i średnich przedsiębiorstw” opracował modelo-
we rozwiązanie wspierające zdolności przystosowawcze pracowników oraz kadry menedżerskiej 
MSP do zmian strukturalnych w gospodarce, a także do wykorzystania technologii informacyjnych  
i innych nowoczesnych technologii. Opracowano modułowy system kształcenia ustawicznego, który 
jest nowatorskim rozwiązaniem pozwalającym na nabywanie innowacyjnych kwalifikacji zawodo-
wych opartych na technologiach informacyjnych. Zaimplementowano na stronie projektu system 
edukacyjny TeleEdu oraz bazę certyfikowanych ekspertów. Przeprowadzono serię warsztatów 
pod hasłem „Proinnowacyjne warsztaty dla MSP” z zakresu technik informacyjnych i zarządzania  
projektami. Uzyskano pozytywne opinie beneficjentów. 

Projekt „Mayday” ma charakter sektorowy i kierowany jest do pracowników przemysłu stocz-
niowego. W ramach projektu opracowano system kształcenia ustawicznego, którego oferta  
edukacyjna dostosowana jest do rzeczywistych potrzeb pracowników (50+). Diagnoza potrzeb 
została opracowana na podstawie wyników badań pracowników i pracodawców, uwzględniając  
specyfikę branży. Koncepcja ta, mająca charakter szkoleń modułowych, przewiduje zarówno  
standardowe formy kształcenia, jak również szkolenia w systemie mentoringu. W ramach syste-
mu kształcenia ustawicznego zostało opracowane i przetestowane 15 modułów szkoleniowych dla 
pracowników 50+. W testowaniu wzięło udział około 300 osób. Podsumowaniem doświadczeń  
w zakresie tworzenia systemu kształcenia ustawicznego jest publikacja „50+ Kształcenie  
ustawiczne”, która zawiera opis opracowanego modelowego rozwiązania. Opinie niezależnych  
ekspertów potwierdzają przydatność proponowanego rozwiązania, jako środka do utrzymania 
miejsc pracy przez pracowników 50+.

Projekt „Sojusz dla pracy” kładzie nacisk na indywidualizację szkoleń. Zakłada się, że  
każdy pracownik musi być traktowany indywidualnie. Zastosowano tu koncepcję jobcoachingu.  
Dla każdej osoby biorącej udział w tym systemie kształcenia określany jest indywidualny plan rozwoju.  
Opracowano i przetestowano system kształcenia jobcoachów. Powstało biuro jobcoachów  
(16 osób), którego zadaniem jest ustalanie dla beneficjentów indywidualnych planów rozwoju (każdy 
jobcoach zajmuje się 15 beneficjentami). Powstał trwały rezultat w postaci formalnej struktury, 
który może być wykorzystywany po zakończeniu projektu.

Projekt „Dojrzałość wykorzystuje wiedzę” ma charakter sektorowy (przemysł obronny)  
i kierowany jest do osób powyżej 44 roku życia. Zawiera unikalne rozwiązania: rekrutacji, adaptacji 
na nowym stanowisku, tworzenia zakresów obowiązków, oceny pracownika, planowania ścieżki 
kariery, szkoleń wewnętrznych, motywacji finansowej, mentoringu. W ramach projektu otwarto 
dwadzieścia trzy punkty konsultacyjne, których zadaniem jest prowadzenie szkoleń. Opracowano 
15 programów szkoleniowych, które zostały przetestowane (łącznie 2 500 godzin szkoleń). 

Przedstawione projekty związane są z różnymi formami szkoleń. W większości projektów  
podkreślono konieczność właściwej diagnozy kierunków szkolenia, pozwalającej na dostosowanie ich 
do realnych potrzeb i łączy system szkoleń z systemem doradztwa zawodowego. Pomimo tego, 
że kształcenie kierowane jest do starszych pracowników, w wymienionych projektach kieruje się  
również szkolenia do kadry zarządzającej (bez względu na wiek). Jest to uzasadnione, gdyż koniecz-
ne jest kształtowanie świadomości osób decydujących o rozwoju zawodowym pracowników.

Programy szkoleniowe dotyczą uzupełniania kwalifikacji starszych pracowników, głównie  
w zakresie nowych technologii, w tym technologii informacyjno-komunikacyjnych.  
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Jedną z najczęściej proponowanych form kształcenia jest mentoring, jako sposób przekazywania wiedzy  
w wielopokoleniowych zespołach pracowniczych. W kilku projektach zwraca się uwagę na zastoso-
wanie nowych technik kształcenia na odległość (e-learning). Rezultaty wielu projektów wykonanych 
w ramach IW EQUAL zostały wykorzystane w formułowaniu Programu Solidarność pokoleń.
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Program „Solidarność pokoleń” jest pakietem działań rządowych zmierzających do zwiększe-
nia zatrudnienia osób powyżej 50-tego roku życia w Polsce. Program ten zakłada z jednej strony 
działania, które zwiększają zachęty do zatrudnienia osób w wieku 50+ przez przedsiębiorców,  
a z drugiej strony działania, które sprzyjają poprawie kwalifikacji, umiejętności i efektywności pracy 
tych osób. Zwiększenie wskaźnika zatrudnienia wśród osób po 50-tym roku życia jest niezbędne dla 
utrzymania wysokiego wzrostu gospodarczego w Polsce w perspektywie kolejnych kilkunastu 
lat. Część rozwiązań proponowanych w programie jest adresowana także do osób młodszych,  
po 45-tym roku życia. Wynika to z oceny ekspertów i praktyków, którzy wskazują, iż utrzymanie 
aktywności zawodowej osób w wieku 50 lat i więcej wymaga odpowiednich działań także w stosun-
ku do osób młodszych.

Zwiększenie aktywności osób w wieku 50+ na rynku pracy pozwala na utrzymanie solidar-
ności międzypokoleniowej. Często błędnie uważa się, że wcześniejsza dezaktywizacja pracowni-
ków tworzy miejsca pracy dla młodych – jest to nieprawda. Zjawisko to prowadzi do zwiększania 
kosztów pracy związanych z rosnącymi składkami i podatkami, co oznacza, że liczba oferowanych 
miejsc pracy spada, a w konsekwencji – spada także zatrudnienie w grupie osób do 25 roku życia. 
W efekcie, młodsze pokolenie jest obciążone w istotny sposób finansowaniem transferów ukierun-
kowanych na osoby, które zakończyły swoją aktywność zawodową.

Niski wskaźnik aktywności osób po 50-tym roku życia wynika z szeregu czynników, które  
wspólnie tworzą bariery oraz zniechęcają do zatrudnienia. Zgodnie z rekomendacjami Komisji  
Europejskiej, aby im przeciwdziałać, niezbędna jest kombinacja działań takich jak121:

Poprawianie równowagi w systemie zachęt finansowych, poprzez działania zniechęcające  
do wcześniejszej emerytury oraz tworzenie zatrudnienia bardziej atrakcyjnym finansowo;
Przeciwdziałania dyskryminacji z powodu wieku oraz negatywnej ocenie zdolności pracowników 
w wieku powyżej 50 lat przez prawodawstwo oraz kampanie dotyczące świadomości wieku;
Pomoc osobom niepełnosprawnym, w szczególności po 50-tym roku życia, w lepszej integracji 
z rynkiem pracy oraz utrzymywanie potencjału zdrowotnego i pracy pracowników wraz z ich 
wiekiem, szczególnie przez odpowiednie wdrażanie procedur bezpieczeństwa i higieny pracy;
Promocja szkoleń celem poprawy zatrudnialności i produktywność pracowników po 45-tym 
roku życia, ukierunkowanych na typy i poziomy umiejętności, które są często podstawową 
barierą dla zatrudnienia tych pracowników. W perspektywie długookresowej, niezbędne jest 
sformułowanie strategii kształcenia przez całe życie, która odnosić się będzie do potrzeb pra-
cowników przez cały okres ich pracy zawodowej;
Poprawa atrakcyjności pracy i warunków pracy; są to istotne czynniki wpływające na  
możliwość pozostania osób po 50-tym roku życia na rynku pracy. Zwiększanie możliwości pracy  
w niepełnym wymiarze oraz możliwość elastycznego dostosowania czasu pracy jest niezbęd-
na;
Promowanie aktywnego starzenia się przez odpowiednie ramy wsparcia. Dla wielu osób po 
50-tym roku życia, utrzymanie zdolności do pracy zależy od szeregu czynników takich jak  
kulturowe aspekty związane z ich uczestnictwem w rynku pracy, stan zdrowia, możliwość  
dostępu do odpowiedniej jakości opieki oraz służb zatrudnienia;
Odniesienie się do kwestii równowagi płci jest również istotne; niski wskaźnik zatrudnienia osób 
w wieku 55-64 lata w dużej mierze wynika z bardzo niskiego wskaźnika zatrudnienia kobiet  
po 50-tym roku życia i kobiet ogółem, dlatego działania zmierzające do ograniczania luki zatrud-
nieniowej kobiet i mężczyzn są istotnym elementem każdej strategii zachęcającej do zwiększe-
nia aktywności zawodowej.

Wiele z powyższych działań są także istotne z punktu widzenia czterech podstawowych filarów 
flexicurity, która stanowi obszar polityki zatrudnienia w UE, zmierzający do poprawy elastyczno-
ści i bezpieczeństwa na rynku pracy w odpowiedzi na przyspieszające tempo zmian struktural-
�2� Ibidem, s. 5-6.
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nych. Cztery filary flexicurity to: elastyczny system zatrudnienia, całościowe strategie kształcenia 
ustawicznego, efektywne polityki rynku pracy i nowoczesne systemy zabezpieczenia społecznego. 
Rozwój polityki flexicurity jest głównym elementem części dotyczącej zatrudnienia w europejskiej 
strategii dla wzrostu i zatrudnienia na lata 2008-2010.

Podejście międzypokoleniowe w strategii zatrudnienia oznacza, że podejmowane działania  
muszą odnosić się do promowania dostępu do zatrudnienia przez cały okres uczestnictwa w rynku 
pracy. Polityka „aktywnego starzenia się” nie dotyczy tylko osób po 50-tym roku życia, odnosi 
się do działań w perspektywie cyklu życia. Na przykład, inicjatywy z obszaru zdrowia zawodowego  
i bezpieczeństwa pracowników w każdym wieku i podkreślanie prewencji problemów związanych  
z wiekiem (takich jak mniejsza produktywność pracy) sprzyjać będą przyszłym pokoleniom pozosta-
waniu dłużej w zatrudnieniu.

Program „Solidarność pokoleń” obejmuje szerokie spektrum inicjatyw, których  
celem jest lepsze wykorzystanie zasobów ludzkich osób w wieku 50 i więcej lat. 

Działania w tym zakresie podejmowane powinny być na wielu poziomach. Istotnym 
ich elementem są działania Rządu, ale równie ważne są inicjatywy pracodawców oraz 
chęci poszczególnych osób do tego, aby wydłużać swoją aktywność. Podejście takie 
może prowadzić do utworzenia „pozytywnego kręgu” działań wzajemnie wspierających 
pozytywne efekty dla wszystkich, młodych i starszych pokoleń.

Przeciętny poziom wykształcenia osób w wieku 50-64 lat jest znacznie niższy  
w porównaniu z osobami w wieku 15-49 lat. a wykształcenie ma znaczenie dla indywidualnych 
decyzji o wycofywaniu się z rynku pracy i/lub procesów „wypychania” określonych grup z rynku 
pracy (wcześniejsze wycofywanie się z rynku pracy cechuje przede wszystkim osoby o niskim 
poziomie wykształcenia). Niski jest też poziom dokształcania się pracowników po 50-tym 
roku życia. Jednym z czynników wypychających osoby w wieku 50 i więcej lat z rynku pracy są 
negatywne stereotypy dotyczące efektywności ich pracy. Prowadzą one do zachowań dys-
kryminacyjnych wśród pracodawców oraz zwiększają społeczną akceptację dla wczesnej rezygnacji 
z aktywności zawodowej wśród pracowników, pomimo iż badania empiryczne nie wskazują jedno-
znacznie na występowanie faktycznego związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy starzeniem się 
a obniżaniem zdolności do pracy. Ponadto decyzje o wycofaniu się z rynku pracy często związane 
są z obawami przed wyzwaniami na rynku pracy (lęk przed utratą pracy i bezrobociem, niska ocena 
własnych siły i umiejętności). Zbyt niskie i nieaktualne kwalifikacje pracowników po 50-tce 
ograniczają ich możliwości utrzymania się na rynku pracy. Jednocześnie często w percepcji 
samych pracowników, a także pracodawców inwestycje w dokształcanie lub przekwalifikowanie tej 
grupy pracowników są nieopłacalne, ze względu na ich oczekiwane odejście z pracy122. 

Jednym z najważniejszych indywidualnych czynników wpływających na zdolność do 
pracy jest stan zdrowia. Jego gorszy stan istotnie sprzyja dezaktywizacji zawodowej. Badania 
pokazują, że na kontynuację pracy i odroczenie przejścia na emeryturę decydują się ci, którzy czują 
się najlepiej spośród uprawnionych do emerytury. Częstą przesłanką dla wycofania się z rynku  
pracy jest chęć lub konieczność podjęcia opieki nad innymi członkami rodziny. W szczególności 
kobiety częściej rezygnują z płatnej pracy, aby sprawować opiekę nad partnerem, który przeszedł 
na emeryturę. W Polsce odsetek osób sprawujących opiekę nad dzieckiem lub osobą dorosłą jest 
wyższy wśród dojrzałych osób niż wśród osób młodszych, jednocześnie zjawisko to nie występuje 
częściej niż w innych krajach Unii Europejskiej. Tym samym obciążenie obowiązkami rodzinnymi 
nie stanowi głównego wyjaśnienia wyjątkowo wczesnego wycofywania się z rynku pracy osób po 
50-tym roku życia w Polsce. Osoby, które zaangażowały się w sprawowanie opieki nad członkami 
rodziny są bardziej narażone na utratę lub dezaktualizację posiadanych kwalifikacji, co pogarsza 
�22 Ibidem, s. 10.
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ich sytuację na rynku pracy i czyni je bardziej podatnymi na zachęty finansowe do dezaktywizacji 
zawodowej.

Istotne znaczenie dla niskiej aktywności zawodowej osób w wieku okołoemerytalnym  
w Polsce ma konstrukcja systemu zabezpieczenia społecznego, który może stwarzać zachęty  
finansowe do przedwczesnego wycofania się z rynku pracy w przypadku, gdy świadczenia są  
relatywnie wysokie w stosunku do osiąganych przez pracowników w wieku 50 i więcej lat  
wynagrodzeń. Im większa dostępność świadczeń i im niższy wiek, w którym staje się możliwe  
wycofanie z rynku pracy, tym niższa aktywność zawodowa tej grupy osób. Ponadto obniżenie  
ustawowego wieku przechodzenia na emeryturę dla pewnych grup zawodowych oddziałuje dezakty-
wizująco nie tylko w odniesieniu do osób, którym przyznano te świadczenia, ale także może wpływać 
na przedwczesne wycofanie się z rynku pracy ich partnerów.

Wcześniejsze emerytury stanowią jeden z największych problemów polityki społecznej  
i polityki rynku pracy w Polsce. Skutkują one zarówno zmniejszeniem podaży pracy i zmniejszeniem 
potencjalnych wpływów do budżetu państwa, jak i zwiększonymi wydatkami, co powoduje koniecz-
ność utrzymywania lub podnoszenia wysokich podatków oraz ogranicza możliwości wydatkowania 
środków publicznych w innych obszarach, w tym inwestycji społecznych (takich jak edukacja czy 
polityka rodzinna). Zmiany w systemie rentowo – emerytalnym, które miały miejsce na przestrzeni 
ostatnich kilkunastu lat i towarzyszący im napływ świadczeniobiorców dowodzą, iż istniejące prawne 
możliwości wcześniejszej dezaktywizacji są główną przyczyną niskiej aktywności zawodowej osób  
po 50-tym roku życia w Polsce.

W programie sformułowano propozycje działań w ramach polityki rynku pracy i ograniczania 
dezaktywizacji pracowników w ramach systemu świadczeń społecznych. Działania polityki rynku 
pracy muszą być kompleksowe odnosząc się do wielu obszarów: regulacji, programów rynku pracy, 
działań promocyjnych, profilaktyki. Sformułowano sześć celów, a w ich ramach szereg szczegóło-
wych działań i sposobów ich realizowania123.

�2� Ibidem, s. 13-24.
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Rozdział 6
Zagrożenie bezrobociem i aktywizacja zawodowa
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Jednym z czynników determinujących relacje między polityką rynku pracy i polityką pomocy 
społecznej jest stopa bezrobocia długookresowego. Szczególnie po upływie okresu 12 miesięcy  
pozostawania bez zatrudnienia i w przypadku utraty praw do świadczeń z tytułu ubezpieczenia 
od bezrobocia, pomoc społeczna staje się adresatem roszczeń bezrobotnych. Wówczas też  
pojawia się potrzeba podejmowania działań skłaniających i stymulujących klientów instytucji  
pomocy społecznej do poszukiwania pracy, podejmowania jej w innych, niż wcześniej wykonywany,  
zawodach, branżach, a wreszcie formach. Pomoc społeczna spełnia wówczas szczególnie ważną 
rolę, a mianowicie nie tylko powinna mobilizować przy pomocy odpowiednich form pracy socjalnej do 
aktywnego poszukiwania pracy, ale równocześnie, w przypadku wydłużania się okresu bezrobocia  
i związanych z nim niskich dochodów, jakimi dysponuje gospodarstwo domowe, zapobiegać wyklu-
czeniu społecznemu środowisk bezrobotnych.

Analiza wykazuje istotną zależność między skalą bezrobocia i wielkością wydatków na 
aktywną politykę rynku pracy, mierzonych ich udziałem w produkcie krajowym brutto. Dotyczy 
to również, a może nawet przede wszystkim, bezrobocia wśród starszych osób, gdyż ich ponowne 
zatrudnienie, zwłaszcza po dłuższym okresie pozostawania bez pracy zawodowej, jest szczególnie 
trudne z uwagi na postawy samych bezrobotnych, jak i dystans do tego ze strony potencjalnych 
pracodawców. Szczególnie konsekwentną w tym zakresie politykę realizuje Dania, gdzie stopa bez-
robocia należy do najniższych w Europie, podczas gdy wydatki na aktywną politykę rynku pracy – do 
najwyższych. 

Niewątpliwie, jedną z najpoważniejszych konsekwencji bezrobocia, zwłaszcza długotrwa-
łego, jest wykluczenie społeczne. Najbardziej na nie narażeni są ludzie w wieku 50+, gdyż oni  
z kolei odznaczają się małą ruchliwością zawodową i niewielkim poziomem mobilności przestrzennej.  
W rezultacie niesprzyjające warunki na lokalnym rynku pracy w miejscu zamieszkania i brak  
możliwości zmiany miejsca zamieszkania prowadzą do utrwalenia zjawiska marginalizacji społecznej 
tej grupy ludności. By zapobiegać lub przeciwdziałać mu podejmuje się starania mające na celu 
współpracę między podmiotami polityki rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej. Współpra-
ca ta ma zadania: 

identyfikacji środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym na skutek długotrwałego  
bezrobocia, 
identyfikacji tych osób długotrwale bezrobotnych, które są w stanie znaleźć i podjąć  
pracę zawodową (niezależnie od tego, czy powrót do pracy wymaga podniesienia lub zmiany  
kwalifikacji), 
ustalenia zasad udzielania świadczeń pomocy społecznej dla osób długotrwale bezrobotnych  
w przypadku ich braku aktywności w poszukiwaniu zatrudnienia i podejmowaniu prób zmiany lub 
podniesienia kwalifikacji zawodowych,
ustalenia kompetencji i zadań między podmiotami polityki rynku pracy i polityki pomocy  
społecznej w zakresie pomocy w poszukiwaniu zatrudnienia, motywowaniu do podjęcia pracy 
zawodowej i podjęcia wysiłków mających na celu podniesienie kwalifikacji lub przekwalifikowanie 
zawodowe.

Przykład Danii pokazuje, że można realizować politykę rynku pracy przy wykorzystaniu lokalnego 
potencjału i specyficznych cech całego społeczeństwa, jak i lokalnych społeczności. Jedną z tych 
cech jest mobilność zawodowa, co przy dużej aktywności podmiotów rynku pracy i znacznych nakła-
dach na politykę rynku pracy, a zwłaszcza na aktywne instrumenty rynku pracy, pozwala na stwo-
rzenie własnych rozwiązań. W przypadku Danii mówi się o „duńskim modelu rynku pracy”124.

�24 T. Bredgaard, F. Larsen, P.K. Madsen, The Flexible Danish Labour Market – a Review, Centre for Labour Market Research, 
Aalborg 2005, s. 7; P.K. Madsen, ”Flexicurity” through labour market policies and institutions in Denmark, w: P. Auer, S. Cazes 
(red.): Employment stability in an age of flexibility. Evidence from industrialized countries, International Labour Office, Geneva 
200�, s. �� i n.
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W roku 2002 zapoczątkowana została kolejna reforma rynku pracy. Była ona realizowana 
pod hasłem „Zatrudnienie dla większej liczby osób” i zakładała kontynuację strategii nastawio-
nej na utrzymanie wysokiego zatrudnienia i niskiego poziomu wykluczenia społecznego. W tym 
celu wprowadzony został w życie program określany jako flexicurity, czyli połączenie elastycz-
ności na rynku pracy (flexibility) i wysokiego, ale nie demotywującego do poszukiwania pracy, 
poziomu bezpieczeństwa socjalnego wyrażającego się w bogatym zakresie świadczeń społecznych  
w ramach zabezpieczenia społecznego (social security). Powszechne w Danii przekonanie,  
iż w dobie globalizacji i nasilającej się konkurencji utrzymanie wysokiego poziomu zatrudnienia leży 
w interesie nie tylko poszczególnych grup społecznych, ale i całego państwa sprawia, że istnieje 
polityczna zgoda na przeznaczanie znacznych środków na aktywna politykę rynku pracy. Elastycz-
ność na tym rynku stała się jednym z czynników o największym znaczeniu dla powodzenia działań 
zmierzających do utrzymania wysokich wskaźników zatrudnienia. Wprowadzony w życie w Danii 
model flexicurity zyskał sobie uznanie w opiniach polityków rynku pracy i polityków społecznych i jest 
traktowany w Unii Europejskiej jako jedna z najlepszych propozycji rozwiązania problemów rynku 
pracy. UE zaleca wzorowanie się na tej koncepcji, zwłaszcza w zakresie ścisłych relacji między  
podlegającym uelastycznieniu rynkiem pracy a systemem zabezpieczenia społecznego, stymulują-
cym osoby bezrobotne do powrotu na rynek pracy.

Zgoda partii politycznych co do istotnego znaczenia polityki rynku pracy dla zachowania poko-
ju społecznego oraz zapewnienia pożądanych kierunków i tempa rozwoju społecznego powoduje,  
że od 1993 w Danii bezrobocie utrzymuje się na niskim poziomie, a wskaźniki zatrudnienia 
niezmiennie należą do najwyższych w Europie. Począwszy od roku 1999 model współpracy  
podmiotów polityki rynku pracy określa się mianem „złotego trójkąta”125, w którym 
główną oś stanowią elastyczny rynek pracy i kompleksowy system zabezpieczenia społecznego. 

W Danii około 25% pracobiorców jest w ciągu roku dotkniętych bezrobociem126. Dzięki  
instrumentom zabezpieczenia społecznego, stymulującym gotowość bezrobotnych do szybkiego 
podjęcia zatrudnienia, tylko niewielka część bezrobotnych wymaga udziału w formach kształcenia 
zawodowego, szkoleniach i kursach, ułatwiającym bezrobotnym powrót na rynek pracy. Organi-
zacja takich działań i ich finansowanie to zadanie polityki rynku pracy, która dąży do podniesienia 
szans na ponowne zatrudnienie bezrobotnych. Elastyczny rynek pracy to rynek, na którym panuje 
i łatwość zatrudniania pracowników, i łatwość ich zwalniania. Według danych Banku Światowego, 
Dania należy do krajów o najwyższym poziomie elastyczności rynku pracy127. Do najważniejszych 
cech duńskiego rynku pracy należą: krótki okres wypowiedzenia umowy o pracę, relatywnie długi 
okres zatrudnienia na okres próbny i niskie odprawy w przypadku rozwiązania umowy o pracę 
przez pracodawcę. Duża elastyczność rynku pracy, która jest warunkiem skutecznej polityki rynku 
pracy nie byłaby możliwa bez udogodnień podatkowych dla przedsiębiorców. Większość wpływów  
z podatków do budżetu pochodzi z dochodów gospodarstw domowych lub dokonywanych przez  
te gospodarstwa zakupów dóbr i usług. W ten sposób możliwe jest zachowanie przez przedsiębior-
ców pewnej swobody działania, co pociąga za sobą elastyczność ich zachowań na ryku pracy. 

Grupy pracowników lub bezrobotnych, korzystających w największym stopniu z działania  
„złotego trójkąta” to osoby o niskim poziomie kwalifikacji zawodowych oraz osoby starsze128.  
Obie te grupy charakteryzują się stosunkowo niskim poziomem mobilności zawodowej oraz  
przestrzennej, więc działania zmierzające do zmiany lub podniesienia ich kwalifikacji są bardzo  
ważne.

�2� P.K. Madsen, The Danish Model of Flexicurity: A Paradise with some snakes, w: Labour market and social protection reforms in 
international perspective: Parallel or converging tracks?, red. U.K. Aldershot, V. Burlington, Ashgate 2002, s. 243 i n. 
�2� D. Lang, Duński model elastycznego bezpieczeństwa (flexicurity). Wzór do naśladowania? s. 2; materiał na stronie 
http://www.ips.uw.edu.pl/rszarf/pdf/lang.pdf dostęp 14.05.2009
�27 S.K. Andersen, M. Mailand, The Danish Flexicurity Model: The Role of the Collective Bargaining System, Ministry of Labour, 
Copenhagen 200�.
128 Bredgaard T., Larsen F., Madsen P.K., The Flexible Danish Labour Market – a Review, Centre for Labour Market Research, 
Aalborg 2005, s. 29.
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Zgodnie z regulacjami, wprowadzonymi w życie w 1994 r., po upływie 12 miesięcy bezrobocia 
(w przypadku osób młodszych niż 25 lat, po 6 miesiącach) powstaje obowiązek udziału bezrobot-
nego w aktywnych programach rynku pracy. Prawo do świadczenia z ubezpieczenia od bezrobocia 
przysługuje ubezpieczonemu, który przepracował w ciągu ostatnich trzech lat okres 52 tygodni.  
Te osoby, które nie spełniają tego warunku, otrzymują finansowane z funduszy samorządowych 
świadczenie z pomocy społecznej. Jego wysokość jest znacznie niższa niż ubezpieczeniowego.  
Pomoc społeczna współuczestniczy również w finansowaniu świadczeń dla tych, którzy trwale  
pozostają poza rynkiem pracy (mimo wysokiego poziomu wskaźnika aktywności zawodowej, około 
25% Duńczyków w wieku produkcyjnym nie pracuje zawodowo). Jakkolwiek dobra organizacja  
publicznych służb zatrudnienia, wspierana znacznymi nakładami finansowymi, doprowadziła do  
istotnej poprawy sytuacji na rynku pracy i Dania może zasłużenie szczycić się wysoką pozycją 
wśród państw Unii Europejskiej jeśli chodzi o stopę bezrobocia, zamierzenia dotyczące reintegracji 
społecznej długotrwale bezrobotnych nie zostały całkowicie spełnione. Zasiłki z ubezpieczenia od 
bezrobocia otrzymuje ponad 80% zarejestrowanych bezrobotnych129. Pozostała część, niemal 1/5 
bezrobotnych albo nie spełnia wymogu opłacania składki przez okres co najmniej jednego roku, albo 
utraciła prawo do otrzymywania świadczenia, co na ogół następuje po upływie czterech lat pobiera-
nia zasiłku (wobec dużej elastyczności rynku pracy ta sytuacja jednak ma miejsce rzadko). 

Warto podkreślić, że polityka wypłacania zasiłków jako czynnika sprzyjającego szybkiemu  
powrotowi bezrobotnych na rynek pracy zdaje egzamin szczególnie w odniesieniu do starszych 
wiekiem osób zarejestrowanych jako bezrobotne. Dla nich bowiem fakt utraty dochodu jest jednym 
z najbardziej traumatyzujących wydarzeń. Uniknięcie tego zagrożenia ułatwia ich ponowna aktywi-
zacja i stymuluje ich wysiłki w kierunku odzyskania zatrudnienia, a co za tym idzie – wcześniejszej 
pozycji społecznej i w rodzinie. 

Niestety, zasiłki pomocy społecznej, które przysługują w takiej sytuacji, są znacznie niższe, co  
z jednej strony utrudnia walkę z szarą strefą, a z drugiej – powoduje utrwalenie strukturalne-
go zróżnicowania środowiska bezrobotnych, co sprzyja utrwalaniu się zjawiska społecznego  
wykluczenia. Brak jest w tym przypadku współpracy podmiotów polityki rynku pracy i pomo-
cy społecznej. Obowiązek zapewnienia niezbędnych dochodów i walki z wykluczeniem spoczywa 
na pomocy społecznej, tymczasem podmioty pomocy nie mają wpływu na decyzje rynku pracy  
w sprawie zatrudnienia długookresowych bezrobotnych. W rezultacie dochodzi do petryfikacji 
struktury społecznej osób bezrobotnych i zmniejszania szans tych, którzy od dawna nie pracują 
zawodowo, na znalezienie i podjęcie pracy zarobkowej. Pewien wpływ na ten proces ma fakt,  
iż sposób ustalania wysokości zasiłku dla bezrobotnych sprawia, że w przypadku osób otrzymują-
cych przed utratą pracy stosunkowo niskie wynagrodzenie stopa zastąpienia wynagrodzenia przez 
zasiłek dla bezrobotnych jest dość wysoka. Wpływa to demotywująco na bezrobotnych i skłania  
ich do korzystania z zasiłku zamiast aktywnego poszukiwania pracy. Sytuacja ta dotyczy 23%  
bezrobotnych kobiet i 12% zarejestrowanych jako bezrobotni mężczyzn130. 

Zasady finansowania świadczeń dla zarejestrowanych bezrobotnych, którym świadczenia dla 
osób mających roszczenie do świadczenia z ubezpieczenia od bezrobocia wypacały instytucje rynku 
pracy, a dla tych, którzy nie byli ubezpieczeni lub nie nabyli prawa do zasiłku – samorządowe insty-
tucje pomocy społecznej, zostały zmienione 1 stycznia 2007 r. przez nowe przepisy131. Utworzone 
zostały centra pracy, które przejęły wypłatę zasiłków i innych świadczeń dla obu wymienionych 
grup bezrobotnych.

�2� Ch. Toft, International Labour Market and Social Policy Analysis. Essays of Segmentation, cross-national Variation 
and European Union regulation, Kassel University Press, Kassel 2004, s. 133.
��0 N. Westergaard-Nielsen, Danish Labour Market Policy. Is it worth it? Centre for Labour Market and Social Research, 
Working paper No. �0, Aarchus 200�, s. �. 
��� Opracowano na podstawie tekstu Job Centres – the Pivot of the Danish Employment Effort ze strony internetowej 
http://www.kl.dk/_bin/a7cada57-912e-46fb-84f6-318fd5584671.pdf, dostęp 18.05.2009
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 Centra pracy pozostają w ścisłej współpracy z podmiotami lokalnej polityki społecznej, odpo-
wiedzialnymi za integrację społeczną, edukację na różnych szczeblach osób w różnych grupach 
wieku, pomoc społeczną i ochronę zdrowia. Dowodzi to, że kwestia zatrudnienia jest postrzega-
na jako wielowymiarowa, wymagająca wysiłków ze strony wszystkich podmiotów samorządowych 
oraz państwa.

Przykładem działań podejmowanych wspólnie przez publiczne służby zatrudnienia i samorząd 
terytorialny jest projekt realizowany w ramach programu Project Livorno: a knowledge  
province for senior at work. Program adresowany jest do seniorów, osób bezrobotnych  
i zagrożonych wykluczeniem z rynku pracy. Jego celem jest podniesienie kwalifikacji zawodowych 
osób z wymienionych trzech grup oraz dostosowanie posiadanych kwalifikacji do zapotrzebowania 
identyfikowanego na lokalnym rynku pracy. W Danii program realizowany jest pod hasłem Det  
rummelige arbejdsmarked (Przystępny rynek pracy). Program łączy w sobie elementy polityki  
rynku pracy i polityki społecznej i jest adresowany głównie do dwóch grup:

osób zagrożonych utratą pracy na skutek złego stanu zdrowia, wieku lub słabej pozycji  
zawodowej,
długotrwale bezrobotnych (zwłaszcza zwolnionych na skutek ograniczonych możliwości  
wykonywania przez nich pracy – np. osoby niepełnosprawne).

Program Przystępny rynek pracy zakłada osiągnięcie celu, jakim jest ułatwienie wszystkim 
poszukującym pracy (bez względu na poziom sprawności i okres pozostawania bezrobotnym) jej 
znalezienie. Program zakłada zwiększenie liczby osób utrzymujących się z pracy zawodowej i ogra-
niczenie liczby tych, dla których głównym źródłem utrzymania są świadczenia społeczne, łącznie  
z pomocą społeczną. Trzy główne cele programu to:

utrzymanie na rynku pracy osób zagrożonych utratą zatrudnienia,
reintegracja społeczna długookresowych bezrobotnych,
zapobieganie dalszemu osłabieniu pozycji na rynku pracy grup pracowniczych szczególnie na  
to narażonych.

Program realizowany jest na poziomie krajowym (określenie zasad realizacji, zapewnienie  
środków finansowych) oraz lokalnym (samorządowym) – na tym poziomie następuje pomiar  
efektów oraz koordynacja działań podmiotów polityki rynku pracy i polityki społecznej, w tym  
pomocy społecznej, a wreszcie związków zawodowych i przedsiębiorców jako głównych partnerów 
w realizacji programu.

Innym programem, także realizowanym w ramach programu Project Livorno: a knowledge 
province for senior at work jest program Seniorpuljen (Krąg seniorów). Program prowadzo-
ny jest od 1998 roku i ma na celu aktywizację zawodową seniorów, podtrzymanie kontaktów  
z rynkiem pracy i utrzymanie gotowości do pracy osób, które z różnych przyczyn opuściły  
rynek pracy przed osiągnięciem granicy wieku emerytalnego. Podobnie jak w przypadku poprzed-
niego projektu, realizowany jest on przez publiczne służby zatrudnienia wspólnie z administracją 
samorządową oraz innymi podmiotami rynku pracy. Rekrutacja do udziału w programie przebiega  
z udziałem służb społecznych administracji samorządowej, która, wykorzystując informacje  
pomocy społecznej oraz organizacji pozarządowych działających na rzecz osób starszych, typuje 
seniorów do udziału w programie. Stwarzana im dzięki subsydiowaniu zatrudnienia możliwość pracy  
zawodowej w firmach publicznych, prywatnych oraz w organizacjach pozarządowych sprzyja nie 
tylko poprawie ich sytuacji materialnej, ale przede wszystkim pozwala na lepsze wykorzystanie 
kapitału społecznego w środowisku lokalnym. 

Podsumowując, oba przykłady pokazują, że współpraca między publicznymi służbami zatrud-
nienia a samorządem terytorialnym, którego reprezentantem w tej kooperacji najczęściej jest 
instytucja pomocy społecznej, jest nie tylko możliwa, ale wręcz wskazana. Nie ulega wątpliwości, 

•
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że duński przykład w czystej postaci nie jest możliwy do adaptacji w polskich warunkach ze względu 
na ogromną różnicę wysokości wydatków na politykę rynku pracy. Jednak przykłady świadczące 
o współpracy publicznych służb zatrudnienia (PSZ) i pomocy społecznej w identyfikacji osób, które 
powinny uczestniczyć w programach aktywizujących w zakresie wykraczającym poza określony  
w powszechnie obowiązujących przepisach i wsparcie udzielane w ramach pracy socjalnej bezrobot-
nym podejmującym wysiłek udziału w programach rekwalifikujących, potwierdzają celowość takiej 
współpracy. Jest ona w interesie samorządu terytorialnego, który finansuje znaczną część wydat-
ków na pomoc społeczną. Zmniejszenie liczby bezrobotnych przekłada się w przypadku samorządu 
nie tylko na mniejsze wydatki na świadczenia pomocowe, ale i przynosi większe dochody z podatków 
lokalnych.

Jakkolwiek w Danii nie ma regulacji prawnych, określających wprost zasady współpracy między 
PSZ a podmiotami polityki integracji i pomocy społecznej, zarówno samorządy, jak i publiczne służby 
zatrudnienia są zainteresowane prowadzeniem takiej współpracy. Taka gotowość jest efektem  
powszechnego przekonania, że najważniejszą przyczyną wykluczenia społecznego jest bezrobocie132. 
Należy jednak podkreślić, że – podobnie jak w innych krajach będących przedmiotem oceny –  
w Danii większość wydatków na świadczenia pomocy społecznej i walkę z wykluczeniem społecznym 
jest finansowana z budżetu samorządowego. Oznacza to, iż samorządy są faktycznie zaintereso-
wane ograniczeniem skali bezrobocia jako potencjalnej przyczyny poszukiwania pomocy społecznej  
i większego obciążenia wydatków samorządowych świadczeniami pomocy społecznej. Obowią-
zująca zasada finansowania świadczeń pomocy społecznej w przeważającym stopniu z budżetu  
samorządowego jest na pewno czynnikiem sprzyjającym współpracy samorządu i PSZ. Współpracę  
te hamować może natomiast istniejąca różnica interesów między tymi grupami podmiotów: dla  
publicznych służb zatrudnienia grupą najłatwiejsza do ponownej aktywizacji zawodowej są ludzie 
młodzi i bezrobotni stosunkowo krótko pozostający bez pracy, tymczasem samorządy dążą do  
aktywizacji długookresowych bezrobotnych. Do pewnego stopnia ten potencjalny konflikt rozwiąza-
ny jest przez obowiązującą na duńskim rynku pracy wysoką elastyczność, sprawiającą, że ponow-
ne zatrudnienie krótkookresowych bezrobotnych nie wymaga poważnych wysiłków, toteż służby  
zatrudnienia mogą się skoncentrować na długookresowych, czy wręcz chronicznych bezrobot-
nych.

W Szwecji poziom wydatków na politykę rynku pracy jest niższy niż w Danii133, a stopa  
bezrobocia kształtuje się na wyższym poziomie134, ale Szwecja należy do grupy krajów o szcze-
gólnie rozwiniętym systemie wsparcia i motywacji osób bezrobotnych. Przyjęte w polityce rynku 
pracy rozwiązania są konsekwencją realizowanego tam modelu państwa dobrobytu i rola instytucji  
państwa w zaspokajaniu potrzeb społecznych i indywidualnych. Szczególną roli w polityce rynku 
pracy oraz w polityce pomocy i integracji społecznej odgrywa administracja państwowa i samorzą-
dowa, przy czym znaczenie tej drugiej w ostatnich latach wyraźnie wzrasta. Podobnie jak Dania, 
Szwecja przywiązuje dużą wagę do aktywizacji zawodowej grupy 50+. 

W szwedzkim modelu polityki rynku pracy instytucja państwa spełnia rolę arbitra i regulatora, 
podejmującego wysiłek połączenia ważnych społecznie egalitarnych celów z mechanizmem rynku  
i konsekwencjami działania tego mechanizmu dla osób zatrudnionych i poszukujących pracy. Polityka 
ta niezmiennie zakłada osiągnięcie takich celów, jak wysoki poziom uczestnictwa w rynku pracy, 
wysokie (prawie pełne) zatrudnienie i dynamiczny wzrost gospodarczy. Obecnie stopa bezrobocia 
jest tam zbliżona do przeciętnej w Unii Europejskiej. Dzięki silnej pozycji związków zawodowych135

��2 B. Halleröd, M. Heikkilä, Poverty and Social Exclusion in the Nordic Countries, w: Nordic Social Policy, red. M. Kautto, 
M. Heikkilä, B. Hvinden, S. Marklund, N. Ploug, Routledge, London & New York 1999, s. 186 i n.
��� W 2006 r. udział wydatków na świadczenia dla bezrobotnych w PKB wyniósł w Danii 2,0%, w Niemczech – 1,7%, w Szwecji 
– 1,6%, w Wielkiej Brytanii i w Polsce po 0,6%. Eurostat, Statistics in Focus 2009, nr 40, s. 6.
��4 Stopa bezrobocia w kwietniu 2009 r. wzrosła w całej Unii Europejskiej i wynosiła średnio w UE 8,6%, w Szwecji – 8,5%, 
w Niemczech 7,7%, w Wielkiej Brytanii – 6,9% (dane z lutego 2009 r.). Jedynie w Danii wskaźnik spadł do poziomu 5,5%. 
Eurostat newsrelease euroindicators 200�, nr 7�, s. �.
��� Do związków zawodowych należy w Szwecji niemal 80% zatrudnionych.
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i socjalnemu nastawieniu państwa, odsetek długotrwałych bezrobotnych utrzymuje się na poziomie 
7 – 8%. Prawo do zatrudnienia niezależnie od wieku jest traktowane jako jedno z podstawowych 
praw obywatelskich, a jego zagwarantowanie jest obowiązkiem państwa i samorządów terytorial-
nych136. 

Wskaźnik zatrudnienia w Szwecji sięga około 74%, jednak rząd szwedzki określił jako doce-
lowy poziom zatrudnienia 80%137. W strukturze grupy osób w wieku produkcyjnym, ale trwale 
pozostających poza rynkiem pracy, 37,5% stanowią osoby, które uznaje się za trwale wykluczone 
z rynku pracy (przechodzący na wcześniejszą emeryturę i renciści) i udział tych osób rośnie138. 
Szwecja jest krajem, w którym odsetek długookresowych bezrobotnych w stosunku do ogółu osób 
zarejestrowanych jako bezrobotne należy do najniższych w Europie. W 2003 r. wyniósł on 17,8%, 
podczas gdy w EU-15 – 43,4%. Wskazuje to na stosunkowo dużą skuteczność polityki rynku 
pracy, zapobiegającej utrwalaniu się strukturalnego bezrobocia i charakteryzującej się znaczną 
fluktuacją bezrobotnych. Potwierdza to pośrednio wspomniana wyżej wysoka stopa zatrudnienia 
w gospodarce Szwecji.

Konstrukcja szwedzkiego systemu zabezpieczenia na wypadek bezrobocia zapewnia  
skuteczną ochronę dochodów osób starszych, ułatwiając jednocześnie im poszukiwanie pracy.  
System składa się z dwóch części: bazowej, która daje prawo do świadczeń wszystkim osobom, 
które utraciły pracę oraz dodatkowej, mającej charakter ubezpieczeniowy139. Pierwsza z nich  
administrowana jest przez krajową radę ds. rynku pracy, a druga głównie przez związki zawodowe,  
przy czym nadzorowana ona jest przez krajową radę ds. ubezpieczeń. Świadczenia dla osób  
zarejestrowanych jako bezrobotne są w Szwecji ustalane i wypłacane w zależności od tego, czy  
bezrobotny jest objęty ubezpieczeniem od bezrobocia, czy też nie. Ubezpieczenie to jest, podobnie jak  
w Danii, dobrowolne140. Całość systemu ubezpieczenia od bezrobocia zarządzana jest przez związki  
zawodowe i państwo, przy czym państwo w znacznej mierze partycypuje również w finansowaniu 
świadczeń. Ubezpieczeniem objętych jest około 90% zatrudnionych. W przypadku utraty pracy,  
o ile przepracowali przynajmniej 12 miesięcy, otrzymują przez okres pierwszych 200 dni bezro-
bocia 80% swego przeciętnego wynagrodzenia z ostatniego roku pracy, przez kolejne 100 dni 
otrzymują natomiast zasiłek w wysokości 70% przeciętnego wynagrodzenia z ostatnich 12 mie-
sięcy. Prawo do zasiłku przez kolejne 150 dni przysługuje już tylko tym bezrobotnym, którzy mają 
na utrzymaniu dzieci do lat 18. Po upływie tego okresu bezrobotni tracą prawo do zasiłku i są 
obejmowani aktywnymi programami rynku pracy. Zależnie od charakteru programu, bezrobotny 
otrzymuje zasiłek odpowiadający obowiązującemu w Polsce zasiłkowi szkoleniowemu lub specjal-
nemu świadczeniu z tytułu odbywania przygotowania zawodowego. Sytuacja rodzinna nie odgrywa  
w tym przypadku znaczenia, jest ona natomiast istotna dla świadczeń dodatkowych, wypłacanych 
z funduszy samorządu terytorialnego (niekiedy za pośrednictwem instytucji pomocy społecznej,  
ale nie jest to uregulowane żadnymi przepisami ogólnokrajowymi). W przypadku bezrobocia  
trwającego ponad 200 dni świadczenia dla bezrobotnych są szczególnie niskie, gdy chodzi o osoby  
nie objęte dobrowolnym ubezpieczeniem. One też częściej dodatkowo ubiegają się o pomoc  
społeczną. 

��� Więcej na ten temat zob. P. Błędowski, Efektywność instrumentów aktywnej polityki rynku pracy stosowanych w Szwecji, 
w: Efektywność usług i instrumentów rynku pracy służących podnoszeniu kwalifikacji bezrobotnych w Polsce i wybranych krajach 
Unii Europejskiej, red. P. Błędowski, MPiPS, Warszawa 2008, s. 49 i n.
��7 Mierzona stosunkiem liczby pracujących w wieku 16–64 lata do ogółu ludności w tej grupie wieku wyniosła w 2003 r. 74,3%, 
czyli utrzymywała się powyżej wartości celu określonego w Strategii Lizbońskiej na rok 2010. Zob. A. Szymańska, Polityka 
zwiększania efektywności rynku pracy w Unii Europejskiej: lekcje dla Polski, Centrum Europejskie Natolin, Warszawa 2004, s. �2.
138 Y. Stryjan, Socjaldemokracja, rynek pracy i trzeci sektor – przypadek szwedzki, referat na konferencję zamieszczony 
na stronie ae.katowice.edu.pl/konferencje/rynek/. Dostęp w dn. 10.01.2008.
��� W Szwecji działa 36 funduszy ubezpieczeniowych na wypadek bezrobocia. 
�40 Ch. Toft, International Labour Market and Social Policy Analysis. Essays of Segmentation, cross-national Variation 
and European Union regulation, Kassel university Press, Kassel 2004, s. 115.



62

Instytucje samorządowe i pomocy społecznej odgrywają ważną rolę podczas doboru uczestni-
ków programów aktywizujących dla bezrobotnych141. Przy doborze uczestników programów rynku 
pracy bierze się pod uwagę wiek bezrobotnych oraz uwarunkowania na lokalnych rynkach pracy. 
Dwie najbardziej wspierane grupy bezrobotnych według wieku to najmłodsi i najstarsi ludzie pozosta-
jący bez pracy. Ocena sytuacji na tych rynkach dokonywana jest we współpracy publicznych służb 
zatrudnienia z władzami samorządowymi. Instytucje municypalne uczestniczą nie tylko w ocenie 
bieżącej sytuacji na rynku pracy, ale i w kształtowaniu celów i zadań polityki rynku pracy na szczeblu 
lokalnym i regionalnym. Ponadto kwalifikacja do udziału w programie jest związana ze szczegółową 
oceną sytuacji bezrobotnego: m.in. jego kwalifikacji zawodowych, potencjalnej mobilności zawodo-
wej, okresu trwania bezrobocia i możliwości podjęcia pracy w ograniczonym wymiarze oraz sytuacji 
rodzinnej. Taka szczegółowa analiza rynku i sytuacji poszczególnych potencjalnych uczestników 
programu jest jednym z elementów decydujących o powodzeniu programu. Staranny dobór uczest-
ników, uwzględniający rozmaite czynniki mogące wpłynąć na postawę osób bezrobotnych w trakcie 
realizacji programu, zmniejsza ryzyko porażki oraz pozwala na bardziej racjonalne gospodarowanie 
środkami publicznymi. W takiej wszechstronnej ocenie uczestniczą w miarę potrzeb reprezentanci 
instytucji administracji samorządowej i pomocy społecznej. Wykształcona w tym zakresie praktyka 
jest różna w poszczególnych regionach i jest raczej efektem dotychczasowych doświadczeń i zwy-
czajów, a nie regulacji prawnych.

Samorządy terytorialne są współodpowiedzialne za realizację zadań w obszarze polityki rynku 
pracy. Spoczywa na nich m.in. obowiązek udziału w doborze i stosowaniu najbardziej odpowiednich 
instrumentów aktywnej polityki rynku pracy, jak szkolenia, kursy zawodowe, staże zawodowe itp. 
Od końca lat dziewięćdziesiątych XX w., w Szwecji prowadzona jest dyskusja na temat nowego 
sposobu organizacji służb społecznych na wszystkich poziomach administracji. Celem reorganizacji 
ma być lepsza dostępność usług (przez usługi rozumie się również usługi w ramach polityki rynku 
pracy), bardziej racjonalne gospodarowanie publicznymi i prywatnymi środkami finansowymi oraz 
uniknięcie dublowania niektórych obszarów działania publicznych i prywatnych podmiotów szeroko 
rozumianej polityki społecznej. 

Począwszy od roku 2004 samorządy gminne (odpowiedzialne za służby społeczne i pomoc spo-
łeczną), rady okręgowe (odpowiedzialne za organizację świadczeń rehabilitacyjnych), okręgowe rady 
zatrudnienia i administracja ubezpieczeń społecznych współpracują w skali regionalnej w zakresie 
rehabilitacji osób niepełnosprawnych i pomocy w ich powrocie na rynek pracy. Przez rehabilitację 
rozumie się w tym przypadku rehabilitację zawodową i społeczną mająca na celu m.in. zapobieżenie 
długookresowemu bezrobociu. Wymienione instytucje tworzą centra współpracy, finansowane po 
1/4 przez każdego z partnerów142. 

Przykładem dobrej praktyki w zakresie tworzenia nowej infrastruktury dla współpracy  
podmiotów polityki rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej jest rozwiązanie wprowadzone 
w życie w gminie Nordanstig w północnej Szwecji (tj. w regionie o wyższej niż przeciętna stopie 
bezrobocia), gdzie biuro pracy zostało wyodrębnione ze struktur samorządowych. Zostało ono 
przekonstruowane w ten sposób, by stanowić samorządową spółdzielnię, spełniającą nie tylko 
funkcje biura pośrednictwa pracy, ale dodatkowo – w kooperacji z długookresowymi bezrobot-
nymi – sprzyjającą zaspokojeniu ich potrzeb socjalnych i ułatwiać im powrót na rynek pracy143.  
Samorząd miejski wspólnie ze spółdzielnią jest właścicielem quasi-komercyjnych firm, de facto  
będących przedsiębiorstwami społecznymi (Samhall). Są one traktowane jako swoiste miejsce  
treningu dla długookresowych bezrobotnych przed podjęciem przez nich próby powrotu na rynek pracy.  
Działania służb zatrudnienia są wspierane bezpośrednio przez pracowników pomocy społecznej,

�4� Liczne przykłady takich działań pokazują Calmfors L., Forslund A., Hemström M., Does Active Labour Market Policy Work? 
Lessons from the Swedish Experiences, Center for Economic Studies & Ifo, Institute for Economic Research, Munich 2002, 
s. 2� i n.
�42 G.S. Lindquist, Unemployment insurance, social assistance and activation policy in Sweden.
�4� Tamże, s. 10.
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nie tylko typujących osoby do zatrudnienia w przedsiębiorstwach społecznych, ale i wspierających 
je w trakcie okresu przystosowania do nowej sytuacji. W ostatnich latach przedsiębiorstwa spo-
łeczne stały się w Szwecji dość popularne, ale rozwiązanie z Nordanstig dopiero ostatnio zaczyna 
być implementowane w innych gminach. 

Nowe nastawienie do kwestii długookresowych bezrobotnych znajdujących się na pograniczu 
zainteresowania podmiotów polityki rynku pracy i pomocy społecznej zaowocowało powstaniem 
nowych organizacji, jakimi są spółdzielcze agencje rozwoju. Agencje te powstają w wyniku 
współpracy instytucji rynku pracy, pomocy społecznej i samorządu terytorialnego i są doskona-
łym dowodem na wzrastające znaczenie ekonomii społecznej w rozwiązywaniu problemów polityki  
zatrudnienia. 

Agencje, działające na poziomie regionów, spełniają rolę pośredników w przekazywaniu wiedzy 
na temat zachowań wszystkich aktorów na rynku pracy i mają następujące zadania:

tworzenie i popularyzowanie nowych modeli organizacyjnych, uwzględniających lokalną  
specyfikę rynków pracy oraz struktury społeczno-zawodowo-demograficznej zarejestrowa-
nych bezrobotnych,
mobilizowanie do działania potencjalnych podmiotów finansujących nowe formy działania  
na rynku pracy,
ułatwianie współpracy i partnerstwa między standardowymi a nowymi instytucjami lokalnego 
rynku pracy,
współdziałanie w zakresie rekrutowania i szkolenia uczestników nowych działań na rynku  
pracy.

Spółdzielnie socjalne spełniają dwie funkcje: integracji na rynku pracy i integracji społecznej. 
Według informacji z 2002 roku, w około 90 spółdzielniach prace znalazło 1400 osób. Na kilku-
nastu zatrudnionych przypada jeden pracownik socjalny, odpowiedzialny nie tylko za wparcie dla 
zatrudnionych (rekrutujących się głównie spośród długookresowych bezrobotnych), ale i za ich  
integrację społeczną. W grupie zatrudnionych około 500 osób to osoby stale zatrudnione,  
pozostali uczestniczą w kursach przygotowania zawodowego i szkoleniach. 

Oceniając doświadczenia szwedzkie w zakresie współpracy instytucji rynku pracy i integracji 
społecznej należy podkreślić, iż zasygnalizowane dobre praktyki nie są efektem obowiązujących  
w całym kraju regulacji prawnych, ale są wynikiem inicjatyw oddolnych, w których dużą rolę odgry-
wa samorząd terytorialny, współodpowiedzialny za sytuację na rynku pracy. Trzeba też podkreślić, 
że budżet samorządowy w nieporównanie większym stopniu niż w Polsce pozwala na takie działa-
nia oraz fakt, iż samorządy zainteresowane są programami aktywizacji zawodowej bezrobotnych  
i ograniczeniem skali wydatków na świadczenia pomocy społecznej, gdyż partycypują w znacznym 
stopniu w wydatkach na te cele. W Polsce większość tych samych wydatków finansowana jest  
z Funduszu Pracy, zasilanego przez pracodawców oraz ze środków na pomoc społeczną, pocho-
dzących z dotacji z budżetu państwa. 

Stosunkowo niewysoka stopa bezrobocia w Wielkiej Brytanii jest efektem nie tylko dobrej  
sytuacji gospodarczej w tym kraju, ale i rezultatem aktywnej polityki rynku pracy. W ramach kolej-
nych etapów reformy polityki rynku pracy i w konsekwencji wprowadzonego w 1998 r. programu 
New Deal, w 2002 roku w miejsce dotychczas istniejących służb zatrudnienia powołano nowe, 
zorganizowane w nowych centrach pracy Jobcentre Plus144. W Wielkiej Brytanii działa ich ponad 
1100, co doskonale podkreśla ich lokalny charakter.

�44 Zob. M. Fedorczuk, K. Bojadżijewa-Wesołowska, Efektywność instrumentów aktywnej polityki rynku pracy stosowanych 
w Wielkiej Brytanii, w: Efektywność usług i instrumentów rynku pracy służących podnoszeniu kwalifikacji bezrobotnych w Polsce 
i wybranych krajach Unii Europejskiej, red. P. Błędowski, MPiPS, Warszawa 2008, s. 31 i n.
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 Polityka rynku pracy w Wielkiej Brytanii przewiduje istotną reformę, jaką jest coraz dalej idąca 
indywidualizacja działań, to znaczy dostosowanie konkretnych instrumentów do faktycznych potrzeb 
i możliwości osoby bezrobotnej. Od marca 2011 roku przewiduje się prowadzenie takiej właśnie  
polityki, przy czym w pierwszej kolejności będą nią objęte osoby otrzymujące zasiłki dla bezrobot-
nych oraz zasiłki szkoleniowe. 

Zasiłki dla bezrobotnych wypłacane są w Wielkiej Brytanii przez centra zatrudnienia. Środki 
na te zasiłki pochodzą z ubezpieczenia od bezrobocia albo ze środków publicznych. W pierwszym  
przypadku wysokość zasiłku jest uzależniona od wieku bezrobotnego i wynosi 54,95 £ (dla bezro-
botnych w wieku 16 – 24 lata) lub 64,30 £ tygodniowo dla pozostałych osób zarejestrowanych 
jako bezrobotne. W przypadku zasiłku wypłacanego z funduszy publicznych, zasiłek jest uzależniony 
od wysokości dochodu oraz składu gospodarstwa domowego i waha się od 50,95 £ do 100,95 £ 
tygodniowo dla pary, w której jedna osoba jest zarejestrowana jako bezrobotna, a druga nie pracu-
je zarobkowo. Okres wypłaty świadczenia ubezpieczeniowego jest ograniczony do 12 miesięcy145. 
W przypadku bezrobotnych, pozostających bez zatrudnienia przez okres co najmniej sześciu miesię-
cy, stosowane są dodatkowe świadczenia, polegające na informowaniu o stosowanych i dostępnych 
działaniach zwiększających szanse na rynku pracy i zmniejszających przez to jednocześnie ryzyko 
wykluczenia społecznego. 

Znaczną rolę w działaniach na styku instytucji rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej 
odgrywają samorządy terenowe oraz organizacje pozarządowe. Podobnie, jak w Szwecji, zadanie 
aktywizacji zawodowej bezrobotnych spoczywa na publicznych służbach zatrudnienia, a gminy są 
zainteresowane zmniejszeniem liczby długookresowych bezrobotnych, korzystających najczęściej ze 
świadczeń finansowanych ze źródeł samorządowych pomocy społecznej. 

W Londynie realizowana jest inicjatywa Brent in 2 Work, mająca na celu pomoc długo-
okresowym bezrobotnym w podjęciu pracy. Istotą tej inicjatywy jest bliska partnerska współpraca 
między służbami zatrudnienia, miejską administracją pomocy społecznej, instytucjami szkolącymi 
oraz agencją rozwoju miasta. Skoordynowana walka z bezrobociem poprzez aktywizację zawodową 
bezrobotnych podnoszenie ich kwalifikacji została wpisana do strategii rozwoju miasta. Instytucja 
pomocy społecznej spełnia podwójną rolę, wskazując te środowiska, z których powinni się rekruto-
wać uczestnicy programu oraz zapewniając wsparcie pracowników socjalnych, znających samych 
bezrobotnych oraz ich środowisko miejsca zamieszkania. 

Realizowany na terenie zachodniej Kornwalii projekt CPR Works ma do spełnienia  
podobne zadanie. Lokalne partnerstwo strategiczne na rzecz rynku pracy w Kornwalii ma między  
innymi na celu pomoc i wsparcie dla długookresowych bezrobotnych, najbardziej zdeprywowanych  
gospodarstw domowych osób bezrobotnych. Celem tego wsparcia jest pomoc w powrocie najsła-
biej wykształconych bezrobotnych do pracy. Istotnym ułatwieniem w realizacji tego programu jest  
lokalizacja w tym samym budynku obu partnerów, tj. dwóch organizacji pozarządowych realizują-
cych projekt. Wsparciem dla partnerów jest współpraca z samorządem terytorialnym i działającą 
w jego ramach instytucją pomocy społecznej. Wsparcie to polega przede wszystkim na konsulta-
cjach prawnych dla partnerów programu i pomocy ze strony psychologów, udzielanej bezpośrednio 
bezrobotnym. Program został poddany ocenie komisji ds. audytu, która bardzo wysoko oceniała 
jego jakość, zwracając uwagą na bardzo klarowny podział zadań między partnerami, precyzyj-
nie sformułowane zadania i uprawnienia lidera projektu oraz stosowanie sprawdzonych narzędzi  
komunikacji z bezrobotnymi oraz z potencjalnymi pracodawcami. Program, któremu towarzyszyła 
powszechna akceptacja społeczna, był nagłośniony w lokalnych środkach przekazu146. 

�4� Labour market and social protection reforms in international perspective: Parallel or converging tracks?, red. U.K. Aldershot, 
V. Burlington, Ashgate 2002, s. 123.
�4� Opracowano na podstawie P. Meadows, Local initiatives to help workless people find and keep paid work. Solutions. 
Lessons for Policy and Practice, Joseph Rowntree Foundation, York 2008, s. 5.
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W innym projekcie, realizowanym w Amber Valley, samorząd terytorialny pozyskał do  
partnerstwa zarówno pracodawców, jak i organizacje pozarządowe, wspierające bezrobot-
nych. Funkcje koordynatora spełniały lokalne służby zatrudnienia i instytucja pomocy społecznej.  
Ewaluatorzy podkreślili jasno sprecyzowane cele projektu, ich realność oraz dobrze dobrane metody ich  
realizacji147. 

Grupy społeczne, korzystające w pierwszej kolejności ze wsparcia udzielanego wspólnie przez 
instytucje rynku pracy i pomocy społecznej to generalnie osoby zagrożone lub już dotknięte wyklu-
czeniem społecznym: 

osoby, które niechętnie korzystają z pośrednictwa oferowanego przez centra zatrudnienia, 
osoby, mające trudności z pokonywaniem większych odległości lub nie dysponujące czasem na 
dłuższe dojazdy do pracy (niepełnosprawni, osoby nie dysponujące dostatecznym dochodem 
na sfinansowanie kosztów dojazdu, osoby sprawujące w domu opiekę nad dziećmi lub ludźmi 
niesamodzielnym),
imigranci, którzy na skutek różnych okoliczności, zwłaszcza niedostatecznej znajomości języka, 
nie są dobrze zapoznani z procedurami rekrutacji pracowników,
osoby, które na skutek różnic etnicznych i kulturowych nie mogą odnaleźć się w nowej roli 
pracobiorcy lub poszukującego zatrudnienia w Wielkiej Brytanii,
osoby, które ze względu na dysfunkcje niechętnie decydują się na wysiłek poszukiwania lub 
podjęcia pracy poza środowiskiem, w którym stale przebywają,
osoby, które mają specyficzne problemy (np. osoby karane prawomocnymi wyrokami sądów), 
utrudniające im znalezienie pracy zawodowej.

W stosunku do osób z tych grup stosuje się w wielu projektach zmodyfikowane, wielowy-
miarowe podejście, określane w literaturze mianem holistycznego148. Obejmuje ono doradztwo  
w sprawach życiowych (realizowane przy wykorzystaniu wyspecjalizowanych kadr pomocy  
społecznej), doradztwo w zakresie gospodarstwa domowego i gospodarowania dochodami  
(również jest to zadaniem służb pomocy społecznej lub z nią współpracujących) oraz doradztwo  
w zakresie wyboru ścieżki zawodowej i poszukiwania pracy (służby zatrudnienia). W przypadku 
osób niepełnosprawnych i przewlekle chorych szanse na zatrudnienie mają zostać zwiększone dzięki  
zastosowaniu rozwiązań przewidzianych w nowym programie na rzecz osób niepełnospraw-
nych (The New Deal for Disabled People). Program jest w fazie pilotażu, obejmuje zaledwie  
kilka procent populacji osób niepełnosprawnych, ale stwarza szanse na osiągnięcie w ich przypad-
ku wskaźnika aktywności zawodowej na poziomie 50%. Główną zaletą wprowadzanego w życie  
programu jest jego daleko idąca personalizacja. Stwarza to możliwości lepszego rozpoznania moż-
liwości zawodowych osoby niepełnosprawnej, identyfikację czynników utrudniających jej podjęcie 
pracy zawodowej oraz poznanie uwarunkowań środowiskowo-rodzinnych. Program nakierowany 
jest zatem nie tylko na zadania leżące po stronie polityki rynku pracy, ale i spoczywające na  
podmiotach pomocy oraz integracji społecznej oraz na podmiotach ochrony zdrowia. Doświadczenia 
pilotażu wskazują na potrzebę lepszej integracji i koordynacji działań tych trzech grup podmiotów,  
a także na zapewnienie kompleksowego podejścia do kwestii pracy zawodowej osób niepełnospraw-
nych. A więc podejścia uwzględniającego nie tylko ich słabe i mocne strony na rynku pracy, ale  
i wzięcia pod uwagę czynników środowiskowych i rodzinnych oraz elementów przestrzennych, jak 
np. możliwości dojazdu do pracy, przystosowania miejsca pracy oraz miejsca szkolenia do potrzeb 
osoby niepełnosprawnej.

Niemcy należą do krajów, w których lokalna polityka społeczna ma najdłuższą historię.  
Od dawna poszukiwano również możliwości aktywizacji zawodowej długookresowych bezrobotnych  
i włączania ich do rynku pracy. Jedną z pierwszych prób w tym zakresie było zapoczątkowane

�47 Tamże 
148 I. Sanderson, Worklessness in Deprived Neighbourhoods: A Review of the Evidence, Neighbourhood Renewal Unit, 
Department for Communities and Local Government, 2006.
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w latach osiemdziesiątych tworzenie przez gminy tzw. drugiego rynku pracy. Chociaż 
przesłanką takiego działania była chęć ograniczenia gminnych wydatków na świadczenia pomocy  
społecznej, w konsekwencji od kilku do kilkunastu procent długookresowych bezrobotnych podej-
mowało trwale pracę zawodową. Drugi rynek pracy tworzony był przez instytucje samorządo-
we dla bezrobotnych, którzy utracili prawo do zasiłku z ubezpieczenia społecznego (ubezpieczenie  
od bezrobocia jest w Niemczech powszechne i obowiązkowe) i stawali się odbiorcami świadczeń 
pomocy społecznej. Pomoc była w przeważającej mierze finansowana ze środków lokalnych.  
Po przepracowaniu jednego roku w instytucjach lub zakładach samorządowych umowa o pracę 
wygasała, a byli pracownicy uzyskiwali prawo do świadczeń ubezpieczeniowych, odciążając budżet 
gminy. Taki program wymagał ścisłej współpracy pracowników socjalnych, zatrudnionych głównie  
w placówkach pomocy społecznej z pracownikami urzędów pracy. Zapoczątkowana wówczas  
kooperacja przetrwała kolejne zmiany struktury instytucji rynku pracy i pomocy społecznej.

Najbardziej istotną rolę w kształtowaniu obecnych relacji między oboma grupami instytucji  
odegrały zmiany, wprowadzone przez komisję Hartza. Początkowo przyniosły one przekształcenia 
w strukturze instytucji obsługujących rynek pracy (w miejsce urzędów pracy powstały agencje 
rynku pracy, które mają o wiele szerszy zakres kompetencji i charakteryzują się o wiele większą niż 
ich poprzednicy elastycznością działania), a następnie – zmiany w zabezpieczeniu materialnym bez-
robotnych149. Poza agencjami pracy powstały centra zatrudnienia (Job Center), które dysponując 
bliskim i bezpośrednim kontaktem z bezrobotnymi są w stanie lepiej dobrać możliwe zatrudnienie 
do profilu zawodowego osoby poszukującej pracy lub pomóc bezrobotnemu w dostosowaniu tego 
profilu do potrzeb i oczekiwań rynku pracy. 

Agencje rynku pracy mają o wiele większe możliwości współpracy z partnerami społecznymi. 
Włączają do swoich działań zarówno jednostki samorządu terytorialnego, jak i organizacje pozarzą-
dowe. Częściej niż dawniej dochodzi również do outsourcingu niektórych usług i działań w ramach 
aktywnej polityki rynku pracy. 

Ostatni etap reformy podmiotów polityki rynku pracy przyniósł istotne zmiany w zakresie  
i formach świadczeń dla długookresowych bezrobotnych. Zgodnie z ustaleniami programu znanego 
powszechnie pod nazwą Hartz IV, nastąpiło połączenie dwóch oddzielnych dotychczas świadczeń,  
a mianowicie Arbeitslosenhilfe i pomocy społecznej. Do roku 2005 bezrobotnemu, który utracił 
prawo do zasiłku, przysługiwało prawo do korzystania z pomocy dla bezrobotnych (Arbeitslosen-
hilfe). Było to świadczenie niższe niż zasiłek dla bezrobotnych, ale długookresowe i – co równie 
– ważne uzupełniane do wysokości ustalonego ustawowo dochodu na osobę w gospodarstwie  
domowym przez świadczenia pomocy społecznej. Zgodnie z założeniami Hartz IV, nastąpiło  
połączenie obu świadczeń, a ich łączna wysokość w praktyce okazała się niższa, niż przed reformą. 
Miało to być czynnikiem, sprzyjającym większej aktywności długookresowych bezrobotnych poszu-
kujących zatrudnienia. 

Jakkolwiek rozwiązania Hartz IV i Arbeitslosengeld II są obecnie przedmiotem powszechnej  
krytyki w Niemczech, trzeba podkreślić, iż z punktu widzenia aktywizacji osób starszych spełnia-
ją one swoją funkcję. Ograniczenie wysokości Arbeitslosengeld II oraz skrócenie okresu wypłaty 
zasiłku dla bezrobotnych Arbeitslosengeld I sprawiły, że znaczna część starszych pracowników, 
nastawiających się wcześniej na „przetrwanie na bezrobociu” do chwili osiągnięcia ustawowej  
granicy wieku emerytalnego i otrzymania uprawnień do świadczenia emerytalnego postanawia 
obecnie podjąć próbę powrotu na rynek pracy. Zgodnie z przepisami, ujednolicona została wysokość  
zasiłku dla bezrobotnych, niezależnie od wysokości opłacanej składki i okresu jej opłacania.

�4� Zob. Z. Wiśniewski, M. Moszyński, programy doskonalenia zawodowego bezrobotnych w RFN i ich efektywność, 
w: Efektywność usług i instrumentów rynku pracy służących podnoszeniu kwalifikacji bezrobotnych w Polsce i wybranych krajach 
Unii Europejskiej, red. P. Błędowski, MPiPS, Warszawa 2008, s. 14 i n.
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Wprowadzony został obowiązek przyjęcia każdej oferty pracy, którą bezrobotny jest w stanie 
wykonywać, również tych gorzej wynagradzanych i niewymagających kwalifikacji. Wiele kontro-
wersji wzbudziły obowiązkowe, niskopłatne prace publiczne, zwane z racji poziomu wynagrodzenia 
Ein-Euro-Jobs (praca za jedno euro). Dodatkowo, okres wypłaty zasiłku dla bezrobotnych został 
znacznie skrócony – z 32 miesięcy do 12 (poza nielicznymi wyjątkami, związanymi z wiekiem 
bezrobotnego lub jego statusem rodzinnym). Czynnik ten odgrywa istotną rolę w mobilizowaniu 
bezrobotnych do poszukiwania pracy. 

Dzięki wprowadzeniu w życie postanowień reform Hartz I-IV wprowadzone zostały nowe  
regulacje, pozwalające na szybsze przechodzenie z bezrobocia do zatrudnienia. Jakkolwiek krytycy 
koncepcji Hartza podnoszą, iż wsparcia jest zbyt mało, podczas gdy za dużo wymaga się od bezro-
botnych, to trzeba podkreślić, że służby zatrudnienia stały się o wiele bardziej elastyczne, między 
innymi dzięki wprowadzeniu elementów rynkowych, jak na przykład bony.

Sytuacja na rynku pracy w Niemczech jest bardzo zróżnicowana. O ile stopa bezrobocia  
w starych krajach związkowych kształtuje się na poziomie nie przekraczającym średniej dla wszyst-
kich krajów UE, o tyle w nowych landach jest nawet dwukrotnie wyższa. Jest to konsekwencją 
procesów demograficznych i społecznych, ale przede wszystkim – restrukturyzacji gospodarki.  
Tak poważne zróżnicowanie sprawia, że trudno jest w Niemczech o jednolitą politykę mającą  
na celu integrację i koordynację działań podmiotów polityki rynku pracy oraz pomocy i integracji 
społecznej.

Jakkolwiek Niemcy już od dawna praktykują współpracę instytucji rynku pracy i pomocy  
społecznej, w ostatnich latach zagadnienie to zyskało nowego wymiaru. Stało się to za przyczyną 
pogarszającej się sytuacji na rynku pracy w Niemczech i wzrastającej stopy bezrobocia. W związku 
z tym na znaczeniu zyskały postulaty tworzenia „społecznych lokalnych rynków pracy”, na których 
administracja samorządowa i organizacje pozarządowe mogłyby tworzyć nowe miejsca pracy150. 
W Niemczech akcentowana jest w tym przypadku w szczególny sposób rola organizacji pozarzą-
dowych, bowiem są one równocześnie znaczącymi pracodawcami. 

W porównaniu do innych prezentowanych w niniejszym opracowaniu krajów, w Niemczech 
stosowane jest odmienne podejście do zadań, jakie ma wypełnić kooperacja między podmiotami 
rynku pracy i pomocy społecznej. Na pierwszym miejscu stawania jest kwestia warunków życia 
bezrobotnych, a nie ich ponowna aktywizacja zawodowa. Nie oznacza to, oczywiście, że ponowne 
wejście bezrobotnych na rynek pracy jest sprawą mało istotną, ale w wypowiedziach eksper-
tów zajmujących się problemami lokalnych społeczności daje się zaobserwować wysoka pozycja 
poprawy warunków bytu ludności jako zadania lokalnej polityki społecznej151. Tradycja państwa 
socjalnego zobowiązuje, w odczuciu wielu polityków społecznych, do tego, by w pierwszej kolejno-
ści dbać o sytuację życiową, a dopiero potem skupić się na przysłowiowym dostarczeniu wędki,  
czyli wyposażeniu osób zagrożonych ubóstwem w instrument w postaci kwalifikacji zawodowych  
i możliwości zatrudnienia. 

Wśród dobrych praktyk, pokazujących wspólne działania instytucji rynku pracy, samorzą-
du terytorialnego i pomocy społecznej można wskazać całą paletę programów, przynoszących  
pozytywne skutki nie tylko dla bezrobotnych, ale i dla poszczególnych elementów lokalnego  
systemu. Należą do nich finanse lokalne, (re)integracja społeczna, pomoc społeczna, lokalna  
polityka zatrudnienia, itd.152

��0 Zukunft des Sozialstaats – Beschäftigungs- und Arbeitsmarktpolitik, Friedrich-Ebert-Stiftung, Bonn 2007, s. 77.
��� Konle-Seidl R., Eichhorst W., Erwerbslosigkeit, Aktivierung und soziale Ausgrenzung. Deutschland im internationalen Vergleich, 
Friedrich-Ebert-Stiftung, Bonn 2008, s. 3.
��2 Przytoczone niżej przykłady dobrych praktyk zostały zaczerpnięte głównie z opracowania Beschäftigungsorientierte 
Sozialpolitik in den Kommunen, Bertelsmann-Stiftung, Berlin 2000.
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W Saarbrücken dokonano zmiany w sposobie analizy wydatków na politykę lokalnego 
rynku pracy, uwzględniając w niej nie tylko wydatki i wpływy instytucji rynku pracy, ale i efekty 
fiskalne związane z zatrudnieniem oraz zmiany w skali wydatków pomocy społecznej. Pozwoliło  
to na uzyskanie dobrego narzędzia do analizy krótko- i średniookresowych celów lokalnej polityki 
społecznej oraz na lepsze, bardziej racjonalne gospodarowanie budżetem samorządowym. Pozwala 
to na lepszą koordynację zadań instytucji rynku pracy i pomocy społecznej oraz na ograniczenie 
tempa wzrostu wydatków na świadczenia dla bezrobotnych. W realizację programu aktywizacji 
zawodowej ludności włączone zostały instytucje zajmujące się polityką wobec młodzieży i polityką 
oświatową.

W Bielefeld miasto założyło w 100% zależną od siebie spółkę, która inwestuje środki 
z budżetu samorządowego przeznaczone na działania na lokalnym rynku pracy w przedsięwzięcia 
przynoszące nowe miejsca pracy i aktywizujące klientów pomocy społecznej. W realizacji progra-
mów aktywizacji zawodowej uczestniczą organizacje pozarządowe, po części dostarczające także 
miejsc pracy. Rada nadzorcza spółki gromadzi przedstawicieli wszystkich ważnych z punktu widze-
nia rynku pracy instytucji (przedstawiciel izb handlowych i przemysłowych, związków zawodowych, 
itp.)

W Krefeld realizowany jest przy wykorzystaniu środków landowych, federalnych i unijnych  
projekt renowacji i rozbudowy infrastruktury komunalnej. Uczestniczące w nim firmy  
budowlane już na etapie przetargu zobowiązały się zatrudnić określoną liczbę bezrobotnych i świad-
czeniobiorców pomocy społecznej. Pierwsze oceny pozwalają na stwierdzenie, iż część z nich  
uzyskała w tych firmach trwałe miejsce pracy. W przypadku młodych osób odsetek zatrudnionych 
na stałe przez firmy wykonujące zlecenie sięgnął 50%. 

Również w Krefeld podjęto działania, w wyniku których rokrocznie grupa długookresowych  
bezrobotnych, klientów pomocy społecznej poddawana jest trwającemu 2 lub 2,5 roku progra-
mowi szkoleniowemu, którego efektem ma być uzyskanie stałego zatrudnienia. Wyboru uczest-
ników dokonują wspólnie pracownicy pomocy społecznej i służb zatrudnienia, uwzględniając cechy  
indywidualne bezrobotnych i szanse zatrudnienia. Partnerami w programie są najwięksi pracodawcy  
w regionie. 

W Kolonii rozwinięto działania w ramach techniki „zarządzania przypadkiem”. Osoby potrzebu-
jące pomocy w znalezieniu zatrudnienia lub rozwiązaniu problemów natury socjalnej albo związanych 
z funkcjonowaniem gospodarstwa domowego są prowadzone przez jednego wykwalifikowanego 
pracownika socjalnego, który kontaktuje się z pracownikami odpowiednich instytucji. One-stop-
agency ułatwia dostęp do świadczeń pomocy społecznej, ale zarazem okazuje się pomocna  
w rozwiązywaniu problemów dotyczących zatrudnienia, gdyż pozwala na całościowe podejście  
do kwestii zatrudnienia, przez co łatwiej o zdiagnozowanie czynników utrudniających zatrudnienie, 
a leżących poza sferą rynku pracy, a więc takich jak konieczność sprawowania opieki nad członkiem 
rodziny, stany depresyjne itp. W Kolonii również pomoc społeczna wspólnie z agencją zatrudnienia 
organizuje targi pracy, podczas których oferowany jest szereg kursów zawodowych, w których 
udział finansowany jest dla klientów pomocy społecznej przez tę instytucję, a dla zarejestrowanych 
bezrobotnych – przez agencje rynku pracy.

Powiat Lippe powołał do życia spółkę, której celem jest zapewnienie miejsc pracy 
dla najsłabszych społecznie mieszkańców. W spółce uczestniczy 8 z 16 gmin, oba kościoły 
i szereg organizacji pozarządowych. Do pracy w spółce delegowanych jest po dwoje pracowni-
ków pomocy społecznej i służb zatrudnienia. Ich zadaniem jest określenie kwalifikacji niezbędnych,  
by bezrobotny klient pomocy społecznej uzyskał zatrudnienie i pomoc w zdobyciu niezbędnych 
umiejętności. Kursy zawodowe organizowane i finansowane są przez obie instytucje prowadzące  
spółkę.



69

Konkludując, należy zwrócić uwagę, że współpraca instytucji rynku pracy z pomocą społeczną 
stała się w Niemczech trwałą praktyką. Współpraca ta odbywa się pod egidą instytucji samorządu 
terytorialnego, które występują w roli inicjatora i patrona, ale i same aktywnie uczestniczą (także 
finansowo) w realizacji konkretnych przedsięwzięć. Działania takie nie wymagają najczęściej zmian 
w obowiązującym prawodawstwie i są możliwe także w Polsce.

Ocena rozwiązań w zakresie współpracy na rzecz aktywizacji zawodowej osób starszych między 
instytucjami rynku pracy a instytucjami integracji i pomocy społecznej prowadzi do kilku general-
nych konkluzji:

1. W miarę zwiększania się odsetka długotrwałych bezrobotnych, w objętych analizą  
krajach obserwuje się tendencję do silniejszego powiązania decyzji o przyznaniu świadczeń w ramach 
pomocy społecznej od wykorzystania przez potencjalnego świadczeniobiorcę możliwości podjęcia 
pracy. Jeśli zainteresowany pomocą nie podjął zatrudnienia dostosowanego do swoich kwalifikacji  
zawodowych mimo takiej możliwości, pomoc społeczna ma prawo odmówić mu świadczenia.  
Bezpośrednią przyczyną takiego rozwiązania jest dążenie do ograniczenia wydatków pomocy  
społecznej, ale pośrednio wpływa ono również na sytuację na rynku pracy.

2. Istotnym elementem relacji między pomocą społeczną a polityką rynku pracy jest  
wysokość zasiłków pieniężnych wypłacanych z powodu braku możliwości zatrudnienia. Chodzi tu 
o zasiłki dla bezrobotnych, wypłacane najczęściej w ramach systemu ubezpieczeń społecznych 
(społeczne ubezpieczenie od bezrobocia) oraz o zasiłki pomocy społecznej. Zasiłki z systemu ubez-
pieczenia społecznego wypłacane są z reguły przez ograniczony czas, na ogół nie przekraczający 
18 miesięcy. Po upływie okresu wypłaty świadczeń ubezpieczeniowych bezrobotni mogą ubiegać 
się o zasiłki pomocy społecznej (w Niemczech realizowane w ramach współpracy podmiotów poli-
tyki rynku pracy i pomocy społecznej na podstawie programu Harz IV). Zbyt duża wysokość tych 
zasiłków może wpływać demobilizująco na bezrobotnych, obniżając ich aktywność w poszukiwaniu 
możliwości zatrudnienia. 

3. Coraz wyraźniej rysuje się konieczność personalizacji podejmowanych działań aktywizu-
jących, to znaczy uwzględniania w programach dotyczących aktywizacji zawodowej konkretnych 
środowisk ich specyficznych cech, jak poziom przygotowania zawodowego i kwalifikacji, skłonność 
do udziału w kursach i szkoleniach, sytuacja rodzinna i skład gospodarstwa domowego, możliwo-
ści pokonywania dystansu z miejsca zamieszkania do miejsca pracy itd. Taka potrzeba nabiera 
szczególnego znaczenia w odniesieniu do długookresowych czy wręcz chronicznych bezrobotnych, 
bowiem w ich przypadku szczególnie trudno o trwały powrót na rynek pracy.

4. Scenariusz współpracy obu pionów na rzecz aktywizacji bezrobotnych w wieku 50+  
powinien zakładać nadrzędność celu lokalnej polityki społecznej, jakim jest zwiększenie zatrudnienia 
wobec innych. W tym kontekście mówi się często o zorientowanej na zwiększenie zatrudnienia 
polityce społecznej. Działania podejmowane przez gminy i ich związki powinny być nakierowane na 
osiągnięcie następujących celów:

Diagnoza sytuacji na lokalnym rynku pracy.
Identyfikacja środowisk najbardziej zagrożonych bezrobociem i wykluczeniem społecznym.
Ocena kierunków przekształceń na lokalnym rynku pracy w przyszłości.
Ocena możliwości wykorzystania kwalifikacji zawodowych wybranych grup bezrobotnych  
i ocena potrzeb w zakresie rekwalifikacji i szkoleń.
Rekrutacja partnerów społecznych do realizacji projektu.
Powołanie komórki organizacyjnej koordynującej działania podmiotów polityki rynku pracy  
i pomocy społecznej oraz partnerów społecznych w odniesieniu do wybranych grup bezrobot-
nych.
Systematyczne monitorowanie działań.
Ocena efektów bezpośrednio po zakończeniu projektu.
Ocena efektów projektu po upływie 12 miesięcy.
Informacja o projekcie.

•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
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5. Niewątpliwie czynnikiem najbardziej sprzyjającym kooperacji między oboma grupami  
podmiotów jest stopniowa integracja, wynikająca z pełnej i obiektywnej diagnozy społecznej, pozwa-
lającej na ustalenie związków między zachodzącymi procesami społecznymi a sytuacją na lokalnym 
rynku pracy. Czynnikiem utrudniającym współpracę jest niedoinformowanie aktorów lokalnej polityki 
zatrudnienia i pomocy społecznej o celach i potencjalnych korzyściach wynikających z realizacji 
projektu.

6. Lokalna polityka zatrudnienia i lokalna polityka rynku pracy muszą być ściśle związane  
z innymi obszarami polityki społecznej na szczeblu lokalnym, a zwłaszcza z lokalną polityką społecz-
ną wobec ludzi starych. Taka współpraca przynosi, jak to pokazują doświadczenia innych krajów, 
wymierne rezultaty w postaci zmniejszenia liczby zarejestrowanych bezrobotnych i ograniczenia 
wydatków na świadczenia pomocy społecznej. Należy jednak pamiętać o tym, że obie instytucje 
– pomoc społeczna i rynek pracy – muszą w takim przypadku dysponować profesjonalną kadrą, 
której perspektywa widzenia problemów zawodowych wykracza znacznie poza zakres działania  
instytucji, w której pracownicy są zatrudnieni. 

7. Ważnym elementem polityki runku pracy w skali lokalnej jest wykorzystanie sprawdzo-
nych doświadczeń stosowanych w innych regionach. Służy temu promowanie dobrych praktyk. 
Jakkolwiek dostęp do tych informacji jest niekiedy utrudniony (brak jest takiej bazy w krajach UE), 
to większość działań można zidentyfikować na podstawie badań ewaluacyjnych i powstałych na ich 
podstawie publikacji popularno-naukowych i naukowych. Warto stworzyć w Polsce tego rodzaju 
bazę dobrych praktyk z pogranicza pomocy społecznej i rynku pracy.

8. Dopiero w latach dziewięćdziesiątych i na początku bieżącej dekady zwrócono  
większą uwagę na znaczenie ekonomii społecznej dla lokalnych rynków pracy i uzdrowienia finansów  
lokalnych. Ta droga ma z pewnością uzasadnienie teoretyczne i praktyczne. Wskazują na to między 
innymi przykłady przytoczone w niniejszym opracowaniu. 
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